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RESUMO 

 

O estudo apresenta uma pesquisa realizada com professores de Física, Química e Biologia o 

qual teve como objetivos avaliar: 1) o grau de desenvolvimento desses professores quanto às 

habilidades que possibilitam ensinar, a alunos do ensino médio, a habilidade de medir no 

trabalho prático e experimental; 2) as necessidades formativas em relação a essas habilidades; 

e 3) a ordem de prioridade para a formação docente, no que diz respeito a tais habilidades. O 

estudo se fundamenta na teoria da atividade, de A. N. Leontiev (1983), uma vez que 

consideramos a formação docente um tipo de atividade para a qual a categoria necessidade é 

fonte de motivação e na qual é condição necessária para a profissionalidade e para o 

desenvolvimento profissional. Foi aplicado um questionário de questões abertas e questões 

fechadas para 116 professores, durante três oficinas pedagógicas, realizadas para a 

dinamização de laboratórios de ciências. O instrumento permitiu obter-se o perfil pessoal e 

profissional dos participantes assim como avaliar-se o grau de desenvolvimento destes, sua 

necessidade formativa e a ordem de prioridade que eles atribuíram à tarefa de ensinar as 

habilidades relativas ao trabalho de testar hipóteses de medir, no que diz respeito a: a) 

operacionalizar variáveis de uma hipótese no trabalho experimental; b) medir no trabalho 

prático e experimental; c) estimar possíveis erros de medições e utilizar procedimentos 

adequados para minimizá-los; d) estimar a validez de uma medição; e e) estimar a 

confiabilidade de uma medição. Os resultados da pesquisa indicaram limitações dos 

professores quanto ao grau de desenvolvimento em relação a todas as habilidades analisadas. 

Mais de 90% deles consideraram essas deficiências como necessidades de formação 

continuada. A maioria (54%, em média) expressou prioridade imediata para formação em 

cada uma das habilidades. A partir de uma correlação, utilizando-se o teste estatístico qui-

quadrado, entre o grau de desenvolvimento e a necessidade formativa para as cinco 

habilidades, os resultados obtidos permitem afirmar que, para todas essas habilidades de 

ensino, existe uma forte correlação entre o grau de desenvolvimento e a necessidade 

formativa. Essa situação é sintomática da importância de se aproximar mais, no ensino médio, 

o ensino de ciências e a formação docente no trabalho prático e experimental, como 

componente-chave da educação científica na educação básica. Os resultados obtidos podem 

contribuir, como subsídio, para cursos de formação continuada, tomando como base as 

necessidades que se constituem em elementos de motivação dos professores para o 

desenvolvimento profissional. 

 

Palavras-chave: professor de Ciências Naturais, habilidades de ensino, medir no trabalho 

experimental, formação continuada, necessidades formativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This paper presents a research realized with Physics, Chemistry and Biology teachers, and it 

aimed to evaluate: 1) the development level of those teachers regarding the abilities that make 

possible to teach high school students about how to measure in practical and experimental 

work; 2) the formatives necessities regarding those abilities; and 3) the order of priority for 

teacher´s formation regarding those abilities. The study is based on the activity theory, from 

A. N. Leontiev (1983), since we considerer the teacher´s formation a kind of activity for 

which the category necessity is source of motivation and in which is a necessary condition for 

professionality and for the professional development. A questionnaire with open and closed 

questions was applied to 116 teachers during three pedagogic workshops realized to dynamize 

the science laboratory. The instrument allowed us to obtain the personal and professional 

profile of the participants, as well as their development level, their formative necessities and 

their order of priority about the teaching of the abilities related to the work of testing 

measuring hypothesis, regarding: a) to operationalize variables of a hypothesis in 

experimental work; b) to measure in practical and experimental work; c) to estimate possible 

measuring mistakes and use proper procedures to minimize them; d) to estimate the validity  

of a measuring; and e) to estimate the confiability of a measuring. The research results 

indicated some limitations of the teachers about their development level in all the analyzed 

abilities. More than 90% of the teachers considered those deficiencies as necessities of the 

continuing formation. Most of them (about 54%) expressed immediate priority for formation 

in each one of the abilities. From a correlation, using the statistic chi-square test, between the 

development level and the formative necessities for the five abilities, the obtained results 

allow us to assure that, for all those teaching abilities, there is a strong correlation between the 

development level and the formative necessity. This situation is symptomatic of the 

importance of approaching more the science teaching and the teacher´s formation on practical 

and experimental work in high school as key-component of scientific education in basic 

education. The obtained results can contribute, as subsidy, for continuing formation courses, 

having as base the necessities that constitute motivation elements of the teachers for 

professional development.             

                      

 

 

Keywords: Natural Science teacher, education abilities, measure in the experimental work, 

continuing formation, formative necessities 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir das reformas curriculares ocorridas no Brasil na década de 90, com a 

caracterização do denominado “Novo Ensino Médio”, vem surgindo no país propostas para 

profundas mudanças no sistema de ensino justificadas pelas novas exigências direcionadas às 

escolas pela atual sociedade, econômica e politicamente globalizada, e pelo avanço das novas 

tecnologias da informação e comunicação. Nessas reformas se insere a educação científica e 

tecnológica como parte da educação básica na escola brasileira.  

As Ciências da Natureza e as tecnologias têm se incorporado gradativamente à vida 

social, elevando seu domínio como um importante elemento da cultura, por suas contribuições 

para a satisfação das necessidades humanas, devido à fundamental importância na saúde, nos 

recursos energéticos, no meio ambiente, na produção e conservação dos alimentos, nos 

transportes e meios de comunicação, entre outros setores. 

Tal situação tem trazido como conseqüência o crescimento do interesse das 

instituições educativas, principalmente dos níveis fundamental e médio, por aumentar a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem de Ciências Naturais.  

Dentre as discussões que tangem ao ensino de Ciências Naturais no ensino médio, 

encontra-se a importância das atividades práticas e experimentais para as disciplinas de Física, 

Química e Biologia. Na opinião de Matos; Morais (2004) a função do trabalho experimental 

na educação científica tem passado por modificações ao longo dos anos, em decorrência das 

transformações que se têm operado na sociedade, as quais, espontaneamente, se têm 

manifestado nos currículos de Ciências. De uma forma geral, o trabalho experimental tem 

sido considerado essencial no ensino das Ciências.  As dificuldades que se erguem em relação 

à utilização desse trabalho experimental não estão relacionadas à quantidade do trabalho: são 

mais pautadas por questões de qualidade, natureza, contexto e objetivos.  

A divulgação do conhecimento científico e o estímulo dos alunos para aprender 

Ciências Naturais está intensamente condicionado às práticas dos professores dessa área do 

conhecimento. Sua formação deve abranger problemáticas que demandem a prática do 

trabalho experimental numa perspectiva de investigação e resolução de problemas. Para isso, 

faz-se necessária a repaginação de metodologias tradicionais e mudanças nas concepções dos 

professores sobre o trabalho prático.   

O desenvolvimento de trabalhos práticos e experimentais no ensino de Ciências 

Naturais exige, dos docentes dessa área, formação continuada específica, na qual sejam 
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desenvolvidas habilidades que retratem situações apropriadas ao ensino de procedimentos que 

impliquem a formação científica do aluno. 

É incontestável a importância das reformas curriculares para o ensino médio no Brasil. 

Porém diversos pesquisadores do tema apontam dificuldades para seu efetivo sucesso. 

Segundo Nuñez (2003), muitos são os fatores que fazem dessas reformas um problema a ser 

encarado de maneira diferenciada. Estudiosos dos procedimentos de inovação curricular 

concordam em que fatores institucionais e políticos são determinantes para que as propostas 

se concretizem como desejado; mas não são suficientes. O sucesso das reformas curriculares 

depende, amplamente, da participação ativa, criativa e transformadora de todos os envolvidos 

no processo de educação: sociedade, pais, famílias, alunos, diretores e, principalmente, os 

professores.  

Por muito tempo a formação inicial foi entendida como suficiente para a preparação 

docente relativa a toda a vida profissional. Porém o avanço do conhecimento e as novas 

exigências que as mudanças das políticas educacionais impõem à docência ocasionaram a 

necessidade de atualização e aperfeiçoamento constante dos que atuam na educação 

(SANTOS, 2004). Dessa maneira, a formação continuada passa a ser uma forma de contribuir 

para a identidade docente (NUÑEZ; RAMALHO, 2006) e para o desenvolvimento 

profissional dos professores. 

O professor é peça essencial dentro dos processos de renovação educativa, como 

produtor de saberes da sua atividade profissional. Assim, a formação docente torna-se um 

campo de grandes desafios, sendo imprescindível pensar-se como formar o professor para as 

novas tarefas e os problemas peculiares às novas exigências da educação. 

Dentro dessa temática, uma preocupação central é a construção de novas referências 

para a formação docente, na perspectiva da profissionalização e de como fazer da educação, 

no contexto escolar, uma atividade profissionalizada (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 

2004). No conjunto em que se colocam os problemas educacionais, a formação continuada se 

mostra como um meio de viabilização de mudanças qualitativas para o trabalho do professor. 

A formação, inserida no contexto da educação permanente, na etapa de formação pós-

inicial, se orienta pela revisão, renovação e aprofundamento de conhecimentos, atitudes e 

habilidades adquiridas na formação inicial (BULWIK, 2000). 

Permanentemente, os docentes de Ciências Naturais enfrentam a necessidade de 

adequar sua tarefa aos requerimentos do sistema educativo. Desse modo, devem realizar 

atualização da informação, de seus conhecimentos e de suas habilidades profissionais.  

Na opinião de Rodrigues; Esteves (1993, p.41): 
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A formação não se esgota na formação inicial devendo prosseguir ao longo 

da carreira, de forma coerente e integrada, respondendo às necessidades de 

formação sentidas pelo próprio e às do sistema educativo, resultantes das 

mudanças sociais e/ou do próprio sistema de ensino. 

 É apropriado encarar a formação continuada como um processo consciente, resoluto, 

participativo e permanentemente implementado por um sistema educativo, com o propósito de 

melhorar a performance acadêmica e os resultados dos programas educativos, mas que 

também estimula o autodesenvolvimento pleno e um constante esforço de renovação 

profissional entre os docentes. 

Qualquer reforma educativa, por mais necessária que seja, apenas se efetiva quando os 

docentes se comprometem com ela; daí porque o aperfeiçoamento ou a formação docente 

devem ser entendidos como uma estratégia para a mudança educativa. 

Para Bulwik (2000), a comunidade educativa necessita de docentes de Ciências 

Naturais com uma sólida formação tanto no aspecto científico como no metodológico, 

capazes de aplicar/construir diversificadas estratégias didáticas com a intenção de que seus 

alunos atinjam uma adequada alfabetização científica ao finalizar a educação obrigatória, e de 

mestres e professores que compreendam a necessidade de atualizar-se de forma contínua, 

concebendo sua formação como um modo de viver e de estar na profissão. A formação de 

professores para ensinar Ciências Naturais tem-se constituído numa preocupação relevante no 

campo da pesquisa da Didática das Ciências Naturais, manifestada nas diferentes publicações 

e nos congressos científicos dessa área disciplinar. Autores como Carrascosa (1996), Gil 

(1996), Azcárate (1995), Carvalho; Gil Gérez (1993) e Nuñez (2003) têm contribuído para o 

debate sobre a formação de professores das Ciências Naturais, como condição necessária, 

embora não suficiente, para melhorar a educação científica dos estudantes da Educação 

Básica. 

A formação continuada não recebeu grandes investimentos do poder público brasileiro 

até a década de 90. Porém, nos últimos anos, foi contemplada com um grande volume de 

recursos por parte do governo, principalmente em ações e intervenções legais e conveniadas, 

conforme o documento elaborado e divulgado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

Orientações Gerais para a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da 

Educação Básica (BRASIL, 2005), que dá orientações sobre esse tipo de formação docente. 

No que compete aos fundamentos legais da formação continuada no Brasil, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN - Lei n.9.394/96) define, no inciso III, do 

art. 63, que as instituições formativas têm por obrigação manter “programas de formação 



19 

 

continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis” (BRASIL, 1996). Além 

disso estabelece, no inciso II, art. 67, “que os sistemas de ensino deverão promover 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado 

para esse fim” (BRASIL, 1996). Tal perspectiva expande a abrangência da formação 

continuada, incluindo os cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. 

Na mesma lei, no artigo 70, do título VII, destinado aos recursos financeiros, explicita-

se:  

Artigo 70 (dos recursos financeiros) – considerar-se-ão como de manutenção 

e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução 

dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, 

compreendendo as que se destinam a:  

Parágrafo I – remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 

profissionais da educação (BRASIL, 1996, p.22).   

A Resolução nº 03/97 do Conselho Nacional de Educação (CNE) definiu, no art. 5º, 

que os sistemas de ensino “envidarão esforços para implementar programas de 

desenvolvimento profissional dos docentes em exercício, incluída a formação em nível 

superior em instituições credenciadas, bem como em programas de aperfeiçoamento em 

serviço” (BRASIL, 1997). Desse modo, os planos de carreira devem incentivar a progressão 

dos trabalhadores da educação, por meio da qualificação inicial e continuada. 

Por sua vez, o Plano Nacional de Educação - PNE (Lei n.10.172/2001), ao instituir os 

objetivos e metas para a formação inicial e continuada dos professores e demais servidores da 

educação, ressalta que se faz necessário criar programas articulados entre as instituições 

públicas de ensino superior e as secretarias de educação, de modo a elevar o “padrão mínimo 

de qualidade de ensino” (BRASIL, 2001). 

Em reconhecimento às necessidades de adequação das ações de formação continuada 

aos contextos da atuação profissional, o Ministério da Educação institucionaliza a formação 

continuada de professores no país com a criação da Rede Nacional de Formação Continuada 

(BRASIL, 2005), em cuja composição figuram o próprio Ministério da Educação e Cultura, 

os sistemas de ensino e os centros de pesquisa e desenvolvimento da educação 

(INFORSATO; GALINDO, 2006). A regularização dessa formação está expressa nos 

seguintes termos: 

· a formação continuada é uma exigência da formação profissional; 

· a formação continuada deve ter como referência a prática docente e o 

conhecimento teórico; 

· a formação continuada ultrapassa propostas de cursos de atualização e 
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treinamento; 

· a formação para ser continuada deve integrar-se ao dia-a-dia das escolas 

(BRASIL, 2005, p. 25-29) 

Formação continuada não deve ser sinônimo de cursos simplificados aplicáveis a 

qualquer situação, mas uma ferramenta de gestão de mudanças, cuja temática deve estar em 

estreita vinculação com o desenvolvimento de competências docentes institucionalmente 

contextualizadas (BULWIK, 2000). 

A formação docente permanente visa, sobretudo, ao desenvolvimento profissional do 

professor e à melhoria da qualidade de ensino.  Em relação à importância do processo 

formativo para o professor, Paulo Freire coloca: 

Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que 

dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este 

saber, se não luto pelas condições materiais necessárias sem as quais meu 

corpo, descuidado, corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho 

que deve ser do lutador pertinaz que cansa, mas não desiste. Boniteza que se 

esvai de minha prática se, cheio de mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos 

alunos, não canso de me admirar. (FREIRE, 1996, p. 103) 

O desafio de se implementar uma educação de qualidade não pode ser encarado sem 

que os profissionais da educação tenham uma formação, tanto inicial como continuada de 

qualidade, além de planos de cargos e salários que promovam maior profissionalização. Isso 

requer que a formação, inicial e continuada, seja pensada como elementos articulados ou 

momentos de um processo de construção de uma prática docente qualificada e de afirmação 

da identidade, da profissionalidade e da profissionalização do professor (BRASIL, 2005). 

Para Ramalho; Nuñez; Gauthier (2004), a profissionalização da docência se dá em 

duas dimensões: a profissionalidade e o profissionismo.  Segundo eles, a profissionalidade é o 

aspecto através do qual o professor adquire as competências necessárias ao desempenho das 

atividades próprias da profissão, constituindo um processo de racionalização no qual se 

podem observar, analisar e comparar maneiras diferentes de ensinar. Considerado como um 

sistema complexo, o desenvolvimento profissional deve integrar não somente o individual, 

mas também o coletivo local, o grupo profissional e os processos econômico, político e ético 

da categoria.  

Na visão dos autores citados, o profissionismo se refere à reivindicação de um status 

distinto dentro da visão social do trabalho, implicando o reconhecimento pela sociedade de 

qualidades específicas e complexas do desempenho da função, de modo que proporcione ao 

profissional não apenas certo monopólio sobre o exercício de determinadas atividades, mas 
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também uma forma de prestígio e de participação nas problemáticas da construção da 

profissão.  

O desenvolvimento profissional docente, na opinião de Ramalho; Nuñez; Gauthier 

(2004), tem uma dimensão social, que diz respeito a novas necessidades formativas – por 

exemplo, uma reforma educativa – e uma dimensão individual, que se refere à condição do 

professor como pessoa, com sua história, seu referencial, suas necessidades, seu ritmo de 

aprendizagem e seu projeto de formação profissional. 

A orientação curricular da formação continuada dos professores deve ter princípios 

próprios, tomando como referência o professor profissional e a formação de competências 

profissionais como instância de um processo contínuo. 

A formação continuada dos professores não pode acontecer à margem das 

necessidades que eles têm em relação a sua formação. Uma vez que a formação é uma 

atividade individual e coletiva, num contexto social e histórico, as necessidades expressam os 

motivos e as motivações desse tipo de atividade profissional. 

Na opinião de Rodrigues; Esteves (1993) e de Nuñez; Ramalho (2006), para que a 

formação continuada seja um meio eficaz para se atingirem objetivos, ela deve responder a 

necessidades docentes reais, deve considerar os componentes do projeto de formação e as 

contribuições científicas e técnicas realizadas pela investigação a respeito dela. 

De acordo com Nieto (2003), muitos autores da psicologia do trabalho e das 

organizações têm enfatizado a importância de se implementar um processo adequado de 

formação, para que esta seja efetiva e alcance os objetivos desejados, incluindo-se nesse 

processo as seguintes fases: análise das necessidades formativas, projeto de formação, 

avaliação, e transferência da formação.   

Para Nuñez; Ramalho (2006), as novas competências profissionais dos docentes as 

quais emergem das reformas curriculares exigem a busca de referências que possam orientar 

os processos formativos docentes.  A formação de professores é uma forma de educação 

permanente, que não se esgota na formação inicial, mas deve prosseguir durante a carreira, 

propondo-se responder às necessidades que, segundo Ferraz; Oliveira (2006), podem ser 

sentidas pelo professor e pelo sistema educativo.  

Em nossa pesquisa, aprofundamos o estudo das necessidades formativas docentes 

utilizando como referência as discussões realizadas na Base de Pesquisa em Formação e 

Profissionalização Docente do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, do qual fazemos parte e que tem como objetivo pesquisar 

sobre o docente, sua prática, seus processos formativos inicial e continuado e seu 



22 

 

desenvolvimento socioprofissional, privilegiando as abordagens teórico-metodológicas que 

adotam como eixo a profissionalização docente, as atividades de linguagens e os processos 

psicossociais subjacentes à mediação, à aquisição e à produção de conhecimentos em 

contextos educacionais. Entre as contribuições de nossa base de pesquisa, estão as discussões 

e os dados obtidos durante o projeto de pesquisa “Estudo das necessidades formativas de 

professores do Ensino Médio: implicações na formação continuada e em serviço”, coordenado 

pelos professores Dr. Isauro Beltrán Nuñez e Dra. Betânia Leite Ramalho e atualmente em 

execução. 

1.1 O interesse pelo estudo  

Uma política adequada de formação de professores de Ciências, seja inicial seja 

continuada, é aquela que se inicia pela consideração das necessidades formativas dos 

indivíduos. Trata-se de analisar as contribuições da pesquisa educacional a respeito dessa 

questão e de superar o reducionismo habitual que contempla tão-somente a preparação 

científica e uma nebulosa e superficial qualificação pedagógica.  

Dentre as necessidades formativas nas quais a formação profissional deve centrar-se 

destaca-se o conhecimento de estratégias do trabalho científico: a forma como os cientistas 

abordam os problemas, as características mais notáveis de sua atividade, os critérios de 

validação e aceitação das teorias científicas e a superação de visões deformadas, amplamente 

difundidas. 

Essas recomendações se articulam com nossa preocupação em relação ao processo de 

ensino das Ciências Naturais nas disciplinas de Química, Física e Biologia. Lecionando no 

ensino médio há 15 anos em escolas públicas e privadas das cidades de São Paulo e Natal, 

pudemos notar, no contexto dessas duas cidades, deficiências dos professores da área das 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias para ensinar aos alunos os 

procedimentos associados às práticas experimentais. 

Pudemos aprofundar-nos melhor nessa problemática quando, no ano de 2005, tivemos 

a oportunidade de trabalhar na Subcoordenadoria do Ensino Médio (SUEM) da Secretaria de 

Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos do estado do Rio Grande do Norte (SECD-

RN), como técnico pedagógico da disciplina Matemática. Como tal, participamos de vários 

eventos promovidos por essa Secretaria de Educação em todas as regiões do estado. 

No período 2005-2006, a SECD-RN organizou e promoveu vários cursos de formação 

continuada para os professores do ensino médio da rede estadual. Esses cursos abrangeram 
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uma gama diversificada de assuntos: desde a discussão de documentos legais (Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM –, Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+ –, Novas Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio) até a elaboração e dinamização de referenciais 

pedagógicos regionalizados e a dinamização de laboratórios educacionais de ciências em 

diversos municípios do Rio Grande do Norte. 

Atuando nesses eventos como organizador, orientador e docente, nas ações 

direcionadas às disciplinas da área das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 

tivemos um contato direto com a realidade formativa dos docentes da área. Algumas das 

carências observadas nos professores de Física, Química e Biologia foram por nós verificadas 

durante as Oficinas de Dinamização dos Laboratórios Educacionais de Ciências, relacionadas 

a habilidades para ensinar procedimentos de medição associados ao trabalho prático e 

experimental. A formação deficitária dos docentes de Ciências Naturais relacionada com o 

trabalho prático e experimental, mais especificamente com a habilidade de medir, tende a se 

refletir no processo de ensino-aprendizagem dos alunos dessa área. 

Segundo Pro (2003, p. 186), algumas das dificuldades dos estudantes no que diz 

respeito à medição como conteúdo procedimental são relacionadas com 

• o fato de os estudantes serem poucos críticos em suas medições, 

possivelmente por não apreciarem o significado das unidades;  

• problemas com a leitura de alguns instrumentos (principalmente os que não 

têm escala com relação 1:10);  

• dificuldades com o uso de termômetros; 

• dificuldade com o uso de balanças e aparelhos de medidas de volumes de 

soluções;  

• dificuldades para estimar valores das variáveis. 

O contexto do ensino da medição, em trabalhos práticos e experimentais nas Ciências 

Naturais, supõe um sistema de habilidades complementares, tais como: ensinar a 

operacionalizar variáveis de uma hipótese; ensinar a estimar possíveis erros de medição e 

utilizar procedimentos adequados para minimizá-los; ensinar a estimar a validade e a 

confiabilidade de uma medida. 

A realidade observada nos professores participantes das oficinas quanto a 

inconsistências nos procedimentos de medição no trabalho experimental despertou-nos 

interesse em pesquisar, de uma forma mais arraigada, o grau de desenvolvimento e as 

necessidades formativas dos docentes dessas três disciplinas quanto às habilidades necessárias 

para se ensinar a medir em experimentos práticos e experimentais nas Ciências Naturais, 
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assim como em determinar as prioridades de formação que esses professores têm no contexto 

dessas habilidades.   

1.2 O objetivo geral 

Este estudo tem como objetivo geral identificar o grau de desenvolvimento e as 

necessidades formativas de professores da área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias quanto às habilidades para ensinar a medir, em atividades práticas e 

experimentais, estabelecendo suas prioridades formativas em relação a essas habilidades. 

1.3 Os objetivos específicos 

São objetivos específicos deste estudo: 

a) avaliar o grau de desenvolvimento das habilidades para ensinar a medir no 

trabalho experimental, nas aulas de Física, Química e Biologia, no ensino 

médio; 

b)  identificar as necessidades formativas de professores de Física, Química e 

Biologia para ensinar, a estudantes do ensino médio, habilidades para medir no 

trabalho prático e experimental; 

c) estabelecer as prioridades formativas de professores de Física, Química e 

Biologia quanto às necessidades identificadas; 

d) verificar a existência, ou não, de diferenças significativas entre o grau de 

desenvolvimento das habilidades para ensinar e as necessidades formativas dos 

professores.  

 

1.4 O objeto de estudo 

O estudo está inserido no campo da formação de professores de Física, Química e 

Biologia. No contexto da Educação Científica e Tecnológica na Educação Básica, nas 

propostas curriculares dos PCNEM (BRASIL, 2002), PCN+ (BRASIL, 2002b) e Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) e das necessidades como elemento da 

formação, novas exigências são feitas quanto ao trabalho profissional docente. Essas novas 

exigências norteiam “um novo perfil docente”, que se deve configurar na dinâmica da 

formação continuada.  
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Nesta pesquisa, o “objeto” das necessidades formativas é vinculado às habilidades dos 

docentes e licenciandos de Ciências Naturais para ensinar, a estudantes do ensino médio, o 

procedimento de medir em atividades práticas e experimentais, no contexto dos PCNEM, 

PCN+ e das Novas Orientações Curriculares para o ensino médio. 

1.5 O contexto empírico da pesquisa  

A descrição do contexto da pesquisa é componente fundamental para a construção dos 

significados das respostas às questões de estudo e para a compreensão dessas questões, como 

também é útil como um critério para validação do estudo. Os conhecimentos e os sentidos que 

os sujeitos conferem a sua realidade e os que já trazem sobre ela são situados e, a partir da 

atividade, são lançados no contexto sociocultural e profissional no qual se produzem, se 

desenvolvem e se utilizam (RAMALHO; NUÑEZ, 2008). 

O estudo foi desenvolvido no âmbito de três oficinas de dinamização de laboratórios 

educacionais de ciências no estado do Rio Grande do Norte, realizadas nas cidades-pólos de 

Natal, Parnamirim e Caicó, nos meses de agosto e setembro de 2006, e destinadas a docentes 

das disciplinas de Física, Química, Biologia e Matemática da rede estadual de ensino.   

Essas oficinas de dinamização foram realizadas pela equipe de técnicos pedagógicos 

da Subcoordenadoria do Ensino Médio (SUEM) da Secretaria de Estado da Educação, da 

Cultura e dos Desportos (SECD) do referido estado, com o intuito de se apresentarem 

algumas propostas de utilização dos equipamentos dos laboratórios educacionais de ciências 

para a realização de experimentos de Física, Química, Biologia e Matemática direcionados ao 

ensino médio. 

As oficinas foram uma resposta a solicitações de diversos professores da área de 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias do interior do estado relacionadas a 

dificuldades ou desconhecimento para a utilização dos kits de experimentos que haviam 

chegado às escolas desde o ano de 2003, muitos dos quais até então eram mantidos em suas 

caixas originais ou, no caso de reagentes químicos, já estavam vencidos. 

Os professores que estiveram presentes às oficinas de dinamização dos laboratórios de 

ciências totalizaram 176 da área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, dos 

quais participaram do estudo 116 docentes de Física, Química e Biologia, o equivalente a 

65,9% dos participantes. 
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1.6 A novidade do estudo 

A formação continuada dos professores para ensinar Física, Química e Biologia tem 

sido objeto de diferentes estudos. Não obstante, não encontramos publicados, na literatura 

sobre a Didática das Ciências Naturais e a formação docente de professores, estudos 

significativos, numa dimensão quantitativa, que articulassem a formação às necessidades 

formativas dos professores como condição necessária. 

1.7 A contribuição teórica da pesquisa 

A contribuição teórica do estudo está em aplicar-se a teoria da atividade, de A. N. 

Leontiev, ao estudo das necessidades formativas de professores, considerando-se a formação 

como um tipo específico de atividade. 

1.8 A estrutura da dissertação 

A dissertação se estrutura em uma Introdução (1º capítulo) e mais seis capítulos: 

No segundo capítulo, abordamos a formação de professores da área de Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias, discutindo a formação docente como uma atividade 

profissional e enfocando a formação continuada de professores das Ciências Naturais. 

A formação docente como uma atividade é discutida no terceiro capítulo. 

Apresentamos o conceito de necessidade como uma categoria polissêmica e tratamos as 

necessidades formativas docentes a partir de reflexões na perspectiva da teoria da atividade, 

de A. N. Leontiev.  

O quarto capítulo trata do trabalho docente que visa à formação de habilidades para o 

trabalho experimental em Ciências Naturais, enfocando o ensino de Ciências Naturais a partir 

do contexto da educação científica e tecnológica e o trabalho experimental nas salas de aula 

de Ciências Naturais no  ensino médio. 

A medição no trabalho prático e experimental em Ciências Naturais é o assunto do 

quinto capítulo. Nele, fazemos um breve histórico sobre o que é medir, desde a Antiguidade 

até os nossos tempos. Tratamos a medição no processo de construção do conhecimento 

científico e discutimos cada uma das habilidades que formam o sistema de habilidades para 

ensinar a medir no trabalho prático e experimental no ensino médio: ensinar a operacionalizar 

variáveis de uma hipótese; ensinar a estimar possíveis erros e buscar procedimentos para 
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minimizá-los, ensinar a estimar a validez de medições; e ensinar a estimar a confiabilidade de 

medições. 

No sexto capítulo, caracterizamos o percurso metodológico, destacamos os 

pressupostos gerais da determinação das necessidades formativas e discutimos a escolha, a 

estrutura e a aplicação do instrumento de pesquisa utilizado (questionário) assim como 

descrevemos a organização e as estratégias de análise de dados. 

  Os resultados da pesquisa são apresentados e discutidos no sétimo capítulo. Fazemos a 

caracterização socioprofissional dos professores participantes do estudo e, em seguida, 

buscamos responder às questões de estudo, analisando o grau de desenvolvimento das 

habilidades para ensinar a medir no trabalho experimental, as necessidades formativas para o 

desenvolvimento das habilidades e as prioridades de formação quanto a essas habilidades. 

Em nossas considerações finais, retomamos as questões de estudo e fazemos algumas 

inferências sobre o ensino da medição no trabalho prático e experimental nas disciplinas de 

Física, Química e Biologia no ensino médio. 

Este trabalho não intenciona encerrar as discussões sobre as habilidades necessárias 

para ensinar a medir no trabalho prático e experimental no ensino médio, mas se propõe 

oferecer contribuições que levem a uma nova concepção de formação continuada para os 

professores da área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, uma vez que, 

por sua natureza, é uma pesquisa exploratória e descritiva. 
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2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

2.1 A formação docente como uma atividade profissional 

A profissão docente combina de forma sistemática elementos teóricos com 

circunstâncias práticas reais. É difícil imaginar a possibilidade de educar fora de uma situação 

concreta e de uma realidade definida. Por esse motivo, a ênfase na prática como atividade 

formativa é um dos pontos centrais a ser considerado, com conseqüências determinantes para 

a formação profissional (LIBÂNEO, 2004). 

Assim, a profissão docente compreende singularidades que a distinguem das demais; 

isto é, não basta possuir-se um título acadêmico; é necessário dedicação, posição, que não se 

atinge apenas pelo simples desejar ser, mas só estará ao alcance quando houver compromisso 

do profissional consigo mesmo, pautado pela ética e pela obrigação de crescer profissional e 

pessoalmente, atrelado às condições da escola para o trabalho docente.  

A identidade do profissional docente está diretamente associada à interpretação de sua 

profissão pela sociedade. Desse modo, consideramos que os movimentos sociais têm 

essencial relação com os projetos educacionais, sendo necessário compreender que a escola é 

um local onde a objetividade se faz presente. Isso quer dizer que ela tem um papel específico 

na sociedade em que se insere. 

Segundo Freitas (2005, p. 73), “a função social da escola se cumpre na medida da 

garantia do acesso aos bens culturais, fundamentais para o exercício da cidadania plena no 

mundo contemporâneo”. Isso significa que, para possibilitar uma formação satisfatória ao 

estudante, diante da sociedade, o docente precisa atualizar-se em seus estudos, ou seja, 

repensar as bases de sua formação, como alicerce a estruturar sua prática pedagógica.  

Para Nuñez; Ramalho (2008), qualquer mudança significativa no ensino das Ciências 

Naturais no ensino médio exige uma adequada reconstrução da profissão docente e dos 

espaços e tempos das escolas, como contexto do ser e do viver essa profissão. É essencial 

reconhecer-se a dinâmica e a dialética das transformações desejadas nos projetos das políticas 

educativas, em relação às necessidades e motivações das escolas e dos professores, para que 

estes possam participar de forma construtiva nessas transformações.  

Os autores consideram que as necessidades formativas surgem no contexto do 

exercício da atividade profissional. Como princípio, a escola na qual se trabalha deve ser o 

“lócus” a privilegiar a formação continuada, articulada ao desenvolvimento das competências 

http://meuartigo.brasilescola.com/pedagogia/o-professor-sua-identidade-profissional-formacao-continuada-.htm
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expressas e necessárias ao desenvolvimento profissional. Tal contexto e suas problemáticas, 

das quais surgem as necessidades formativas, são fatores determinantes na aprendizagem dos 

professores.  A relevância de se apreciarem os contextos nos leva a prestar atenção à 

diversidade de necessidades, expectativas, desejos, etc. dos professores (NUÑEZ; 

RAMALHO, 2008).   

Na mesma linha de raciocínio, esses autores avaliam que o contexto da atividade 

profissional se conforma em diversos espaços/tempos, entre os quais a escola ocupa um lugar 

privilegiado. Como contexto de formação, ela deve redefinir sua cultura, que inclui a 

reorganização dos espaços e tempos, os tipos de gestão, a colaboração (como estratégia de 

relação entre os professores e como filosofia de trabalho), a reflexão crítica e a pesquisa como 

dimensões da atividade profissional. A escola, como lócus da formação, sugere a construção 

de uma nova cultura da docência. A formação na escola se cumpre na dinâmica da 

intencionalidade de projetos de desenvolvimento profissional dos professores, para uma 

melhor educação em ciências.  

A profissionalização docente depende atualmente, em grande parte, da capacidade dos 

professores de construir saberes que garantam sua autonomia diante das instituições, no 

sentido da concepção de novas culturas profissionais.  

Para Pimenta (1997), a identidade profissional, ou de uma profissão, deve considerar 

os saberes constitutivos da profissão, como a experiência, o conhecimento específico e o 

saber pedagógico num processo de formação (inicial e continuada) integrado. 

As identidades profissionais surgem e se modificam durante a formação inicial, na 

qual enfrentam realidades distintas tanto nos contextos da atividade profissional quanto nos 

contextos sociais mais amplos, em face de novas necessidades experimentadas pelos 

professores. Isso demanda novas configurações pessoais, intergrupais e individuais, no 

sentido de se assumirem matrizes que caracterizam novos estágios de profissionalização e de 

identidades (NUÑEZ; RAMALHO, 2005).  

Segundo Nuñez; Ramalho (2005), a epistemologia da atividade profissional da 

docência se refere aos processos de construção de conhecimento, a saberes, atitudes, valores, 

etc. de diversas naturezas. O caráter profissional docente supõe também uma nova 

racionalidade, baseada na escolha, argumentada, de conhecimentos e procedimentos, no 

conjunto de diversas referências, para a solução das situações-problema da atividade 

profissional. 

Sendo assim, a possibilidade de crescimento pessoal, intelectual e profissional do 

docente envolve aspectos individuais e coletivos: os primeiros se justificam pelo 
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posicionamento do próprio sujeito, visando ao bem coletivo, e os segundos pelos indicadores 

de colaboração e interação entre os profissionais da categoria e sua flexibilidade em partilhar 

experiências, sentimentos, fraquezas, habilidades e competências que favoreçam o ensino 

como um todo.  

Diante do exposto, a necessidade de uma formação sólida é essencial para a 

profissionalização docente e o desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem de 

qualidade.  

A cultura docente, no ensino médio, tem sido marcada pela balcanização dos saberes. 

A estrutura disciplinar do trabalho e da identidade docente é um indicador nesse nível de 

escolaridade. Dessa forma, os professores se identificam com a disciplina que ensinam, seja 

Biologia, Física, Química. Essa condição deve ser uma diretriz nos processos de formação 

continuada na escola, na intenção de atender as necessidades específicas dos professores das 

disciplinas, no diálogo construtivo e necessário com os professores das outras disciplinas e 

das áreas de conhecimentos (NUÑEZ; RAMALHO, 2008). 

Vasconcelos et al. (2008) frisa que, no instante da organização das estratégias de 

ensino, os professores de Ciências Naturais se mostram na contramão dessa afirmação e 

deixam transparecer determinada fragilidade e deficiência dos conhecimentos e habilidades 

que, teoricamente, deveriam ser apreendidos em sua formação científica. Por sua vez, essas 

deficiências, reunidas a uma abordagem tradicional há muito praticada na disseminação da 

ciência na escola, vem provocando conflitos no processo ensino-aprendizagem, sobretudo na 

exposição de idéias científicas fundamentais e de teorias. 

O processo de formação docente deve nortear-se em princípios e pressupostos de 

diversas naturezas. Segundo Ramalho; Nuñez; Gauthier (2004), o “paradigma emergente da 

formação”, referencial adotado em nossa base de pesquisa “Formação e Profissionalização 

Docente”, do Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN, para se refletir de maneira 

crítica sobre as recentes políticas de formação docente, molda-se a partir das seguintes 

contribuições teóricas:   

a)  a profissionalização da função docente é essencial aos processos de 

constituição de novas identidades dos professores do ensino médio nos 

contextos da atividade profissional; 

b) a profissionalização é decorrência da dialética de duas dimensões: a 

profissionalidade e o profissionalismo: a profissionalidade tem a ver com o 

saber do professor, enquanto o profissionalismo se relaciona com o ser 

professor;  
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c) a relação de referências ou modelos que se apresentam por meio de metáforas 

do professor dito reflexivo, investigador e crítico segundo Nuñez; Ramalho 

(2008), convergem para o fazer profissional competente do professor e são 

ferramentas para sua   formação   continuada.   Esses autores defendem a idéia 

da convergência de tais referenciais teóricos, representada na Figura 2, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Gil Pérez (1996), começam-se a questionar as visões simplistas sobre a 

formação dos professores de Ciências Naturais e a enxergar a necessidade de uma preparação 

austera para garantir uma docência de qualidade, tarefa difícil, em função das limitações dos 

cursos e, ainda, do tempo limitado da formação inicial e para a formação continuada.  

Em relação ao questionamento das idéias pedagógicas e das concepções e crenças 

sobre as ciências e a produção do conhecimento científico dos professores de Ciências 

Naturais, autores como Porlán; Rivero (1998) e Mellado; Blanco; Ruíz (1999) apontam para a 

necessidade de se realizar a desconstrução dessas idéias, geralmente diferentes das que devem 

fundamentar epistemologicamente a nova profissionalidade docente.  

Em suas investigações, Mellado; Blanco; Ruíz (1999) destacaram que as crenças e a 

prática de aula são mais consistentes nos professores com experiência do que nos 

principiantes e nos licenciandos, mas nesses últimos notam-se contradições entre as teorias 

expostas e as implícitas, e eles são acostumados a ter uma conduta mais tradicional que a 

manifestada em suas concepções prévias.  

   Figura 1: Convergência de perspectivas teóricas no modelo da formação continuada 

Fonte: Nuñez; Ramalho, 2008, p. 7 
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Das pesquisas de Porlán; Rivero (1998), podemos sintetizar os resultados, os quais 

mostraram que os professores italianos imaginavam a ciência com qualidades como a 

coerência lógica, o rigor, a racionalidade, a correspondência com os resultados experimentais, 

a casualidade, entre outros. Eles acreditavam que, após a definição da metodologia científica 

moderna, a ciência não havia sofrido nenhuma mudança em suas normas e, ao mesmo tempo, 

rechaçavam as tendências relativista e historicista  das reflexões epistemológicas mais atuais. 

Por outro lado, essas mesmas pesquisas apontaram que os professores latino-

americanos também têm uma atitude fortemente racionalista, porém são mais sensíveis às 

influencias culturais e admitem maior diversidade de enfoques científicos. Segundo os 

autores, essas diferenças podem resultar da relativa diferença entre as condições sociais e 

históricas das respectivas regiões.  

Outra pesquisa, realizada por Abell; Smith (1994) apud Porlán; Rivero (1998), teve 

como participantes estudantes de magistério. Apresentamos a seguir algumas das declarações 

dadas pelos participantes quando interrogados sobre a natureza e o ensino das ciências, 

separadas por categorias específicas estipuladas pelos autores: 

a) perspectiva ingênua da realidade: “[...] (a ciência) é a busca da verdade inteira 

sobre tudo (o que existe). Eles (os cientistas) buscam contestar as grandes 

verdades”. (ABELL; SMITH, 1994 apud PORLÁN; RIVERO, 1998, p. 112)  

b) visão indutivista do método científico: “Eu penso que a ciência observa um 

objeto ou um evento e averigúa como trabalha ou porque ocorre, dá uma 

resposta e então verifica para ver se sua resposta é correta” (ABELL; SMITH, 

1994 apud PORLÁN; RIVERO, 1998, p. 112). 

c) visão onipresente da ciência: “A ciência está em tudo; A ciência é tudo ao nosso 

redor; A ciência para mim está em todas as coisas diferentes do mundo” 

(ABELL; SMITH, 1994 apud PORLÁN; RIVERO, 1998, p. 113). 

d) visão deshumanizada da ciência: “Eu penso que é uma busca de explicações 

sobre os porquês [...] fora da sociedade” (ABELL; SMITH, 1994 apud 

PORLÁN; RIVERO, 1998, p. 113). 

Segundo os autores, acima citados, foram poucos os participantes que manifestaram 

opiniões diferentes dessas apresentadas, considerando a ciência como um processo que 

envolve uma dimensão criativa e que tem uma finalidade social. 
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Essas crenças e idéas, embora estudadas em outro contexto, estão presentes e 

caracterizam o pensamento de professores que ensinam Ciências Naturais no ensino médio no 

Brasil. 

Para Gil Pérez (1996), buscar cumprir as exigências de formação dos professores das 

Ciências Naturais no período inicial acarretaria a dilatação dos cursos ou uma abordagem 

superficial dos conteúdos. Por outro lado, muitos dos problemas do processo de ensino-

aprendizagem não têm sentido até que o professor os enfrente em sua própria prática. O 

estabelecimento de uma estrutura de formação continuada séria e aliada às reais necessidades 

docentes poderia amenizar os problemas apontados. 

Em relação ao que deverá saber e saber fazer o professor de Ciências Naturais, 

Carvalho: Gil Perez (1993) colocam como elementos básicos: conhecer o conteúdo a ser 

ensinado assim como seus processos de construção e suas relações com a tecnologia e a 

sociedade; conhecer e questionar visões relativas ao senso comum que abrangem concepções 

simplistas sobre a Ciência e seu ensino; adquirir conhecimentos teóricos relacionados à 

aprendizagem, especificamente sobre a aprendizagem de ciências; saber analisar criticamente 

o ensino habitual; dominar o preparo de atividades e saber dirigi-las aos alunos; saber avaliar, 

aprender a pesquisar e utilizar resultados de pesquisas. Para os autores, essas habilidades e 

competências devem ser inquietação tanto dos cursos de formação inicial quanto daqueles 

destinados à formação continuada. 

Utilizando como referência a tipologia que Shulmam (1986) atribui aos saberes e/ou 

conhecimentos profissionais necessários ao exercício da docência e as análises de Nuñez; 

Ramalho (2008) sobre esses conhecimentos, podemos citar: 

a) Conhecimento de conteúdo: Conhecimento do conteúdo específico, próprio da 

área do conhecimento de que o professor é especialista; por exemplo: Química. 

Reflexões críticas em relação aos  conteúdos abordados nos  livros  didáticos, 

discussão sobre a estrutura lógica e psicológica da disciplina, suas atualizações 

e avanços devem ser aspectos abordados nos programas de formação 

continuada, a fim de se desenvolver o conhecimento de conteúdo.   

b) Conhecimento curricular: O conjunto de conteúdos, a relação entre eles e os 

objetivos do seu ensino. Não é raro encontrarem-se professores que, quando 

lhes é perguntado sobre os motivos de ensinarem determinado conteúdo, 

respondem com o mais profundo silêncio ou dão respostas que não justificam 

esse ensino (ECHEVERRÍA; BENITE; SOARES, 2007). O professor deve ter 

domínio do programa oficial da disciplina, articulado ao projeto pedagógico da 
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escola, das discussões sobre o ensino de Física, Química e Biologia em 

orientações curriculares oficiais, como os PCNEM, uma vez que esse 

documento orienta os processos de ensino e aprendizagem específicos dos 

componentes curriculares do ensino médio. 

c) Conhecimento pedagógico geral: São conhecimentos utilizados como 

referência para se teorizar, executar e justificar a prática, de forma geral e para 

se organizar, planejar a prática de ensino de ciências, assim como para se 

refletir de forma crítica sobre ela. Inclui disciplinas como a Pedagogia, a 

Didática Geral, a Psicologia da aprendizagem, entre outras. Os autores citados 

dizem ser importante enfatizar que se devem adequar esses conhecimentos às 

especificidades da natureza dos conteúdos das disciplinas científicas, pois não 

existe um aspecto único para o ensino das Ciências. 

d) Conhecimento dos aprendizes e suas características: O professor precisa 

conhecer quanto é diverso e heterogêneo o universo de alunos a quem vai 

ensinar, com diferentes estilos e ritmos de aprendizagem, interesses, 

motivações, etc. O docente, no ensino de Ciências, deve ter conhecimentos 

suficientes para harmonizar os interesses individuais com os interesses do 

grupo.   

e) Conhecimento dos contextos: Estar ciente da conjuntura onde se dará o 

processo de ensino de ciências permite uma aproximação à realidade da escola e 

dos alunos, para se refletir sobre as ações da educação científica.   

f) Conhecimento dos fundamentos, objetivos, fins e valores educacionais: É 

importante, no contexto da educação científica, que o docente conheça seu 

significado e suas finalidades, a fim de desenvolver o ensino atrelado às 

finalidades da educação básica.   

g) Conhecimento pedagógico do conteúdo: Segundo Shulman (1986), é o que 

distingue um químico de um professor de Química, pois permite ao professor 

antever e compreender as dificuldades que o aluno poderá ter para assimilar o 

conteúdo e quais as relações conceituais que terá de realizar. Estão inclusos 

nessa categoria os saberes que emergem da combinação entre o conteúdo e a 

forma de ensiná-lo. Relaciona-se a conteúdos de disciplinas ditas pedagógicas 

da área, como Didática das Ciências Naturais, História das Ciências, Filosofia 

das Ciências e às estratégias específicas para se ensinar um conteúdo, como o 

uso de analogias, demonstrações, experimentação, entre outras. Driver et. al. 
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(1999) afirmam que possuir esse conhecimento expressa, por exemplo, que o 

professor percebe que a ciência é uma produção simbólica e que aprendê-la 

significa que o aluno tem que impor significado à linguagem da cultura 

científica. 

O "conhecimento pedagógico do conteúdo" é um elemento da formação profissional ao 

qual deve ser dada mais atenção na formação dos professores de Ciências Naturais. Isso supõe 

trabalhar-se na construção de múltiplas referências, como metodologias relacionadas a 

experiências práticas ou à pesquisa educacional referentes aos diferentes conteúdos 

curriculares. 

Uma questão-chave da profissionalização para a docência de Ciências Naturais é 

considerar-se o "conhecimento pedagógico do conteúdo" como um saber necessário à 

formação de competências dos professores.  

Torna-se indispensável admitir que a formação docente tem suas exigências e que estas 

vão além de uma visão reducionista de um estágio final, ou de uma prática de ensino que 

separa a formação "científica" da formação "pedagógica". O estudo dos saberes disciplinares, 

durante toda a formação, deve estabelecer diálogos construtivos com as formas de se ensinar, 

a fim de construir novas referências de ensino e contribuir para o desenvolvimento do 

"conhecimento pedagógico do conteúdo". Essa questão é base do conhecimento da profissão 

docente e necessária à profissionalização do ensino, na busca pela ruptura com os contextos 

formativos não-profissionalizantes. 

Echeverría; Benite; Soares (2007) apontam que vários outros aspectos podem e devem 

ser considerados ao se pensar a formação do professor. Para esses autores, os conhecimentos 

considerados por Shulman como imprescindíveis à formação do professor são um exemplo do 

empenho intelectual que o professor tem para a compreensão de um conjunto de 

conhecimentos necessários a sua prática pedagógica, os quais devem ser abordados desde a 

formação inicial.     

Atualmente, tomando-se como referência, concomitantemente, a nova filosofia e a 

epistemologia da ciência, estão em discussão quais saberes, habilidades e atitudes o professor 

deve dominar para o exercício da profissão, no sentido de superar a imagem de uma 

“profissão sem saberes”, reduzida a uma ocupação simplória, passível de exercício por 

qualquer pessoa um pouco mais habilitada (GAUTHIER, 1995 et al. apud BOTÁR; NUÑEZ, 

1997) .  
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2.2 A formação continuada de docentes das Ciências Naturais 

O processo de formação do professor não se resume à obtenção do título de licenciado, 

pois são muitas as habilidades e os conhecimentos necessários para o desempenho, com 

qualidade, de suas atribuições. Uma vez que é constante o surgimento de novos desafios no 

dia-a-dia da sala de aula, é necessário que os professores tenham acesso a possibilidades de 

formação e atualização permanente. 

Discutiremos a formação continuada docente, em especial da área de Ciências 

Naturais, segundo os pressupostos epistemológicos adotados por nossa base de pesquisa em 

Formação e Profissionalização Docente da Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte usando como referência básica o texto “A formação 

continuada dos professores que ensinam Ciências Naturais: pressupostos e estratégias” dos 

professores Isauro Beltrán Nuñez e Betânia Leite Ramalho. 

Para Nuñez; Ramalho (2008), a formação continuada dos professores de Física, 

Química e Biologia não deve estar fundamentada na transferência de conteúdos acadêmicos e 

na valorização da cultura da homogeneidade, imposta pela concepção das universidades sobre 

a formação do licenciando e, muito menos, nos preceitos impostos pelas reformas. Tal 

formação continuada deve acontecer a partir de propostas que visem satisfazer às 

necessidades da educação do ensino médio, uma vez que, em geral, a lógica da formação 

continuada geralmente não corresponde aos “problemas reais” das escolas e das práticas 

profissionais dos professores. 

Tendo em vista a profissionalização docente dos professores de Ciências Naturais, na 

visão de Nuñez; Ramalho (2008) as categorias-chave são duas: o desenvolvimento 

profissional e a formação continuada. 

Segundo esses autores, o desenvolvimento profissional é o processo de maturação e 

solidificação das potencialidades pedagógicas do professor, em suas relações com as 

influências formativas. É um processo dialético que ocorre a partir de sucessivos estágios de 

superação dialética, baseados na reflexão crítica sobre a prática, na compreensão dessa prática 

e na capacidade de decidir e teorizar sobre essa ela.  

Esse desenvolvimento profissional docente pode ser ponderado sob duas dimensões: a 

social – relacionada com novas necessidades formativas que surgem das mudanças e 

aperfeiçoamentos do próprio campo profissional - e, a individual – associada à condição do 

professor como pessoa, a sua história, suas necessidades, seu ritmo próprio de aprendizagem e 

seu projeto de formação profissional (NUÑEZ; RAMALHO, 2008). 
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Quanto à formação continuada, Nuñez; Ramalho (2008) a entendem como um 

processo de apropriação sistemática da cultura profissional, no contexto formal, o qual se guia 

para o desenvolvimento profissional e para a identidade profissional.  A formação continuada 

é mais que instrução ou aprendizagem de conhecimento: nela estão inclusos interesses, 

intenções, motivações, caráter, capacidades, condutas, atitudes, valores, dentre outros 

elementos que conduzem a um novo estágio, qualitativamente diferente, no desenvolvimento 

profissional. A associação da formação continuada com o desenvolvimento profissional não é 

só uma possibilidade, mas sim uma necessidade, para que os professores de Ciências atinjam 

os objetivos dos projetos de formação profissional.   

A formação continuada, para Nuñez; Ramalho (2008), de uma forma geral pode ser 

considerada como: 

a) um processo orientado para o desenvolvimento profissional, estruturado a partir 

de necessidades formativas dos professores e da escola, o qual deve promover a 

apropriação, a reconstrução de saberes, de competências, de valores e atitudes, 

resignificados no interior do espaço da prática profissional (É nesse espaço que 

o conhecimento se faz conhecimento profissional);  

b) um processo que objetiva o desenvolvimento de competências para o ensino de 

Ciências, integradas ao compromisso político, à ética e à autonomia intelectual;  

c) uma prática socioprofissional produzida no contexto de uma cultura 

profissional, dependente de vários fatores, tais como: as necessidades 

individuais, as do grupo e as das instituições escolares às quais os professores 

pertencem, as das políticas educacionais, entre outras;  

d) um processo transcultural;  

e) uma prática que se desenvolve em espaços formais, orientada por pressupostos 

explícitos (por vezes implícitos);  

f) uma oportunidade de aprendizagem e de desenvolvimento profissional, de 

realização ou de frustração;  

g) uma atividade norteada por objetivos e motivos diversos, relacionada às 

exigências das políticas educacionais. Essa relação não é sempre o motivo 

fundamental, assim como não se apresenta numa relação isomórfica com as 

necessidades formativas dos professores;  

h) um dos elementos do desenvolvimento profissional, pois os novos saberes, as 

novas competências, só têm sentido no contexto da atividade profissional, no 

qual se legitimam; 
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i) um elemento catalisador do profissionalismo. Uma melhor formação deve levar 

à busca de melhores condições de trabalho, da estruturação e da organização da 

atividade profissional (NUÑEZ; RAMALHO, 2008, p. 5-6). 

Os autores apontam que, a esse processo de formação continuada, devem ser 

agregados os conhecimentos profissionais, as concepções, as atitudes e a importância da 

prática de ensino, adotando-se como referência a didática das Ciências, pois as finalidades da 

educação científica e o conteúdo a ser ensinado condicionam a ação docente e as estratégias 

de ensino. 

Segundo Pedrosa (2001, p. 45), 

Não é razoável, nem eticamente aceitável, pretender-se que os professores 

orientem atividades de ensino e aprendizagem que integrem genuína 

identificação e resolução de problemas, particularmente os educacionais e 

culturalmente relevantes, quando carecem de vivências inspiradoras ou 

modelares de ensino das ciências com essa orientação. Assim, deve 

incentivar-se programas de formação continuada de professores de ciências 

que explicitamente se orientem neste sentido, devendo mesmo considerá-los 

prioritários. 

Para o autor, não formar adequadamente os professores e, ao mesmo tempo, 

pretenderem-se mudanças educativas com tais orientações não pode deixar de ter implicações 

previsivelmente negativas. Sendo os professores de ciências pessoas em processo de formação 

e desenvolvimento pessoal e profissional, em particular, antes de se legislar, impor ou 

pressionar, mesmo que sutilmente, para que utilizem em sua atividade docente habilidades 

específicas, deve-se reconhecer, na prática, a necessidade de vivenciarem processos 

educativamente inovadores, criando-se oportunidades para que tenham acesso a recursos que 

desconhecem, ou conhecem insuficientemente. 

Carrascosa (1996), após uma análise de informações sobre a formação continuada de 

professores de Ciências e Matemática em alguns países ibero-americanos, afirma ser séria a 

preocupação da maioria deles nesse aspecto. Apesar disso, apenas em alguns desses países a 

formação continuada é organizada e estimulada por organismos vinculados aos Ministérios da 

Educação correspondentes. O autor afirma que é muito heterogêneo o quadro da formação 

continuada quanto às instituições encarregadas, modalidades, facilidades, etc., contudo 

algumas deficiências são comuns a muitos desses países, a saber: 

a) formação permanente escassa e desenvolvida apenas de maneira pontual e 

isolada; 
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b) desvinculação entre as instituições encarregadas pela formação inicial e as 

responsáveis pela formação continuada; 

c) redução da participação de professores em congressos, seminários e programa 

de pós-graduação, principalmente por razões de ordem econômica; 

d) ausência de ações conjuntas ou coordenadas, a médio e longo prazo, entre os 

Ministérios da Educação e as instituições formadoras; 

e) desvinculação entre os grupos que buscam desenvolver experiências inovadoras 

em ensino de Ciências e grande parte dos professores das disciplinas da área; 

f) dificuldades para a constituição de grupos de trabalho estáveis que discutam 

propostas inovadoras e/ou pesquisas didáticas envolvendo conjuntamente 

professores universitários e de escolas secundárias; 

g) carência da produção em larga escala de materiais educacionais que respondam 

aos progressos da Didática das Ciências; 

h) situação geral dos professores, com elevada carga horária letiva, dificultando 

seriamente sua participação em atividades de formação continuada; 

i) em diversos casos, os cursos oferecidos nos programas de formação continuada 

abordam aspectos gerais da psicologia e da pedagogia em detrimento de 

conteúdos específicos da Didática das Ciências; 

j) outros. 

Para Menezes (1996), a educação científica, no Brasil, em nossa base escolar 

se degradou, na medida em que se ampliou o acesso popular a esses níveis 

de ensino, tanto quanto se degradou a formação inicial da maior parte dos 

professores, não mais originários das grandes universidades, mas sim de 

instituições privadas sem qualidade acadêmica. Até por isso, esses 

professores necessitam cada vez mais de uma competente formação 

permanente (MENEZES, 1996, p. 54). 

O autor comenta que em nenhuma época do passado recente a formação inicial média 

de nossos professores de Ciências Naturais foi tão deficiente, nem foi tão grande o número de 

professores sem qualquer qualificação ensinando essas disciplinas no ensino médio como 

ocorre atualmente. Sendo assim, uma formação continuada, complementar ou que seja 

supletiva em relação às dificuldades desses professores é absolutamente urgente, em paralelo 

com a recomposição dos cursos de formação continuada. 

Gil Pérez (1996) acredita que a estratégia de formação continuada mais produtiva 

consiste na inserção dos professores na pesquisa dos problemas de ensino-aprendizagem de 
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Ciências em que se baseia sua atividade docente, mais precisamente com as seguintes 

características: 

a) ser idealizada em íntima afinidade com a própria prática docente, como 

tratamento das dificuldades de ensino-aprendizagem que tal prática apresenta; 

b) ser norteada no sentido de beneficiar a experiência de propostas inovadoras e a 

reflexão didática explícita, questionando o pensamento e o comportamento 

docente “espontâneos”, ou seja, o modo “natural” daquilo “que [o professor] 

sempre praticou”; 

c) ser delineada para congregar os professores na pesquisa e inovação da didática 

das Ciências e, dessa forma, propiciar-lhes a constituição do corpo de 

conhecimentos específico da Didática das Ciências e colocá-los como parte 

integrante da comunidade científica desse campo. 

Assim, a formação continuada docente se apodera de uma definição ímpar, no que diz 

respeito à condição para a aprendizagem permanente e para o desenvolvimento pessoal, 

cultural e profissional de professores e especialistas. É na escola, no contexto de trabalho, que 

os docentes enfrentam e solucionam problemas, elaboram e transformam procedimentos, 

criam e recriam estratégias de trabalho e, com isso, vão promovendo mudanças pessoais e 

profissionais (LIBÂNEO, 2004).  

Considerando-se a organização desses programas de capacitação, não se pode esquecer 

que as prioridades a serem abordadas devem ser constituídas a partir das necessidades 

identificadas como prioritárias pelos atores envolvidos, os professores, e não unicamente 

ditadas pelas instituições organizadoras.  

Em nosso grupo de pesquisa, integrado à base de pesquisa em Formação e 

Profissionalização Docente do Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN, 

analisamos o processo de formação continuada do professor de Ciências Naturais segundo as 

perspectivas teóricas da teoria Histórico-cultural de L. S. Vigotsky, da Teoria da Atividade de 

A. N. Leontiev, e da Teoria da Assimilação das ações mentais, de P. Ya. Galperin. Essa 

abordagem permite pensar-se a aprendizagem como um tipo específico de atividade dirigido à 

apropriação da cultura profissional do ensino de Ciências. Dessa forma, supõe-se a atividade 

como algo que transforma não somente o objeto do conhecimento mas também o professor, 

como sujeito dessa atividade (NUÑEZ; RAMALHO, 2008).  

Em nossos estudos, reconhecemos os professores de Física, Química e Biologia como 

docentes que possuem crenças, idéias, concepções, conhecimentos, atitudes sobre as Ciências 
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Naturais, sobre o ensino e sobre sua aprendizagem - resultado de vários fatores, 

principalmente de suas experiências durante muitos anos como professores do ensino médio.  

Para nosso grupo de pesquisa, a formação continuada deve interrogar de forma crítica essas 

referências e contrastá-las com os saberes da “base de conhecimento da profissão para o 

ensino de Ciências”. Esse questionamento supõe a “superação dialética” dessas idéias, em 

função das necessidades e motivações para uma formação continuada atrelada ao contexto do 

exercício da prática profissional (NUÑEZ; RAMALHO, 2008). 

Diante do foco de nosso trabalho, acreditamos ser fundamental ao professor de Física, 

Química e Biologia dominar as habilidades para o ensino da medição para procedimentos em 

aulas experimentais a alunos do ensino médio. O conjunto de habilidades associadas com a 

capacidade de medição, os hábitos que estão relacionados a elas e os conhecimentos que 

fundamentam teoricamente essas habilidades devem ser objeto de estudo e formação dos 

docentes das ciências naturais. 

A formação continuada na área de Ciências Naturais relacionada à formação ou ao 

desenvolvimento de habilidades associadas com o ato de medir em trabalhos experimentais 

deve capacitar os professores dessa área a: 

a) conduzir discussões quanto ao procedimento da medição como uma etapa do 

trabalho experimental no ensino da Química;  

b) fazer a caracterização das ações e dos conhecimentos imprescindíveis à 

medição como conteúdo procedimental; 

c) planejar situações de ensino destinadas a orientar os estudantes a medir em 

condições de trabalho experimental. 

De um modo geral, a formação para medir no trabalho experimental está associada a 

um conjunto de habilidades e conhecimentos, tais como: selecionar os instrumentos 

adequados, as grandezas e as unidades, estimar os erros e agir de forma a minimizá-los, 

determinar a validez e a confiabilidade da medida, dentre outros (NUÑEZ, 2008).  

Para isso, os professores de Física, Química e Biologia devem estar capacitados para 

sistematizar de forma transversal e interdisciplinar a formação da habilidade de medir 

variáveis no trabalho experimental, relacionando o procedimento de medir com a observação, 

a descrição, a representação de informações, como etapas para a solução de situações-

problema no contexto escolar e como vias de motivar e criar interesses dos estudantes pelas 

ciências, uma vez que se trata de um procedimento geral, válido para os vários campos 

disciplinares das Ciências Naturais.  
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3 A FORMAÇÃO DOCENTE COMO ATIVIDADE: NECESSIDADES FORMATIVAS 

DOCENTES 

A área de pesquisa direcionada à análise das necessidades formativas surgiu no final dos 

anos 60 e, a partir de então, tem sido utilizada como instrumento fundamental no 

planejamento e nas decisões relacionadas à área educativa.   

A análise dessas necessidades na formação docente, na visão de Rodrigues; Esteves 

(1993), surgiu da inquietação com a racionalização dos sistemas educativos, da aspiração por 

conseguir planos mais bem estruturados e eficazes do processo educativo, da fuga à 

ambigüidade, do desejo de responder adequadamente às exigências sociais e de encontrar 

procedimentos ajustados à avaliação.  

Uma das críticas mais comuns e procedentes dos professores relacionadas às atividades 

individuais ou coletivas, principalmente às que apontam como objetivo seu desenvolvimento 

profissional, é feita por Camargo (2006), segundo o qual tais iniciativas estão muito distantes 

de abordar e atender as reais necessidades dos professores.  

O autor acredita que isso se deve, em grande parte, ao fato de essas atividades 

normalmente serem planejadas sem a participação dos professores e invariavelmente tratarem 

de temas excessivamente teóricos e muito distantes e divergentes das atividades 

desenvolvidas no cotidiano laboral, o que leva os professores à frustração, inclusive a um 

grande ceticismo em relação às ações de desenvolvimento profissional.  

No âmbito da psicologia, o conceito de necessidade tem sido relacionado às teorias 

motivacionais. A teoria da atividade, de Leontiev (1983), inclui a motivação como um 

componente invariante de toda atividade humana. Os motivos que impulsionam a atividade 

humana se vinculam a necessidades de diferentes ordens (NUÑEZ; GONZALES, 1997). 

Ramalho; Nuñez (2008) consideram que as necessidades estão vinculadas aos 

interesses, e que esse vínculo, por vezes, é necessário ser estabelecido, na dinâmica do 

surgimento de novos interesses. Os conhecimentos que têm os professores, como resultado de 

suas distintas concepções, decorrem não só do elemento cognitivo mas também de seus 

interesses como indivíduos que fazem parte de um grupo social. Desse modo, face à realidade 

do sujeito, como parte desse grupo, ele adapta determinados comportamentos, não só por ter 

certa racionalidade mas também por apresentar determinados interesses (conscientes ou no 

plano inconsciente) e necessidades.  

Para Nieto (2003), um crescente número de autores está ampliando sua compreensão 

de necessidade formativa, ao analisar a formação não como mero instrumento de correção 
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para suprir determinadas carências, mas como uma oportunidade. O autor diz que as 

organizações têm que fazer frente às rápidas transformações socioeconômicas, do trabalho e 

políticas que já estão acontecendo e que se prevê acelerarem-se nos próximos anos. Seguindo 

esse enfoque, enfatiza a urgência de se ampliar o conceito de necessidade de formação com o 

objetivo de apresar todas as circunstâncias que se dão e que se darão em relação ao trabalho 

em um futuro mais ou menos próximo.  

Mager; Pipe (1970 apud NIETO, 2003, p. 3), apontam que a necessidade formativa 

pode ser definida por uma equação matemática: 

 

 Na opinião das autoras essa exposição de programa formativo se desenha para sanar 

ou satisfazer a lacuna, o vazio ou a discrepância entre o desempenho atual e o desejado, ideal, 

normativo ou esperado. Essa visão de necessidades formativas analisa-as apenas por aspectos 

externos aos envolvidos.   

Ramalho; Nuñez (2008) afirmam que essa definição é mareada por uma concepção 

condutista da aprendizagem, uma vez que associa a necessidade formativa às performances 

externas dos sujeitos. Uma visão mais ampla deve levar em conta não só esse desempenho, 

mas também as expectativas de oportunidades para necessidades futuras. 

Nessa mesma linha de pensamento, Fontes (2007) acredita que a forma mais 

apropriada de analisar as  necessidades de formação é inserir a análise no âmbito de uma 

estratégia de melhoria da qualidade, numa organização ou comunidade. Ela não deve visar 

apenas detectar problemas pontuais, mas fornecer informações de relevância que permitam 

agir de uma maneira estratégica. Para o autor, esse processo de recolhimento, seleção, 

tratamento e interpretação  de dados comporta três níveis de análise, que coincidem com suas 

três fases fundamentais:  

a) análise do campo profissional: que envolve três tipos de análise que conduzem 

à identificação de necessidades formativas:  

-   no nível organizacional: a análise busca considerar primeiro a pertinência da 

própria formação; depois quando e onde a formação pode e deve ser aplicada. 

Sugere, entre outras coisas, a análise dos recursos disponíveis, as condições 

particulares da organização, o sistema técnico, as relações de trabalho, etc. 

-   no nível funcional: procura determinar  o meio mais vantajoso de se 

implementar uma função ou grupo de funções, as condições e equipamentos 

necessários, assim como os saberes e competências requeridas.   

NECESSIDADE FORMATIVA = DESEMPENHO DESEJADO – DESEMPENHO PRESENTE OU ATUAL 
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-   no nível pessoal: busca ponderar um dado desempenho profissional  assim 

como as ações e as condições indispensáveis para se alcançar o nível requerido 

para o desempenho da função. 

b) análise do campo da formação: em termos ideais trata-se de “explanar” – 

mencionando conteúdos, itinerários e modalidades de formação - os resultados  

da análise do campo profissional.   

c) análise  do campo pedagógico: nesse nível, sempre articulado com os 

anteriores, procura-se definir as condições específicas das atividades 

pedagógicas a aplicar: teorias pedagógicas, formas de avaliação, técnicas 

pedagógicas, distribuição do tempo e do espaço, recursos materiais e logísticos, 

etc. 

3.1 O conceito de necessidade: uma categoria polissêmica 

“Necessidade” é um conceito polissêmico (ZABALZA, 1998): possui diferentes 

significados, segundo o contexto em que é utilizado. Aparecem, assim, na formação, maneiras 

diferentes de se compreender “necessidade” e, conseqüentemente, “necessidades formativas”. 

A necessidade é, a princípio, algo que está ligado à natureza biológica do ser humano 

e às motivações destes. Pesquisadores referem-se a esse assunto argumentando que a 

sobrevivência, o bem-estar e o desenvolvimento do ser humano, quer seja biológico, 

psicológico ou social, dependem da satisfação de necessidades que se consideram 

fundamentais e autênticas. 

No Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa, de Houaiss; Villar (2004), a 

definição de “necessidade” é dada como:  

o que não se pode evitar (dormir é uma necessidade); o que é útil ou 

inevitável (sentiu necessidade de mais um casaco); compulsão física, 

psicológica ou moral (tem necessidade de aparecer); exigência (necessidades 

básicas para uma vida digna); pobreza; miséria (HOUAISS; VILLAR, 2004, 

p. 516). 

Na opinião de McKillip (1987, apud SILVA, 2000, p. 43), as necessidades são juízos 

de valor relativos a um problema a resolver. Estão correlacionadas com valores e dependem 

de quem as define e de quem as sente. Ocorrem num determinado contexto e seu 

reconhecimento implica expectativas e juízos no que diz respeito à resolução do problema em 

causa, independentemente das várias soluções possíveis para ele. 
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Zabalza (1998) define necessidade como a desconexão que se produz entre a maneira 

como as coisas deveriam ser (exigências), poderiam ser (necessidades de desenvolvimento) 

ou gostaríamos que fossem (necessidades individualizadas) e a forma como elas realmente 

são. 

De acordo com esse autor existem os seguintes tipos de necessidades:  

a) prescritivas: são aquelas determinadas a partir da classificação das expectativas 

relacionadas ao que se pretende do projeto pedagógico; 

b) individualizadas: associam-se à constatação das aspirações dos participantes; 

da reflexão sobre possíveis cursos que possam ajustar-se aos sujeitos, a partir de 

uma discussão reflexiva e de opções de caráter único, e opcional para os 

participantes; 

c) de desenvolvimento: relacionadas com as opções sobre o que e como fazer 

para ir além dos objetivos mínimos previstos e sobre que tipo de ação poderá 

melhorar o processo e/ou o resultado. 

Outra classificação é dada por Bradshaw (1972 apud ZABALZA, 1998, p.49): 

a) necessidade normativa: faz referência às carências que um sujeito ou grupo 

tem, quando consideradas em relação a um determinado padrão. Exemplos: os 

que recebem menos calorias do que as necessárias ou os que recebem 

remuneração menor que o salário mínimo ou que o piso salarial de determinada 

categoria. 

b) necessidade sentida: é a resposta às perguntas “Que necessitas?”, “Que 

desejarias ter?” 

c) necessidade expressa ou procura: é a expressão comercial e objetiva da 

necessidade. Se o público vai sempre ao cinema, ou freqüenta muito certos 

cursos ou compra com freqüência determinados produtos, diz-se que o público 

necessita desses bens. 

d) necessidade comparativa: é baseada na justiça distributiva. São convertidos em 

necessidades todos os tipos de benefícios que um determinado grupo ou setor 

não possui, enquanto outros grupos de características similares têm acesso a 

eles. 

e) necessidade prospectiva: aquela que com toda a probabilidade se manifestará 

no futuro. 
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Na perspectiva de D’Hainaut (1979 apud RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 23), as 

necessidades podem ser assim categorizadas: 

a) necessidades das pessoas versus necessidades do sistema: aquelas que têm a 

ver com as condições não satisfeitas, mas que são indispensáveis à existência e 

ao funcionamento de um sistema. 

b) necessidades particulares versus necessidades coletivas: são as necessidades 

de um indivíduo, grupo ou sistema (necessidades particulares) confrontadas 

com necessidades que envolvem uma quantidade considerável de indivíduos, 

grupos ou sistemas (necessidades coletivas), partindo-se da idéia de que as 

necessidades se diferenciam entre as pessoas, entre os grupos e entre os 

sistemas. 

c) necessidades conscientes versus necessidades inconscientes: As necessidades 

conscientes, na visão do autor, são “precisas”, o que não ocorre com as 

necessidades inconscientes, uma vez que os sujeitos ou não têm consciência 

delas ou as sentem de forma difusa. 

d) necessidades atuais versus necessidades potenciais: As necessidades 

relacionam-se ao momento presente (necessidades atuais) ou ao futuro 

(necessidades potenciais). As que incidem sobre a educação são, de forma geral, 

necessidades potenciais, uma vez que a ação educativa não tem efeito imediato. 

e) necessidades segundo o setor em que se manifestam: Nessa perspectiva, as 

necessidades emergem dos diferentes quadros em que os indivíduos se 

deslocam durante sua existência: quadros de vida privada, familiar, social, 

política, cultural, profissional e desportiva. 

 

Lafon (1979 apud SILVA, 2000, p. 42) refere-se a necessidades dos tipos vegetativo, 

sensório-motor, afetivo; sociais, intelectuais e culturais; coletivas, morais e espirituais; 

considerando, no entanto, entre essas necessidades fundamentais, nas quais insere a educação, 

as necessidades específicas de cada indivíduo e o caráter evolutivo. 

De acordo com esse autor e com outros, como Rodrigues; Esteves (1993), além das 

necessidades fundamentais ou autênticas, existem também as necessidades específicas dos 

indivíduos, que 

emergem em contextos histórico-sociais concretos, sendo determinadas 

exteriormente ao sujeito, podendo ser comuns a vários sujeitos ou definir-se 
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como necessidades estritamente individuais (RODRIGUES; ESTEVES, 

1993, p. 14). 

Segundo essas autoras, tais necessidades podem manifestar-se como necessidades-

expectativa (as que se referem à situação ideal) ou como necessidades-preocupação (as que se 

referem à situação atual, como ela é vivida). 

Phillips; Holton (1995 apud NIETO, 2000, p. 30) estabelecem que as necessidades 

estão em função de se o problema é conhecido ou  não e de se as condições básicas em que se 

dá o problema são conhecidas ou não. Desse modo, cabe distinguir diferentes tipos de 

necessidades e, conseqüentemente, diferentes tipos de análises de necessidades. Segundo 

esses autores, os dois critérios permitem distinguir quatro tipos de necessidades: as corretivas 

(tanto o problema quanto as condições em que se dá o problema são conhecidos), as 

adaptativas (o problema é conhecido, mas as condições em que se dá são desconhecidas), as 

de desenvolvimento (agora o problema é desconhecido e as condições em que ele se dá são 

conhecidas) e, por último, as estratégicas (nas quais tanto o problema quanto as condições 

em que ele se dá são desconhecidos). 

Boydell; Leary (1996 apud NIETO, 2000, p. 30) vão mais além, ao considerarem a 

necessidade não somente em termos de discrepâncias: eles contemplam o desempenho (de 

pessoas, sistemas, processos, equipes e organizações) em três níveis diferentes. 

Conseqüentemente, também são diferentes as necessidades derivadas dos três níveis de 

desempenho: nível se implementação (fazer as coisas bem, quer dizer, resolver as 

discrepâncias), nível de melhora (fazer as coisas melhor) e nível de inovação (fazer coisas 

novas e melhores). 

Para os autores, esses três níveis têm um caráter aditivo, uma vez que, para se ter êxito 

em nível de melhoria, é necessário implementar. E, para se ter êxito na inovação, necessita-se 

implementar os novos métodos e melhorá-los continuamente. 

Dessa forma, necessidade parece ser um termo sujeito a várias interpretações. Na 

opinião de Silva (2000),  

Pode significar um desejo, uma vontade ou uma aspiração, ter uma 

conotação objetiva, na medida em que implica algo que tem de ser, que é 

imprescindível ou inevitável, ou ter uma conotação subjetiva, sendo assim 

qualquer coisa que apenas tem existência no sujeito que a sente (SILVA, 

2000, p. 44).   

Para Pennington (1985, apud SILVA, 2000, p. 43), uma necessidade, no âmbito da 

educação, é a discrepância que pode ser amortizada ou anulada através de uma intervenção 
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educativa esquematizada nesse sentido. As necessidades são infinitas, nem sempre são 

consciencializadas, e é difícil distinguir necessidades “sentidas” de necessidades “autênticas”. 

Em contrapartida, o autor chama a atenção para o fato de, por vezes, haver necessidades em 

conflito: a satisfação de umas pode anular outras. 

3.2  As necessidades formativas: reflexões na perspectiva da teoria da atividade, de A. N. 

Leontiev 

Na opinião de Nuñez (2005), o conceito de necessidade é útil e imprescindível na 

formação como atividade profissional, ligando valores que partem de experiências anteriores 

e definem a procura de algo que falta para o professor poder, conscientemente, exercer a 

atividade docente com maior profissionalismo. Segundo esse autor, as necessidades são 

individuais e/ou coletivas, podendo-se dirigir a formação docente nesse sentido. 

Assumimos que a formação docente é um tipo de atividade na qual o professor é 

sujeito e objeto do processo. Dessa forma, nos afiliamos às idéias de A. N. Leontiev  (1983) 

discutidas na sua teoria da atividade.  

A atividade é a principal categoria do materialismo histórico-dialético. Alexei 

Nikolaevich Leontiev sistematizou o conceito de “atividade” ao fundar a teoria psicológica 

geral da atividade. Segundo Leontiev (1983, p. 17), a análise da atividade estabelece o ponto 

determinante e o principal método do conhecimento científico do reflexo psíquico, da 

consciência. A análise do cotidiano da sociedade, das suas formas de produção próprias e do 

sistema de relações sociais faz parte do estudo das formas da consciência social. 

Nesta seção, apontamos para o referencial teórico deste estudo, que analisa a 

necessidade na atividade de acordo com a teoria de A. N. Leontiev , o qual apóia suas idéias 

no princípio de que o ser humano se realiza por meio da história que constrói, desenvolvendo-

se a partir de condições biológicas. Leontiev (1983) aborda a atividade do ponto de vista de 

sua origem: ela parte de determinados motivos e se encaminha para determinados fins, 

exprimindo nessa trajetória uma dada relação do homem com seu meio. 

A partir do momento em que o homem exerce suas ações, conexões cada vez mais 

dinâmicas são estabelecidas entre suas necessidades elementares e os objetos que as 

satisfazem. A busca por esse objeto impulsiona, estimula e orienta a atividade, 

transformando-a em motivo e dando, assim, à necessidade sua real objetividade. Segundo 

Martins (2004), 

 Em contrapartida, se a princípio o desenvolvimento da necessidade é 
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condição para a atividade, quanto mais esta (atividade) se complexifica mais 

esta premissa se inverte, a tal ponto que a necessidade virá tornar-se seu 

resultado. Temos, por conseqüência, que as necessidades se transformam por 

meio dos objetos durante o seu processo de uso, o que reafirma a tese 

marxiana segundo a qual as necessidades se produzem, e possuem, portanto, 

uma natureza histórico-social (MARTINS, 2004, p. 87). 

Para Leontiev (1978), a necessidade é o episódio que desencadeia a atividade; nesse 

caso, a formação motiva o sujeito a ter objetivos e a realizar ações para suprir essa 

necessidade. Ao analisar essa definição de atividade, podemos deduzir que nem todo processo 

é uma atividade, mas unicamente aquele que é impelido por uma necessidade. Leontiev 

(1978) explica: 

Designamos pelo termo de atividade os processos que são psicologicamente 

determinados pelo fato de aquilo para que tendem no seu conjunto (o seu 

objeto) coincidir sempre com o elemento objetivo que incita o paciente a 

uma dada atividade, isto é, com o motivo (LEONTIEV, 1978, p. 296). 

Essas necessidades, ou seja, os motivos e interesses humanos, não são dados a priori 

desde o nascimento, mas são históricos e sociais, ou seja, são desenvolvidos pela sociedade, a 

partir das condições de vida e educação. Dessa forma, os interesses não devem ser percebidos 

como algo natural e constante; ao contrário, eles podem ser modificados, e novas 

necessidades podem ser criadas ao longo do processo de desenvolvimento do homem (EIDT, 

2007). Na formação docente, as necessidades e os motivos são fatores essenciais para uma 

disposição positiva dos professores nesse processo.  

Nuñez; Gonzalez (1997, p. 41-49) enxergam toda ação ou atividade de formação com 

uma estrutura funcional que possui, invariavelmente, as seguintes características: um sujeito 

da atividade, um objeto da atividade, o motivo, um objetivo, um sistema de operações, os 

meios, as condições e o produto. Essas características podem ser assim apresentadas: 

a) o sujeito da atividade: aquele que realiza a atividade de formação, que é 

subjetiva e pertence ao sujeito, sempre intervindo como atividade de uma 

individualidade específica. Na formação docente, o professor é o sujeito da 

formação. 

b) o objeto da atividade: é para onde está direcionada a ação e pode ter 

caráter material ou ideal. É a matéria-prima com a qual o sujeito começa a 

atuar para obter o produto desejado, ou seja, é o futuro produto da atividade 

transformado, ou seja, o conteúdo da formação. Na formação docente, o 

professor é também sujeito da atividade de formação, uma vez que ele 
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também se transforma, no curso do processo. Essas transformações se 

manifestam nas mudanças qualitativas da personalidade e da identidade 

profissional para as quais o processo contribui. 

c) os motivos: como componentes da atividade têm que existir no sujeito da 

atividade, uma vez que, se não há motivos ou necessidades, não haverá 

efetivamente a formação como atividade. Leontiev (1983) analisa o motivo 

de uma atividade como uma necessidade que o sujeito tem de algo, como 

uma necessidade objetivada, como o objeto que move o sujeito para a ação.  

Para que a formação docente seja uma autêntica atividade, ela deve estar impulsionada 

por motivos relativos ao desenvolvimento profissional docente, ou seja, a participação na 

formação se orienta a melhorar a qualidade do ensino e da educação. Geralmente, o 

aparecimento de contradições dialéticas entre um saber dado, eficiente em uma atividade 

docente, e a insuficiência desse saber para responder às novas exigências das tarefas 

profissionais pode criar novas necessidades e motivos para a formação docente continuada. 

No caso da formação inicial, essas contradições emergem na dinâmica das exigências de 

situações-problema modeladas da atividade profissional futura (RAMALHO; NUÑEZ; 

GAUTHIER, 2004). 

Cada atividade responde a uma determinada necessidade do sujeito. Existindo o objeto 

que satisfaça essa necessidade, ela desaparece e se reproduz novamente; pode, inclusive, estar 

diante de condições completamente diferentes. Leontiev (1983) afirma que 

[...] o mais importante que distingue uma atividade de outra é o objeto da 

atividade. É o objeto da atividade o que lhe confere uma determinada 

direção. Pela terminologia proposta por mim, o objeto da atividade é o seu 

motivo real. O importante é que muito além do objeto da atividade sempre 

está a necessidade, a qual sempre responde a uma ou a outra (LEONTIEV, 

1983, p. 82-83).                                                   

Para Leontiev (1983), o conceito de atividade está necessariamente relacionado com o 

conceito de motivo. A atividade não pode existir sem um motivo; a atividade “não motivada” 

não significa uma atividade privada de motivo, e sim uma atividade com um motivo subjetivo 

e objetivamente oculto. Porém Leontiev (1978, p. 97) deixa claro que não utiliza “o termo 

motivo para designar o sentimento de uma necessidade; ele designa aquilo em que a 

necessidade se concretiza de objetivo das condições consideradas e para as quais a atividade 

se orienta, o que a estimula”.  
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d) o objetivo: é a representação imaginária das conseqüências possíveis de se 

alcançar com a realização da formação. Toda atividade humana se 

desenvolve fundamentada em finalidades ou objetivos que orientam as 

ações em direção de suas metas. Na formação docente, os objetivos desse 

processo devem estar explicitados e os professores devem ter consciência 

deles, uma vez que eles orientam a atividade formativa. Segundo Nuñez e 

Gonzalez (1997), Leontiev introduziu o conceito “sentido da atividade (das 

ações)” para o sujeito, entendio como a relação entre motivo e objetivo.  

As peculiares da atividade geram no sujeito da ação a reflexão sobre as relações entre 

as ações (e seus fins), uma vez que o sentido do ato já não se define em si mesmo, não se 

emcerra na especificidade de seu fim, mas brota refletido em suas ligações com os motivos e 

as finalidades da atividade na qual está inserido. Desse modo, para que o homem possa 

apreender as ligações entre o motivo da atividade e as relações entre ações, em seus fins 

particulares, há a necessidade de que essas conexões se firmem, a partir da ação real, e 

configurem-se sob o formato de idéias a serem conservadas pela consciência. Segundo 

Martins (2004, p. 88), “apenas por esta via poderá o homem atribuir significados e chegar ao 

sentido de suas próprias ações”.  

Para que um homem se encarregue de determinada função, é indispensável que suas 

ações estejam relacionadas de modo que essa função “exista para ele”; ou seja, é necessário 

que o sentido das suas ações se desvende, que ele tenha consciência desse sentido. A 

consciência da significação de uma ação se realiza sob a forma de reflexo do seu objeto 

enquanto fim (LEONTIEV, 1978). 

A determinação dos objetivos e a formação das ações a eles subordinadas produz um 

tipo de desmembramento das funções que anteriormente estavam refundidas no motivo 

(LEONTIEV, 1983).  

Leontiev (1978) afirma: 

A primeira condição de toda atividade é uma necessidade. Todavia, em si, a 

necessidade não pode determinar a orientação concreta de uma atividade, 

pois é apenas no objeto da atividade que ela encontra a sua determinação: 

deve, por assim dizer, encontrar-se nele. Uma vez que a necessidade 

encontra a sua determinação no objeto (se objetiva nele), o dito objeto torna-

se motivo da atividade, aquilo que o estimula (LEONTIEV, 1978, p.107-

108). 
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Para o autor, as condições da produção social, pelos homens, dos objetos, que são um 

meio de satisfazer suas necessidades, não se limitam apenas a objetos naturais concretos. 

Citando Marx, ele afirma que a produção não proporciona apenas um material para a 

necessidade, proporciona igualmente uma necessidade para um material. 

Leontiev (1978) afirma que, no plano psicológico, satisfazer uma necessidade por 

intermédio de objetos novos (objetos de consumo) pode produzir um sentido biológico 

apropriado a esses objetos e fazer que, no futuro, sua percepção provoque uma atividade que 

vise à posse deles. Segundo esse autor, trata-se de criar objetos que sirvam para satisfazer 

uma necessidade. Significa que o objeto deve surgir à consciência na qualidade de motivos, 

ou seja, precisa manifestar-se na consciência como imagem interior, como necessidade, como 

estimulação e como fim. Na opinião de Leontiev (1978, p.108), “[...] a consciência dos 

motivos que responde às necessidades naturais não constitui, ela só, a relação que existe entre 

a consciência dos motivos e a evolução das necessidades”.  

Leontiev alega que, psicologicamente, o fato determinante consiste no deslocamento 

dos motivos de uma ação para os fins, que não respondem exatamente às necessidades 

biológicas naturais.  O conhecimento, como fim consciente de uma ação, pode ser incitado 

por um motivo que gere a necessidade natural de qualquer coisa. Porém a alteração desse fim 

em motivo é também a concepção de uma necessidade nova – nesse caso, de uma necessidade 

de conhecimento (LEONTIEV, 1978). 

e) sistema de operações: são os processos para se executar a ação e com ela 

conseguir-se a mudança do objeto em produto. É um sistema de microações 

que faz da ação de formação um processo contínuo. Na formação docente, o 

sistema de operações é constituído pelo sistema de ações que o professor 

realiza na atividade de formação. Isso inclui dos níveis: 

f) nível macro – os procedimentos vinculados ao objetivo geral. São ações 

como leitura, participação em discussões, aulas, busca de informações, 

elaboração de materiais, dentre outras. 

g) nível micro – os procedimentos vinculados aos objetivos de atividades 

específicas. Exemplo: os procedimentos para a leitura de textos científicos. 

 

Na visão de Sforni (2003), o movimento entre atividade, ação e operação expõe o 

processo ininterrupto de desenvolvimento do sujeito. É contínuo, porém não é natural; logo, 

segundo a autora, é importante enfatizar o seguinte: 
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1. Para que uma ação tenha significado para o sujeito, é necessário que ela 

seja produzida por um motivo; 

2. para que as ações passem para um lugar inferior na estrutura da atividade, 

tornando-se operações, é preciso que novas necessidades ou motivos exijam 

ações mais complexas; 

3. para que, subjetivamente, o sujeito sinta novas necessidades ou motivos 

que o estimulem a agir em um nível superior, é preciso que esteja inserido 

em um contexto que produza, objetivamente, a necessidade de novas ações; 

4.para que uma operação seja automatizada de forma consciente, é 

necessário que ela se estruture inicialmente na condição de ação (SFORNI, 

2003, p. 7-8).  

h) os meios: são os instrumentos que o sujeito utiliza para organizar e realizar 

a atividade formativa, ou seja, são os objetos que se encontram entre o 

objeto e o sujeito da atividade e que ajudam a mediar o processo de 

formação. Os meios na formação têm um papel essencial. Na atividade, o 

uso adequado das novas tecnologias da informação e das comunicações, 

como a internet, as vídeos-conferência, entre outras, permitem tipos 

diferenciados de atividades, na medida em que esses elementos mediadores 

potencializam novas perspectivas para o desenvolvimento do pensamento 

criativo dos professores.  

i) as condições: são formadas pelo grupo de situações nas quais o sujeito 

desenvolve a atividade formativa. São tanto as condições ambientais, como 

espaço e iluminação, entre outras, como o clima psicológico em que se 

realiza a atividade e as condições sociais do local.  

Na formação docente, as condições são elementos da objetividade da realização da 

formação. No caso da formação continuada, Nuñez; Ramalho (2008) afirmam que a falta de 

professores, a preparação inadequada de alguns deles, as condições materiais caracterizadas 

pela ausência de espaços/tempos adequados para o trabalho experimental e  prático,  a  

demasiada  quantidade  de  conteúdos  estruturados  de forma  fragmentada,  os  métodos  de  

ensino  baseados  na  transmissão  do  conhecimento  ou  no pseudoconstrutivismo são alguns 

dos elementos que colaboram para a problemática relacionada às condições necessárias para o 

bom desenvolvimento do ensino de Ciências Naturais no Brasil.  

Para esses autores, o desenvolvimento profissional é um processo que não acontece de 

forma isolada e que combina a interação de diferentes modalidades formativas. No caso 

docente, este conjuga profissionalidade (aquisição e renovação do saber fazer pedagógico) 

com profissionalismo, no qual questões de ordem salarial, de condições de trabalho, da 

autonomia intelectual, da ética, da participação em diferentes espaços profissionais, sindicais, 
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questões acadêmicas, dentre outras, convergem para um status da profissão. Segundo eles, 

uma melhor formação deve direcionar-se à busca de melhores condições de trabalho, da 

estrutura e organização da atividade profissional. 

Na formação inicial, a universidade, como lócus da formação dos licenciandos para 

ensinar disciplinas das Ciências Naturais, requer um conjunto de condições, como: 

laboratórios para o trabalho experimental, bibliotecas, salas multimídia e de computação etc. 

Além disso, exige também uma cultura que propicie a profissionalização para a docência no 

sentido discutido por Ramalho;Nuñez; Gauthier (2004). 

j) o produto: é o resultado adquirido que se constitui nas transformações 

ocorridas com o objeto, o qual deve coincidir com o objetivo da atividade. 

Para Nuñez; González (1997, p.44), “A atividade humana (tanto material 

como mental) está cristalizada em seu produto”.  

No caso da formação docente, esse produto é o desenvolvimento profissional e o 

desenvolvimento integral da personalidade docente, pautado pelas mudanças qualitativas em 

relação ao estado inicial, que satisfazem as necessidades que mobilizaram os processos de 

formação. 

É importante destacar que a formação não se reduz a um acúmulo de informações ou 

de conhecimento. A formação, segundo Nuñez; Ramalho (2008), se efetiva quando dá uma 

contribuição significativa para o desenvolvimento do professor, seja na formação inicial seja 

na continuada. 

Ação é, para Leontiev, um processo no qual não há uma relação direta entre o motivo 

e o conteúdo (ou objeto). Uma ação só existe como integrante de um todo maior, que é a 

atividade. A única circunstância na qual não há distinção entre ação e atividade é aquela na 

qual a atividade é formada por uma única ação, como acontece quando um indivíduo produz 

fogo para se aquecer. 

Nuñez; Gonzalez (1997) afirmam que a ação é componente da atividade, mas se 

diferencia desta na medida em que o objetivo e o motivo não coincidam. Os autores acreditam 

que a ação compõe o processo subordinado à representação do resultado que se deve se 

alcançar, por conseguinte o processo fica subordinado a um objetivo consciente.  

Citando Leontiev (1983, p. 69), os autores acima declaram: “Um ato ou uma ação é 

um processo cujo motivo não coincide com seu objetivo [isto é, com aquele para o qual se 

dirige], mas reside na atividade da qual faz parte”. 
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A ação e a atividade têm uma composição funcional parecida, mas se distinguem 

quanto ao objeto de estudo, e existem possibilidades de transformação de uma na outra 

(NUÑEZ; GONZALEZ, 1997), o que, na visão de Leontiev, explica o aparecimento de novos 

motivos.  

Para Nuñez; Gonzalez (1997), 

No sentido funcional, toda ação ou atividade supõe três momentos bem 

definidos: o momento inicial ou de planificação, a execução mesma, e os 

momentos de controle. Estes três momentos não supõem uma seqüência 

rígida, porém estão presentes em toda atividade (NUÑEZ; GONZALEZ, 

1997, p. 41) 

Os autores acreditam que uma análise das transformações obtidas e o grau de sua 

coincidência com os objetivos propostos na atividade de aprendizagem revelam o nível de 

efetividade do processo de formação da atividade. 

Sendo o trabalho uma atividade humana, ao abstrairmos as transformações históricas, 

a primeira característica dele é que, ao passo que os animais agem para satisfazer suas 

necessidades, os seres humanos agem para produzir os meios de satisfação de suas 

necessidades. 

3.3 Necessidades formativas docentes 

Nuñez (2005) discute diferentes posições teóricas sobre as necessidades formativas. 

Dessa discussão, o autor destaca: 

Necessidades dos indivíduos, sendo estas necessárias ao funcionamento do 

sistema; particulares e coletivas, uma vez que nos interessam conhecer as 

necessidades dos professores como indivíduos e as necessidades referentes 

ao grupo; necessidades inconscientes já que o Novo Ensino Médio traz 

consigo uma nova Proposta Pedagógica, com novas exigências, das quais 

os(as) professores(as) ainda não têm consciência delas ou as sentem de 

forma difusa; e necessidades potenciais, isto é, relacionadas a momentos 

futuros, embora sejam estas do imediato. 

Discrepâncias resultantes das diferenças entre o que os professores sentem e 

o que pensam que deveria ser, ou seja, entre o “que é” e o “desejável”. 

Assim, às análises das discrepâncias é uma etapa importante no diagnóstico 

das necessidades formativas. Na medida em que explicitadas pelos 

professores podem ser necessidades democráticas – sinônimo de querer ou 

de preferência. 

Sentidas uma vez que correspondem às expectativas sobre os resultados, na 

base da avaliação das necessidades formativas e das formas como os 

professores vêem seus problemas (NUÑEZ, 2006, p. 3-4) 
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De acordo com Hewton (1998 apud NUÑEZ; RAMALHO, 2006, p. 3), existem 

diferentes níveis e categorias para os tipos de necessidades de formação identificadas pelos 

professores: 

a) relativas aos alunos: problemas de aprendizagem, motivação, disciplina, 

heterogeneidade, avaliação; 

b) relativas ao currículo: novos planos curriculares induzem a novas 

necessidades de formação de professores; 

c) dos próprios docentes: mais associadas à abordagem dos docentes como 

profissionais e como pessoas, do que ao ensino – por exemplo, redução da 

ansiedade; 

d) da escola/instituto como organização: necessidades que a instituição impõe ao 

trabalho docente. 

 

Nota-se que não se fala em necessidades incondicionais, pois estas são sempre 

relativas quer aos indivíduos quer aos contextos e derivadas de valores, pressupostos e 

crenças, que partem de experiências anteriores. Elas podem ser sentidas e/ou percebidas por 

um indivíduo ou por vários deles, quando isso lhes garante força coletiva, gerando a ilusão da 

existência de necessidades “objetivas”, que se impõem como reais e não estão sujeitas a 

grupos, indivíduos ou sistemas que as percebam e/ou as expressem (RODRIGUES; 

ESTEVES, 1993). 

No estudo das necessidades formativas docentes, é importante estabelecerem-se 

prioridades para as ações formativas, uma vez que nem todas as necessidades têm as mesmas 

prioridades para os professores, agências formadoras ou contextos da atividade profissional 

docente. 

Uma formação de professores sem direção e sem conhecimento das suas necessidades 

reais não se ajusta às mudanças, que exigem cada vez mais uma ação criadora na preparação 

dos professores na perspectiva da profissionalização (RAMALHO; NUÑEZ, 2001). 

Proporcionando-se aos docentes uma reflexão e um debate coletivo sobre a própria 

prática possibilita-se o surgimento de novas necessidades, para o aperfeiçoamento do trabalho 

profissional (NUÑEZ, 2006). 

Segundo Ramalho; Nuñez (2008) as necessidades não se restringem a um estudo de 

carência ou déficit que precise ser solucionado para restaurar um estado de equilíbrio 

cognitivo-afetivo, em face de novas demandas de trabalho; elas são individuais e/ou coletivas, 
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o que permite conduzir a formação docente nesse sentido. As necessidades docentes se 

originam na prática e, como categoria norteadora, faz-se necessário pesquisar a prática dos 

professores, seu cotidiano na sala de aula e na escola como profissionais e como pessoas que 

são. 
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4  O TRABALHO DOCENTE PARA A FORMAÇÃO DE HABILIDADES PARA O 

TRABALHO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS NATURAIS 

4.1  Ensino de Ciências Naturais no ensino médio no contexto da educação científica e 

tecnológica 

Na atualidade, existe um consenso social de que a educação é um fator fundamental 

para o desenvolvimento dos seres humanos e da sociedade. Ganha-se a consciência de que a 

escola tem como principal papel preparar o ser humano para a vida e a de que as instituições 

de ensino devem estar capacitadas a contribuir para a ascensão ao bem-estar social. As 

grandes e constantes mudanças ocorridas na ciência e na tecnologia contemporânea, assim 

como suas implicações sociais cada vez maiores, têm gerado um aprofundamento nas 

discussões sobre a importância da educação científica e tecnológica como parte da educação 

básica (MOSQUERA, 2006).  

Em consonância com essa situação, as reformas educativas que vêm sendo 

implementadas a partir das últimas décadas do século XX, em muitos países da América 

Latina, dentre eles o Brasil, têm ressaltado a necessidade de se organizarem novos currículos 

das Ciências da Natureza, que contribuam para que a alfabetização científica e tecnológica 

seja estendida a todas as pessoas. 

Nas Ciências Naturais, estão ocorrendo importantes mudanças: nos objetos de estudo, 

nos métodos e formas de trabalho, na relação entre os diferentes ramos dessa área e em sua 

conexão com a tecnologia e a sociedade (MOSQUERA, 2006). Segundo Mosquera (2006), 

essas mudanças têm feito com que, no ensino das Ciências, entre outros aspectos, se 

considerem os seguintes: 

a significativa modificação do objeto de estudo da ciência, intensificação do 

aspecto intelectual das investigações e o papel relevante da teoria no 

conhecimento da realidade; 

a repercussão social da ciência e da tecnologia na situação do mundo e na 

vida do cidadão comum; 

a utilização de dispositivos eletrônicos, computadores; e em geral da 

automatização, como importantes meios de investigação e sua aplicação na 

educação científica; 

a orientação prática da ciência, a interpretação da teoria e a atividade 

produtiva junto a funções descritivas e explicativas; 

o surgimento de novos ramos da ciência e da tecnologia, a mudança de lugar 

que dentro destas ocupam seus ramos tradicionais (Física, Química, 

Biologia, entre outras) e a acentuada tendência integradora entre elas. Isto 

tem ocasionado ao trabalho interdisciplinar uma significativa relevância; 

o crescente papel desempenhado pelos meios de informação e comunicação 

na divulgação dos avanços científicos-tecnológicos e suas repercussões 
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sociais, o qual facilita o acesso à grande maioria da população a 

conhecimentos atualizados, e às vezes, conduz a modificar as funções da 

classe e do mestre (MOSQUERA, 2006, p. 3). 

As mudanças citadas por Mosquera (2006) demandam pensar-se em novas finalidades 

para a educação científica, em particular para o processo de ensino-aprendizagem de Ciências, 

de modo que ele contribua para a apropriação de conhecimentos científicos, em 

correspondência com o atual contexto sociocultural. De acordo com Azevedo (2004, apud 

Mosquera, 2006, p. 04), as principais finalidades para o ensino da ciência e tecnologia são as 

que apresentamos no Quadro 1: 

 

FINALIDADE CARACTERÍSTICAS 

1.  Propedêutica 

Ciência para continuar estudos científicos 

 Organizada por disciplinas: Biologia, Física, 

Química e Geografia. 

 Prepara os estudantes para seguir estudos 

superiores em ciências. 

 É apoiada pela maioria dos professores de 

ciências, as universidades e as políticas 

educativas. 

2. Exercer a cidadania 

Para tomar decisões nos assuntos da vida pública 

 Prepara para participar democraticamente na 

tomada, racional e responsável, de decisões 

relacionadas com ciência e tecnologia. 

3. Ciência útil para a vida 

Para desenvolver na vida cotidiana 

 Inclui temas interdisciplinares, tais como: meio 

ambiente, desenvolvimento sustentável, saúde, 

transporte e comunicação, entre outros. 

 Identificação de questões relevantes relacionadas 

com ciência e tecnologia. 

4. Ciência para motivar 

Destinada a despertar o interesse dos alunos 

 Habitual nos meios de comunicação. Incluindo 

documentários de televisão, revistas científicas e 

internet, entre outros. 

 Identificação de questões relevantes relacionadas 

com ciência e tecnologia. 

5. Ciência para desenvolver capacidades 

específicas 

Prepara para a inserção laboral, entre outros 

 Continua o ensino tradicional das ciências, 

porém subordinado à formação de capacidades 

mais específicas. 

 É defendida pelos empresários e alguns 

tecnólogos, entre outros. 

QUADRO 1: Principais finalidades e características da educação científica e tecnológica no atual contexto 

sociocultural  

Fonte: Azevedo (2004) apud Mosquera (2006), p. 04. 
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O ensino das Ciências Naturais, nos últimos anos, vem se discutindo, a partir, dentre 

outros, de movimentos educativos de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), uma educação 

científica com orientação mais humanista, que visa a responder às exigências do atual 

contexto sociocultural. Esses movimentos, segundo Gordillo (2002), apud Mosquera, 2006, p. 

4), têm como principais propósitos mostrar que a ciência e a tecnologia são acessíveis e 

importantes para todos os cidadãos – e que, sendo assim, é importante e necessária a 

alfabetização científica e tecnológica – e a aprendizagem social da participação pública nas 

decisões tecnocientíficas. De acordo com essas finalidades de CTS, Mosquera (2006) assinala 

as recomendações internacionais mais recentes sobre a educação científica e tecnológica: 

 a inclusão das dimensões social e humanista da ciência e da tecnologia 

no ensino das ciências; 

 a presença da tecnologia no ensino das ciências, como elemento 

facilitador da conexão com o mundo real, para uma melhor compreensão 

da natureza da ciência e da tecnologia; 

 a relevância dos conteúdos para a vida pessoal e social do ser humano, 

para a solução de alguns problemas cotidianos relacionados com a 

ciência e a tecnologia: saúde, transporte, meio ambiente, 

desenvolvimento sustentável e comunicação, entre outros; 

 os planejamentos democratizadores do ser humano para a tomada 

responsável de decisões em assuntos públicos relacionados com a 

ciência e a tecnologia; 

 a identificação de questões-chave relacionadas com a ciência e a 

tecnologia, a familiarização com procedimentos de acesso a informação 

científica e tecnológica relevantes, sua interpretação, análise, evolução, 

comunicação e utilização; 

 a consideração dos valores morais ante a ciência e a tecnologia, 

 o pensamento crítico na ciência e tecnologia (MOSQUERA, 2006, p. 

05). 

 

Segundo essas propostas, faz-se necessário um currículo das Ciências da Natureza 

orientado para propiciar aos estudantes da educação básica a aprendizagem dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos, das habilidades, dos métodos de trabalho e das 

maneiras de pensar e atuar necessários para afrontar os problemas do cotidiano e da sociedade 

relacionados com a ciência e a tecnologia. 
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Na reforma educativa brasileira, com a promulgação da   Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN/96), a educação escolar foi organizada em: educação básica que 

é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e, educação superior. 

Determinou-se que a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para prosperar no trabalho e em estudos posteriores. 

Em seu artigo 26, a LDBEN/96 define que os currículos do ensino fundamental e 

médio devem ser compostos por uma Base Nacional Comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, adequada às 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e do próprio aluno. No 

parágrafo primeiro desse mesmo artigo, fica determinado que os currículos “devem abranger, 

obrigatoriamente, o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento do mundo 

físico e da realidade social e política, especialmente do Brasil” (BRASIL, 1996).  

Especificando o ensino médio como etapa final da educação básica, a referida lei 

determina, em seu artigo 35, inciso IV, que uma das finalidades desse nível de ensino é a 

“compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina” (BRASIL, 1996).  Destaca, 

ainda, no artigo 36, inciso I, que o ensino médio assumirá como uma de suas diretrizes, “a 

educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o 

processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como 

instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania” (BRASIL, 

1996). Complementa, nesse mesmo artigo, parágrafo primeiro, inciso I, que os conteúdos, as 

metodologias e as formas de avaliação deverão ser organizados de maneira que ao final do 

agora denominado “Novo Ensino Médio” o educando demonstre domínio dos princípios 

científicos e tecnológicos que presidem à produção moderna (BRASIL, 1996).                        

A Base Nacional Comum (artigo 26 da LDBEN/96) estabelece a divisão do 

conhecimento escolar em três áreas - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias -, tendo 

como base a reunião dos conhecimentos que compartilham objetos de estudo e que, 

conseqüentemente, se comunicam mais facilmente, criando condições para que a prática 

escolar se desenvolva numa visão interdisciplinar. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2002), 

os objetivos do ensino médio devem envolver, de forma combinada, em cada área do 

conhecimento: 
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o desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados, que 

respondam às necessidades da vida contemporânea, e o desenvolvimento de 

conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a uma cultura 

geral e a uma visão de mundo (BRASIL, 2002, p. 207). 

 A área das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, composta pelas 

disciplinas Biologia, Física, Química e Matemática, deve abordar maneiras de apropriação e 

construção de sistemas de pensamento mais abstratos e ressignificados em um processo 

cumulativo de saber e de rompimento de conformidades e pressupostos metodológicos. É 

finalidade da área aproximar o educando do trabalho de investigação científica e tecnológica, 

através da aprendizagem de concepções científicas atualizadas do mundo físico e natural e do 

desenvolvimento de estratégias centradas na solução de problemas . A percepção de um 

problema deflagra o raciocínio e a pesquisa, levando-nos a formular hipóteses, realizar 

observações e medições, para testá-las.  

 Para o aprendizado científico, a experimentação, seja ela demonstrativa, de observação 

e manipulação de situações e equipamentos do cotidiano do aluno e até mesmo a laboratorial 

propriamente dita, é diferente daquela conduzida para a descoberta científica e é 

particularmente importante quando permite ao estudante distintas e concomitantes maneiras 

de percepção qualitativa e quantitativa, de manuseio, observação, confronto, dúvida e 

desconstrução conceitual. A experimentação admite, ainda, a tomada de dados significativos. 

Com ela, o aluno pode verificar ou propor hipóteses explicativas e, preferencialmente, fazer 

previsões sobre outras experiências não realizadas (BRASIL, 2002). 

 Os componentes curriculares da área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias são conteúdos das ciências que possuem em comum a investigação da natureza e 

do desenvolvimento tecnológico, compartilham linguagens para representar e sistematizar o 

conhecimento de fenômenos ou processos naturais e tecnológicos. Esses conteúdos compõem 

a cultura científica e tecnológica que, como toda cultura humana, é resultado e ferramenta da 

evolução social e econômica contemporânea, como tem sido ao longo da história.    

 Graças à linguagem, um conhecimento adquirido pode ser transmitido entre os 

indivíduos, até mesmo entre gerações, o qual, por sua vez, pode ser alterado ou, até mesmo, 

corrigido. Mesmo assim, esse conhecimento é constituído pelo senso comum, e seu nível 

crítico é inferior ao do conhecimento científico. O senso comum limita-se a resolver 

problemas de ordem prática; já o conhecimento científico procura sistematizar, criticar, 

ampliando, assim, seu campo de ação para além dos limites de objetivos práticos e problemas 

do cotidiano (VERÍSSIMO; PEDROSA; RIBEIRO, 2001).  
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 De acordo com as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCN+, 2002), as características comuns aos 

componentes curriculares da área indicam uma articulação didática e pedagógica interna na 

área, na condução do aprendizado: 

Procedimentos metodológicos comuns e linguagens compartilhadas 

permitem que as competências gerais, traduzidas para a especificidade da 

área, possam ser desenvolvidas em cada uma das disciplinas científicas e, 

organicamente, pelo seu conjunto (BRASIL, 2002b, p. 23). 

Sob a perspectiva do mesmo documento, as quatro disciplinas da área incorporam e 

compartilham, explícita e universalmente, aspectos biológicos, físicos, químicos e 

matemáticos, presentes nas questões tecnológicas, econômicas, ambientais ou éticas das 

relações interpessoais, do sistema produtivo e dos serviços, tratando-os na conjuntura em que 

se desenvolve o conhecimento científico, e não isoladamente como aplicações de uma ciência 

básica. 

Nesse quadro referente ao “Novo Ensino Médio”, as áreas do conhecimento de 

Ciências da Natureza delineiam características comuns: procedimentos metodológicos, 

linguagem, modalização, investigação sistêmica da natureza e aproximação com a tecnologia. 

Contudo possuem também aspectos próprios e elementos de investigação diferentes, que as 

distinguem. O processo de construção de saberes das ciências não ocorre como mera 

transmissão de saberes, mas tem impacto na formação do indivíduo como cidadão, formando 

novos indivíduos construtores de saberes e agentes ativos de sua própria formação, pois parte 

do pressuposto de que a ciência lhe oferece métodos e instrumentos para a análise do real.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2002) apontam, 

entre as competências necessárias aos alunos a, “investigação e compreensão”, que supõe um 

conjunto de habilidades para o trabalho científico, tais como: 

a) compreender dados quantitativos, estimar medidas, compreender relações 

presentes nas ciências; 

b) selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para 

a resolução de problemas qualitativos e quantitativos, identificando e 

acompanhando as variáveis relevantes; 

c) reconhecer problemas relacionados às Ciências Naturais, ou propor a investigação 

desses problemas, selecionando procedimentos experimentais pertinentes. 
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Essas orientações evidenciam a importância do trabalho experimental como uma das 

vias da aprendizagem das Ciências Naturais. 

Na opinião de Izquierdo (2000), para se desenvolver o estudo das ciências no contexto 

da educação, é conveniente levarem-se em conta dois aspectos: 

a) Por um lado educar cientificamente é preparar para exercer, ou para aprender, um 

determinado tipo de atividade: a atividade científica. Se as ciências são uma 

atividade complexa, é razoável pensar que seu ensino deve conceber-se também 

como atividade. Por isso o ensino das ciências deve ter a meta, o método e o 

campo de aplicação adequados ao contexto escolar e deveria conectar-se com os 

valores dos alunos e com o objetivo da escola.  

b) Por outro lado, a ciência passou a ser atualmente um aspecto da cultura de toda a 

população e, ao não ser oferecida somente a futuros cientistas, requer novas 

estratégias de ensino e um novo projeto. Está na moda a expressão “alfabetizar 

cientificamente” para fazer ver qual deve ser a importância do ensino das ciências 

a toda a população, porém esta expressão diz pouco a respeito de como fazê-lo 

(IZQUIERDO, 2000, p.43-44).  

Para Izquierdo (2000), a atividade científica escolar tem como finalidade construir 

conhecimento justificado que, em determinado instante, deve coincidir com o conhecimento 

normativo das ciências. Desse modo, é fácil admitir a dependência do contexto de educação 

para com os outros contextos de atividade científica. Porém pretende também desenvolver o 

pensamento crítico, ético e estético. O fato é que ensinar e aprender ciências constitui uma 

atividade escolar que tem como resultado a construção de conhecimento científico dinâmico, 

quer dizer, que pode transformar também o mundo dos estudantes, fazendo-os capazes de 

intervir no seu modo de tomar decisões. 

4.2  O trabalho experimental nas salas de aula de Ciências Naturais no ensino médio 

Em nosso estudo, estamos considerando o trabalho experimental no âmbito da 

definição dada por Leite (2001, apud CHAVES; PINTO, 2005), abrangendo todas as 

atividades que demandam o controle e a manipulação de variáveis para testar hipóteses. Ou 

seja, as atividades experimentais podem corresponder a atividades laboratoriais, de campo ou 

a qualquer outro tipo de trabalho prático e experimental. 

John Locke, há quase trezentos anos, já indicava a necessidade de os estudantes 

realizarem trabalhos práticos em nível escolar. No final do século XIX, sob influência do 
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trabalho de pesquisa e experimentação desenvolvido nas universidades, o trabalho 

experimental foi introduzido nas escolas, fazendo parte da estrutura curricular da disciplina de 

Ciências, inicialmente, nos Estados Unidos e na Inglaterra (BARBERÁ; VALDÉS, 1996). 

Uma das justificativas para isso era melhorar o aprendizado científico dos alunos, uma vez 

que estes aprendiam os conteúdos teóricos, mas não sabiam como utilizá-los.  

A ciência solicita a aquisição de dados com significado, sendo a intervenção 

experimental necessária como elemento capaz de fazer ressaltar a informação epistemológica 

relevante e necessária (CHALMERS, 1993). Mesmo não sendo resposta para todo e qualquer 

tipo de problema, as atividades práticas constituem um diferencial no ensino de Ciências. Para 

muitos professores, segundo Gil-Pérez et al. (1999), as atividades experimentais são 

apontadas como uma esperança de melhoria na qualidade do ensino de Ciências. 

O ensino de Ciências Naturais, em geral, até os anos 60 do século XX, tinha como 

exclusiva preocupação a transmissão de conhecimentos, vinculando-se a uma imagem da 

ciência como um agrupamento de verdades prontas e acabadas.  Esse modelo de ensino tem 

sido caracterizado como transmissão cultural. Nele o conhecimento é apresentado como uma 

coleção de verdades, numa perspectiva lógica, para ser absorvido pelas mentes vazias dos 

estudantes (NUÑEZ, 2007).  

 O lançamento do primeiro satélite espacial (Sputnick) ao espaço pela extinta União 

Soviética, em 1957, marcou o início de um conjunto de projetos, numa ampla reforma 

curricular no ensino de Ciências nos Estados Unidos e na Europa Ocidental.  Esses projetos, 

que ganharam força entre os anos de 1970 e 1980 (dentre os quais se destacaram os projetos 

Nuttfield e Science, do Reino Unido, e PSCC, Chem Study, Project Phisics, etc. nos E.U.A) 

inseriram no ensino a dimensão dos processos e procedimentos científicos. Nos anos de 1988 

a 1990, projetos como APWI (Assessment of Pratical  Work  em  Science),  fundamentados   

na aprendizagem  das  ciências  através  da  solução  de  problemas,  também ocuparam  o 

cenário no ensino das Ciências Naturais (NUÑEZ, 2007). 

Para Santos (1991, apud DOURADO; FREITAS, 2000), existem algumas 

características comuns aos projetos curriculares dessa época: 

a) a escola e a sala de aula são percebidas como espaços onde se produz (faz) ciência; 

b) o aluno é visto como um produtor da ciência ("o pequeno cientista");  

c) percebe-se o professor como mediador mais do processo do que dos produtos da 

ciência, necessitando persuadir o aluno da facilidade em copiar trajetos de 

cientistas; 
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d) de forma genérica, a aprendizagem das ciências é entendida como uma 

aprendizagem por descoberta, na qual os alunos aprendem, por conta própria, 

qualquer conteúdo científico a partir da observação, sendo os trabalhos 

experimentais o caminho à descoberta de novos fatos; 

e) a metodologia das ciências é entendida como análoga a um admissível processo de 

produção do conhecimento científico. 

Esses e outros projetos também foram traduzidos e difundidos no Brasil. Galiazzi et al. 

(2001) reconhecem a  qualidade  técnica desses projetos e acreditam que diversas  crenças  

dos  professores  associadas  à  importância  das  atividades experimentais  estavam  neles 

presentes  e  foram  por  eles  divulgadas. 

Holdson (1998) apresenta dez motivos que professores, desse período, assinalaram 

como pretextos para a utilização das atividades experimentais na escola: 

a)  instigar a observação cuidadosa e o registro atento dos dados 

b)  incentivar métodos de pensamento científico simples e de caráter espontâneo; 

c)  desenvolver habilidades de manipulação; 

d)  habilitar à resolução de problemas; 

e)  adequar às exigências das escolas; 

f)  elucidar a teoria e gerar sua compreensão; 

g) examinar fatos e princípios estudados anteriormente; 

h)  vivenciar  o  processo  de  descobrir  fatos  através  da  investigação,  atingindo os 

princípios dessas atividades; 

i) motivar e sustentar o interesse no conteúdo; 

j)  tornar os fenômenos mais concretos, através da experiência.   

Nessa época, para aprender ciências, o aluno devia executar tarefas e adotar estratégias 

semelhantes às do método científico. No laboratório, os alunos simulavam a atividade do 

cientista e do investigador.   

Segundo Pozo; Gomez Crespo (1998), uma das correntes da educação científica 

acredita que a melhor maneira de os alunos aprenderem ciência é fazendo ciência e que o 

ensino das ciências deve basear-se em experiências que lhes permitam investigar e reconstruir 

os principais descobrimentos científicos: é o chamado ensino por descoberta. 

Barberá; Valdés (1996) acreditam que, de forma genérica, dessas orientações e 

propostas de trabalho prático transparecem crenças de que este, se efetivado pelos alunos, os 



70 

 

conduziria a conceitos e de que o papel do professor seria de apoio e guia dos alunos na 

descoberta de novos conceitos. 

Para Nuñez (2007), na conjuntura dessas preocupações, o chamado ensino por 

descoberta passou a ser considerado matriz para se pensar o ensino-aprendizagem das 

ciências na década de 1960. Essa perspectiva situava o ensino na aprendizagem de métodos e 

procedimentos, pelos quais os estudantes seriam capazes de “descobrir as leis, as teorias e os 

conceitos das ciências”.  

O ensino por descoberta foi assumido como estratégia alternativa às práticas 

tradicionais no quadro da renovação curricular da educação em ciências centrada nos 

processos. Tinha em vista, fundamentalmente, colocar o aluno na posição de "ser um 

cientista", ou seja, colocar o aluno na função de investigador, dando-lhe oportunidade para 

realizar experiências e testar idéias por si próprio (DRIVER,1983 apud ALMEIDA, 2001). 

O método de ensino por descoberta é considerado como um meio através do qual os 

alunos podem vivenciar os procedimentos científicos a fim de desenvolver conceitos e fatos, 

antes mesmo de ler ou ouvirem qualquer informação, quer de livros, quer do professor.  

Nesse método, presume-se que a autoridade não habita no professor, mas nas respostas 

que derivam dos materiais, assumindo-se como pressuposto fundamental que existe um 

método científico, o qual pode ser facilmente caracterizado e ensinado. Esse método tem uma 

composição seqüencial de etapas discretas, precisas e fixas, hierarquicamente estabelecidas: 

observação, hipótese, experimentação, resultado, interpretação, conclusão. Percorrendo-se 

corretamente as fases definidas desse processo linear e repetitivo, espera-se que os alunos 

"descubram", a partir de regularidades observadas, os conceitos e as teorias científicas que os 

cientistas levaram anos a construir, como mostra a história da ciência (ALMEIDA, 2001). 

Para Wagensberg (1993, apud POZO E GOMEZ CRESPO, 1998), 

 

o método que favorece a transmissão do conhecimento é o mesmo que 

favorece sua criação...Não há nenhuma necessidade de usar artifícios, de 

disfarçar, de agregar...Todo conhecimento, por rigoroso e complexo que 

seja, é transmissível usando o próprio método científico, com as mesmas 

dúvidas, os mesmos erros e as mesmas inquietudes. E ele é, além disso, 

independente da idade e formação dos destinatários do conhecimento 

(WAGENSBERG, 1993 apud POZO; GOMEZ CRESPO, 1998, p. 274). 

Ou seja, para o autor, a melhor maneira de aprender algo é descobri-lo ou criá-lo por si 

mesmo, sem que haja outra pessoa como intermediário entre a pessoa e o conhecimento. 
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A busca do conhecimento utilizando-se o ensino por descoberta parte do pressuposto 

de que os alunos são dotados de capacidades intelectuais similares às dos cientistas, ou seja, 

em termos das posições analisadas, existe uma compatibilidade básica entre a forma como os 

cientistas abordam uma tarefa e a forma com os alunos o fazem, ou que pelo menos ao 

enfrentar as mesmas situações que os cientistas, os alunos acabarão desenvolvendo as 

estratégias próprias do método científico e alcançando as mesmas conclusões e elaborações 

teóricas que os cientistas (POZO; GOMEZ CRESPO, 1998). 

Fazer ciência e aprender ciência é a mesma coisa, segundo o ensino por descoberta. O 

professor deve facilitar a descoberta por parte dos alunos a partir de certas atividades mais ou 

menos direcionadas. Existem propostas diferentes para o desenvolvimento dessas atividades 

por descoberta. Uma possibilidade de seqüência é apresentada por Joyce; Weil (1978, apud 

POZO; GOMEZ CRESPO, 1998) na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa proposta como essa, o professor não fornece ao aluno respostas pré-

estabelecidas, mas, ao contrário, mune-o de problemas e deixa que ele próprio busque suas 

respostas. 

Figura 2 - Fases que compõem uma atividade por descoberta  

Fonte: Joyce; Weil, 1978, apud Pozo; Gomez Crespo, 1998, p. 276) 

Fases de uma 

atividade de 

descobrimento 

1. Apresentação de uma situação problema 

2. Observação, identificação de variáveis e 

recolhimento de dados 

3. Experimentação, para comprovar as hipóteses 

formuladas sobre as variáveis e os dados 

4. Organização e interpretação dos resultados 

5. Reflexão sobre o processo seguido e os 

resultados obtidos 
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O ensino por descoberta, ao deslocar a aprendizagem do corpo teórico das disciplinas 

para os métodos das ciências, criando uma imagem distorcida sobre o trabalho dos cientistas, 

da ciência e dos processos de produção do conhecimento científico e ao considerar como 

equivalentes a ciência dos cientistas e a ciência escolar, foi alvo de críticas, cedendo seu 

espaço às posições mais construtivistas sobre a aprendizagem das ciências, fundamentadas na 

epistemologia, na filosofia, na história das ciências e nos aportes da psicologia cognitiva. 

Segundo Hodson (1985), o uso do ensino por descoberta traduz-se na adoção 

generalizada de processos indutivos, que, para evitar a armadilha das experiências escolares 

tradicionais, as quais são utilizadas simplesmente para confirmar o conhecimento teórico, 

caem noutra armadilha: a pretensão de que as estruturas teóricas podem emergir dos dados 

experimentais por um processo de generalização indutiva. Apóia-se basicamente no mito de 

que a observação permite o acesso direto e fidedigno a conhecimentos seguros sobre o 

mundo, sem a influência de quaisquer preconceitos teóricos ou outros. 

As críticas à aplicação do ensino por descoberta recaem, para Driver (1983), sobre o 

fato de os alunos rapidamente aprenderem o jogo de “o que querem que eu descubra?”. Ou 

seja, todo o processo se desenvolve por meio de um exercício altamente estruturado de modo 

a garantir que o aluno descubra a coisa correta. Segundo o autor, essas atividades conduzem 

ao jogo da resposta certa e da descoberta do certo e inevitável, configurando, principalmente 

práticas ritualísticas de aplicação de instruções, com vista à obtenção da reposta certa. Para 

Driver, a metáfora “aprender fazendo, associada a esse tipo de atividade, deveria ser 

substituída por “faço e fico mais confuso”. 

Atualmente, a crítica mais completa e sistemática ao ensino por descoberta talvez seja 

a realizada por Ausubel; Novak; Hanesian (1978 apud POZO; GOMEZ CRESPO, 1998), 

expressa em doze princípios básicos, que reproduzimos em forma de quadro, a partir da 

organização de Pozo; Gomez Crespo (1998): 

 

IDÉIAS BÁSICAS LIMITAÇÕES 

 Todo conhecimento real é descoberto por si mesmo 

- A maior parte do que o aluno sabe consiste 

em idéias que foram descobertas por outros e 

posteriormente comunicadas significativamente. 

 O significado é um produto exclusivo do 

descobrimento criativo, não-verbal 

- Confunde os eixos horizontal e vertical da 

aprendizagem. O descobrimento não é a única 

alternativa para a memorização. 

 O conhecimento subverbal é a chave da 

transferência 

- Os conhecimentos científicos estão 

constituídos em redes semânticas e só são acessíveis 

verbalmente. 

 O método de descobrimento se constitui no - O método de descobrimento é muito lento e, 
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IDÉIAS BÁSICAS LIMITAÇÕES 

principal método para a transmissão do conteúdo 

das matérias de estudo 

sobretudo, se apóia em um indutismo ingênuo. 

 A capacidade de resolver problemas se constitui na 

meta primária da educação 

- A capacidade de resolver problemas 

científicos novos de um modo autônomo não está ao 

alcance da maior parte dos alunos. 

 O adestramento na “heurística” do descobrimento é 

mais importante que o treinamento da matéria de 

estudo. 

- Não de pode resolver problemas científicos a 

menos que se disponha de uma ampla bagagem de 

conhecimentos a respeito da área temática que se está 

investigando. 

 Toda criança deve ser um pensador criativo e 

crítico. 

- O pensamento teórico criativo só está 

presente em algumas crianças excepcionais, e não é 

“democrático” estruturar todo o currículo de acordo 

com a necessidade dessas poucas crianças. 

 O ensino baseado em exposição é autoritário. 

- Não há nada inerentemente autoritário em 

apresentar ou explicar idéias a outros, enquanto não se 

é obrigado, explícita ou implicitamente, a aceitá-las 

como dogmas. 

 A descoberta organiza a aprendizagem de modo 

efetivo para seu uso ulterior. 

- O método da descoberta não conduz 

necessariamente a uma organização, transformação e 

utilização de conhecimentos ordenados, integradores 

ou viáveis. 

 A descoberta é um generalizador singular de 

motivação e confiança em si mesmo.   

- A motivação e a confiança em si mesmo 

serão alcançadas somente se a descoberta se concluir 

em êxito, coisa que não deve esperar-se de um modo 

geral. 

 A descoberta constitui uma fonte primária de 

motivação intrínseca. 

- A motivação intrínseca está relacionada com 

o nível de auto-estima da criança, e não com a 

estratégia didática utilizada. 

 A descoberta assegura a “conservação da memória” 

- Não há provas de que o método por 

descoberta produza uma aprendizagem mais eficaz e 

duradoura que o ensino receptivo significativo. 

 

 

Os autores destacam quatro dificuldades essenciais de ensino e aprendizagem na 

aplicação desse método. Em primeiro lugar, ao assumir a compatibilidade básica entre a 

mente dos alunos e a dos cientistas, parte-se do pressuposto de que estes podem aprender e 

atuar em múltiplos contextos como pequenos cientistas. Sem dúvida, por desejável que seja 

esse propósito, ele parece afastar-se bastante das próprias capacidades apresentadas pelos 

alunos. Ainda que, desde pequenas, as crianças possam utilizar formas incipientes do 

pensamento próximo ao dos cientistas, parece aceitar-se atualmente que o raciocínio científico 

não é a forma usual como resolvemos nossos problemas cotidianos. Nosso pensamento se 

fundamenta em regras heurísticas que se afastam bastante da aplicação canônica do método 

científico. Do mesmo modo, quando se considera o uso que fazem os alunos do chamado 

Quadro 2 - Idéias nas quais se baseia o ensino por descoberta e as críticas a essas idéias por Ausubel; 

Novak; Hanesian  

Fonte: Ausubel; Novak; Hanesian  (1978) apud Pozo; Gomez Crespo, 1998, p. 278. 
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pensamento formal, ao se verem enfrentando tarefas com conteúdo científico, os dados não 

são muito promissores. Se, para aprender ciência, for condição necessária aplicar métodos do 

pensamento científico em contextos de investigação e solução de problemas, a maior parte 

dos alunos do ensino médio terá grande dificuldade para atingir o conhecimento científico 

(POZO; GOMEZ CRESPO, 1998). 

Para Galiazzi et al. (2001), os  projetos  de  ensino  experimental  têm  como objetivo  

dar  formas  mais estimulantes  e  eficazes  às  demonstrações  e  confirmações  de  fatos, 

geralmente proporcionadas apenas nos livros didáticos ou por comentários do professor. 

Segundo esses autores, embora o ensino experimental sugerido nesses materiais deseje 

extrapolar a demonstração e a verificação de fatos, os professores, vêm sustentando a 

importância desses procedimentos e dos princípios estudados teoricamente como um dos 

objetivos do ensino experimental. 

As atividades práticas e experimentais na escola são, atualmente, um eixo de debate e 

reflexão no ensino de Ciências, fazendo surgir, algumas vezes, divergências entre os diversos 

âmbitos da comunidade educativa. Mesmo assim, a confiança no potencial do trabalho 

experimental como elemento no ensino de Ciências é largamente compartilhada por 

professores e gestores da educação.    

Ao estudar as Ciências Naturais, deparamos com alguns conceitos que podem tornar-se 

de difícil compreensão se forem apresentados apenas teoricamente.  O trabalho experimental é 

um elemento significativo no ensino das Ciências, importante pela diversidade de contextos 

que abrange, ao mesmo tempo despertando a curiosidade nos estudantes, ao admitir que estes 

desvendem aquilo que estão observando e discutam sobre tal questão.   

Sendo assim, o trabalho experimental, idealizado como uma atividade de investigação 

apropriada aos distintos assuntos de ensino-aprendizagem, colabora para a concepção de 

casos de aprendizagem significativa adequáveis aos diferentes níveis de idade, gerando uma 

expansão do conhecimento científico dos alunos. 

A atividade prática e experimental em Ciências deve ser planejada de modo a 

proporcionar situações de aprendizagem relacionadas a resolução de problemas, interpretação 

de dados, formulação de problemas e hipóteses, previsão e avaliação de resultados.    

Afonso (2008) afirma que 

se a ciência é conhecimento/conteúdo então também é processo/metodologia 

de trabalho e cada uma das vertentes modela e determina a outra. Conteúdo e 

processo são como as duas faces de uma moeda, sempre unidas, 

indissociáveis, basta voltar a face e temos a outra  metade,  voltamo-la  de  
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novo  e  temos  novamente  a  outra face (AFONSO, 2008, p. 5).   

Se a maneira como a Ciência é construída é reflexo da forma como ela deve ser 

ensinada, então não é aceitável ensinar e aprender ciência sem se atender, ao mesmo tempo, 

aos conteúdos e aos processos científicos.  

Nas atividades práticas, o aluno desenvolve habilidades processuais associadas à 

capacidade de observar, fazer inferência, fazer medições, comunicar, classificar, predizer. 

Segundo Vasconcelos et al. (2008), a partir dessas habilidades, ou concomitantemente com 

elas, ocorre o desenvolvimento de outras habilidades, denominadas integradas. São elas: 

controle de variáveis (identificar e controlar as variáveis do experimento), definição 

operacional (operacionalizar o experimento), formulação de hipóteses (solucionar ou explicar 

provisoriamente um fato), interpretação de dados (definir disposições a partir dos resultados), 

conclusão (finalizar o experimento, através de considerações e generalizações). 

Para esses autores, as habilidades processuais e integradas estão intensamente 

associadas aos objetivos do ensino de Ciências, pois elas despertam a curiosidade e o 

interesse pela natureza, instigam o hábito de estudo e a observação, condições indispensáveis 

para o aperfeiçoamento do espírito lógico e o desenvolvimento dos raciocínios indutivo e 

dedutivo. 

Logo, nas aulas de Ciências Naturais os alunos devem manusear materiais de 

laboratório, observar, misturar, medir temperaturas, completar quadros, calcular médias.   O 

aprendizado científico moderno e criativo deve, portanto, considerar um conjunto de procedimentos 

que aproximem os alunos a forma de trabalho mais rigorosas e criativas, mais coerentes com o modo 

de produção do conhecimento científico (VASCONCELOS et al., 2008) 

Para os PCNEM (BRASIL, 2002), na área das Ciências da Natureza e Matemática 

incluem-se as competências relacionadas à assimilação de conhecimentos da Física, da 

Química, da Biologia, da Matemática e seus intercâmbios ou desdobramentos, como formas 

imprescindíveis de entender e significar o mundo organizado e racional. O agrupamento 

dessas disciplinas tem também o objetivo de contribuir para a compreensão do significado da 

ciência e da tecnologia no cotidiano humano e social, gerando protagonismo diante das várias 

questões sociais e políticas nas quais o entendimento das Ciências da Natureza e relevante.  

Para a investigação e a compreensão de seus fenômenos, as disciplinas da área 

necessitam de outras ferramentas e outros raciocínios, como a seleção e a correta utilização de 

instrumentos de medição e cálculo, de escalas, de estimativas, a representação das 

informações, entre outros, por meio das atividades práticas e experimentais. 
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No âmbito geral da área das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, de 

acordo com os PCNEM (BRASIL, 2002), tem-se como habilidades e competências 

necessárias aos estudantes do ensino médio: 

- identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários 

para a produção, análise e interpretação de resultados de processos ou 

experimentos científicos e tecnológicos; 

- compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenômenos 

naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, 

determinação de amostras e cálculo de probabilidades (BRASIL, 2002, p. 

108).  

A articulação entre as disciplinas da área de conhecimento, para a promoção das 

competências gerais, seguramente inclui o desenvolvimento de instrumentos de investigação 

e compreensão, partilhados pelas várias ciências, associados a diferentes processos naturais. 

Diante disso, os PCN+ (BRASIL, 2002b) apresentam como competências e habilidades: 

selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, representar dados 

e utilizar escalas, fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar 

resultados; reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos 

para fenômenos ou sistemas naturais ou tecnológicos (BRASIL, 2002b, p. 

30). 

Para Sá (1994), é fundamental desenvolverem-se capacidades que vislumbrem as 

Ciências da Natureza, no sentido de se libertarem-se novas interpretações do mundo que nos 

rodeia, sendo estas exigência para o trabalho experimental no ensino de Ciências. E, 

concomitantemente, desenvolverem-se capacidades de pensamento e ação, com elevado grau 

de transferência para outras áreas curriculares e variadas situações da vida presente e da 

futura. Entre as competências e habilidades que os componentes curriculares da área das 

Ciências da Natureza necessitam abranger, o autor destaca: medir, identificar variáveis, 

operacionalizar variáveis e planejar/realizar investigações. 

Numa análise das habilidades e competências associadas à área das Ciências da 

Natureza até aqui apresentadas, pode-se, ainda na perspectiva dos PCN+ (BRASIL, 2002b), 

relacioná-las a cada um dos componentes curriculares de forma individualizada: 

na Biologia: 

Fazer uso de escalas para representar organismos, parte deles e estruturas 

celulares; elaborar suposições e hipóteses sobre fenômenos estudados e 

cotejá-las com explicações científicas ou com dados obtidos em 

experimentos (BRASIL, 2002b, p.39). 
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na Física: 

Conhecer as unidades e as relações entre as unidades de uma mesma 

grandeza física para fazer traduções entre elas e utilizá-las adequadamente; 

[...] (BRASIL, 2002b, p.63). 

Fazer uso de formas e instrumentos de medida apropriados para estabelecer 

comparações quantitativas; fazer estimativas de ordens de grandeza para 

poder fazer previsões; compreender a necessidade de fazer uso de escalas 

apropriadas para ser capaz de construir gráficos ou representações (BRASIL, 

2002b, p.66).   

na Química: 

Identificar e relacionar unidades de medidas usadas para diferentes 

grandezas, como massa, energia, tempo, volume, densidade, concentração de 

soluções; [...] (BRASIL, 2002b, p.89). 

fazer previsões e estimativas de quantidades ou intervalos esperados para os 

resultados de medidas; selecionar e utilizar materiais e equipamentos 

adequados para fazer medidas, cálculos e realizar experimentos; 

compreender a fazer uso apropriado de escalas, ao realizar, medir ou fazer 

representações (BRASIL, 2002b, p.91). 

reconhecer e controlar variáveis que podem modificar a rapidez de uma 

transformação química (concentração, temperatura, pressão, estado de 

agregação, catalisador) (BRASIL, 2002b, p.99). 

Destacando a importância do trabalho prático experimental como elemento de 

interligação e extrapolação dos procedimentos da aprendizagem das Ciências Naturais na 

formação básica, a matriz curricular do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), aponta as 

seguintes competências, relacionadas a esses procedimentos: 

a) dada a descrição discursiva ou por ilustração de um experimento ou fenômeno de 

natureza científica, tecnológica ou social, identificar variáveis relevantes e 

selecionar os instrumentos necessários para a realização ou interpretação desse 

experimento ou fenômeno; 

b) dada uma distribuição estatística de variável social, econômica, física, química ou 

biológica, traduzir e interpretar as informações disponíveis, ou reorganizá-las, 

objetivando interpolações ou extrapolações; 

c) identificar e caracterizar a conservação e as transformações de energia em 

diferentes processos de sua geração e de seu uso social, e comparar diferentes 

recursos e opções energéticas; 
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d) analisar criticamente, de forma qualitativa ou quantitativa, as implicações 

ambientais, sociais e econômicas dos processos de utilização dos recursos naturais, 

materiais ou energéticos; 

e) compreender o significado e a importância da água e de seu ciclo para a 

manutenção da vida, em sua relação com condições socioambientais, sabendo 

quantificar variações de temperatura e mudanças de fase em processos naturais e 

de intervenção humana;  

f) utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para situar e descrever 

transformações na atmosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera, origem e evolução da 

vida, variações populacionais e modificações no espaço geográfico; 

g) diante da diversidade da vida, analisar, do ponto de vista biológico, físico ou 

químico, padrões comuns nas estruturas e nos processos que garantem a 

continuidade e a evolução dos seres vivos. 

Para Caamaño (2003) os trabalhos práticos se constituem em uma das atividades mais 

importantes no ensino das Ciências Naturais por comportarem uma multiplicidade de 

objetivos: 

a familiarização, observação e interpretação dos fenômenos que são objeto 

de estudo nas classes de ciências, o contraste de hipóteses nos processos de 

modelização da ciência escolar, a aprendizagem do manejo de instrumentos 

e técnicas de laboratório e de campo, a aplicação de estratégias de 

investigação para a resolução de problemas teóricos e práticos e, em 

definitivo, a compreensão procedimental da ciência (CAAMAÑO, p. 95, 

2003).  

Segundo esse mesmo autor, os trabalhos práticos podem ser assim classificados: 

TIPO DE TRABALHO 

PRÁTICO 

OBJETIVOS A SE 

ALCANÇAR 
EXEMPLOS 

Experiências 

Destinados a obter uma 

familiarização perceptiva com 

os fenômenos 

- Explorar os sentidos: paladar, audição, tato, 

visão; 

- Observar organismos vivos no laboratório ou no 

campo; 

- Comparar a dureza de distintos minerais. 

Experimentos 

ilustrativos 

Destinados a ilustrar um 

princípio ou uma relação entre 

variáveis 

- Observar a relação entre o aumento da pressão e 

a redução do volume de gás; 

- Observar a relação de proporcionalidade direta 

entre a voltagem e a intensidade de corrente em 

determinados materiais 
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TIPO DE TRABALHO 

PRÁTICO 

OBJETIVOS A SE 

ALCANÇAR 
EXEMPLOS 

Exercícios práticos 

Desenvolvidos para aprender 

determinados procedimentos ou 

destrezas ou para realizar 

experimentos que ilustrem ou 

corroborem a teoria 

Destrezas 

Práticas: realização de medidas, 

tratamento de dados, técnicas de 

laboratório. 

Intelectuais: Observação e 

interpretação, classificação, 

emissão de hipóteses, controle de 

variáveis 

Comunicação: Planejamento de 

um experimento por escrito, 

realização de um relatório de aula 

de campo 

Ilustrar a 

teoria 

Determinar experimentalmente a 

relação volume-temperatura de 

um gás 

 

Investigações 

Desenvolvidas para dar aos 

estudantes a oportunidade de 

trabalhar, como fazem os 

cientistas, na resolução de 

problemas 

Práticos 

- Como podemos determinar a 

carga elétrica de um íon? 

- Os sedimentos se depositam 

sempre em camadas horizontais? 

Teóricos 

- Que detergente, entre vários, é 

o mais eficiente? 

- Como podem ser detectadas 

alterações nos alimentos? 

 

 

O desenvolvimento deste estudo assume a prática científica como um processo, 

segundo Hodson (1988), composto por três fases: criação, validação e incorporação de 

conhecimentos, que correspondem à geração de hipóteses, aos testes a que a(s) hipótese(s) 

é/são sujeitas e ao processo social de aceitação e registro do conhecimento científico. No 

trabalho prático no ensino de Ciências Naturais, é importante fazer-se a distinção clara entre 

as duas situações - a criação da hipótese científica e sua validação -, para que os alunos 

possam compreender a complexidade da atividade, saber os percursos que ela abrange e, 

nesse caso, compreender a questão da validade dos testes de confirmação positiva ou negativa 

a que a hipótese está sujeita. 

A idéia de que a experiência é serva da teoria já está ultrapassada. A finalidade da 

experiência é testar hipóteses. Ela não é uma atividade monolítica, mas abrange muitas idéias, 

vários tipos de compreensão, bem como diversas capacidades; tem vida própria (HACHING, 

1992, apud PRAIA; CACHAPUZ; GIL-PÉREZ, 2002 ). 

Quadro 3 - Tipos de trabalhos práticos 

Fonte: Caamaño, 2003, p. 101 
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Maskill; Wallis (1982, apud PRAIA; CACHAPUZ; GIL-PÉREZ, 2002) tentam, por 

meio do método hipotético-dedutivo, "aproximar" a ciência dos cientistas da ciência estudada 

na sala de aula. Desse modo, 

a) o problema é notado e compreendido como uma descontinuidade em relação a uma 

teoria explicativa; 

b) é proposta, então, outra possível solução, que é uma hipótese; 

c) deduzem-se proposições testáveis a partir da hipótese emitida; 

d) as experiências e observações, atenciosamente seguidas, conduzem a tentativas de 

falsificação; 

e) a seleção criteriosa dessas experiências e observações se faz a partir da sua relação, 

em diálogo, com as teorias. 

Essa perspectiva que demanda dos alunos grande capacidade criativa, assim como uma 

boa fundamentação teórica e crítica. Para Praia; Cachapuz; Gil-Pérez (2002, p. 255), 

[...] é certo que o professor tem que providenciar essa excelente formação 

teórica, incitar a diferença e o pensamento divergente, para levar a descobrir 

o que não é esperado, não é menos certo que a exigência conceptual a par de 

processos científicos de elevada complexidade tornam as situações de aula 

algo difícil. 

Segundo esses autores, para se movimentarem tais competências, capacidades e 

atitudes com eficiência, torna-se necessário ter um bom conhecimento do contexto em que se 

atua, e o domínio dos conteúdos científicos é um requisito básico para que isto possa 

acontecer. As pessoas pensam de maneira mais hábil nos problemas cujo contexto e teor 

conhecem melhor e lidam também de maneira mais hábil com eles. 

A prática experimental deve ser norteada por uma hipótese, que procura trabalhar, 

principalmente, como tentativa de sua retificação e de seu questionamento (interroga, 

problematiza), conduzindo, por vezes, a distintas hipóteses. Trata-se de um diálogo, nem 

sempre simples, entre hipóteses/teorias e a própria experimentação, no qual o confronto entre 

o teórico (o idealizado) e a prática (o realizado) se interligam. Se a hipótese interfere 

ativamente nas explicações que os efeitos da experiência indicam, a teoria tem um papel 

essencial na avaliação dos resultados obtidos (PRAIA; CACHAPUZ; GIL-PÉREZ, 2002). 

Gil Pérez; Valdés Castro (1996) afirmam que, se se pretender que o trabalho 

experimental seja eficaz quanto aos fins educativos estabelecidos, é necessário que se tenha 

em conta a relevância social das situações sugeridas, se implique os alunos na formulação de 

hipótese, se valorize a planificação das atividades pelos alunos e a elaboração de memórias 
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científicas sobre o trabalho realizado, ressaltando-se o papel da comunicação e do debate no 

processo científico. 

Dentro dessa expectativa de trabalho experimental, é necessário que o professor 

ofereça uma excelente formação teórica, incitando a diferença e o pensamento divergente, a 

fim de levar à descoberta do inesperado. O trabalho experimental, elemento fundamental para 

uma educação em Ciências Naturais, é praticado, freqüentemente, nas aulas de Biologia, 

Física e Química, utilizando-se apenas de demonstrações e/ou verificações experimentais, 

seguindo-se "receitas" ditadas pelos professores ou pelos manuais de modo que ele não é 

idealizado como uma atividade de natureza investigativa, baseada num processo cooperativo 

de resolução de problemas. Daí a necessidade de se desenvolverem, nos professores, as 

habilidades necessárias à concepção, à elaboração e à avaliação de atividades de 

aprendizagem experimental, agentes das capacidades de pensamento crítico e raciocínio dos 

alunos (SERRA, 2000).   

A deficiência e/ou ausência de formação continuada específica ao desenvolvimento de 

habilidades e competências nesse segmento do ensino de Ciências se tornam um obstáculo 

para o incremento ou o aperfeiçoamento do trabalho prático nas aulas do ensino médio. Sendo 

assim, é imprescindível a investigação do grau de desenvolvimento de habilidades e a criação 

de oportunidades para que os professores de Física, Química e Biologia participem 

ativamente em programas de formação que estimulem a busca por abordagens inovadoras, 

especificamente em projetos de investigação aplicáveis ao trabalho prático no ensino médio. 

Segundo Pedrosa (2001), não é razoável, nem eticamente admissível, pretender-se que 

os professores orientem atividades de ensino e aprendizagem que integrem genuína 

identificação e resolução de problemas, particularmente os educacionais e os culturalmente 

relevantes, quando carecem de vivências inspiradoras ou modelares de ensino das Ciências 

com essa orientação. Desse modo, devem ser incentivados à realização de programas de 

formação continuada de professores de ciências que explicitamente apontem nesse sentido, 

devendo-se mesmo considerá-los prioritários.  

 Os professores da área das Ciências Naturais devem estar capacitados a trabalhar com 

seus alunos situações-problema adequadas ao ensino médio, que os motivem na busca de 

respostas através do trabalho prático, ampliando, nos alunos, os conhecimentos conceituais e 

processuais das ciências, sem que eles confundam suas atividades com a de cientistas na 

busca por novos conhecimentos científicos. 

 Assim como Gil Pérez; Valdés Castro (1996), defendemos que os professores de 

Física, Química e Biologia desenvolvam o trabalho prático considerando a relevância social 
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das situações propostas, implicando os alunos na formulação de hipótese, valorizando a 

planificação das atividades e a elaboração de memórias científicas sobre o trabalho realizado, 

enfatizando o papel da comunicação e do debate no processo científico. 

Carvalho; Gil Pérez (1993) apontam que dificilmente os professores guiarão a 

aprendizagem de seus alunos num processo de construção de conhecimentos científicos 

através de trabalho prático investigativo se eles próprios não tiverem conhecido esse tipo de 

trabalho quando alunos. Para Martins et al. (2005), a formação docente ainda é insuficiente 

para a (re)construção de uma imagem do conhecimento científico-tecnológico como 

socialmente integrado. Assim, segundo esses autores, a melhor forma de incentivar os atuais e 

os futuros professores à renovação das suas práticas nos ensinos básico e secundário é através 

da reformulação do ensino das Ciências nas universidades, seja no âmbito das didáticas 

específicas seja no de disciplinas de ciências orientadas para um desenvolvimento da cultura 

científica dos formandos.   

Entre as habilidades que os componentes curriculares da área das Ciências da Natureza 

necessitam abranger e que são do necessário domínio dos professores para ensinar a 

estudantes do ensino médio resolver problemas pela via experimental, está o procedimento de 

medir. Essa habilidade, na qual centramos nosso interesse, se relaciona diretamente com 

outras necessárias a sua efetivação, conforme a Figura 4, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estrutura do sistema de habilidades para medir no trabalho experimental 
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5  A HABILIDADE DE MEDIR NO TRABALHO PRÁTICO E EXPERIMENTAL EM 

CIÊNCIAS NATURAIS 

5.1 Medir: breve histórico 

A necessidade de medir é muito antiga. Quando o homem começou a construir suas 

habitações e a desenvolver a agricultura, necessitou criar maneiras de efetuar medições. Era 

necessário ele medir ou pesar os produtos que comprava, vendia ou trocava, assim como os 

que deveria entregar aos reis ou aos templos, a título de tributo ou imposto (LOPES, 2005).  

 O conceito de medida nasce transversalmente no decorrer dos tempos desde a 

Babilônia, passa pelos egípcios, gregos e romanos e chega aos dias atuais, sofrendo 

modificações de acordo com a necessidade humana, para o desenvolvimento de atividades da 

agricultura, da economia e da arquitetura, por exemplo.  

 Surgem da astronomia as mais remotas e profundas relações do conceito de medida 

com o homem. O Homo sapiens, não possuindo calendários nem mapas, reconhecia a 

importância do conhecimento das estações do ano e do sentido de orientação.  Não é difícil 

apreender que as estações do ano lhe permitiriam identificar a época de colheita e a posição 

das estrelas, ajudando-o em seus deslocamentos durante a noite (AMARAL; RALHA; 

GOMES, 2007). 

 Kramer (1985) afirma que, entre os primeiros registros que abrangem o conceito de 

medida, no período Uruk, de 4000 a 3000 a.C., existem menções a sistemas metrológicos, 

coincidindo com o marco que assinala a passagem da Pré-história à História, à invenção da 

escrita.  

 Placas de formas arredondadas datadas de provavelmente 2200 a.C revelam anotações 

como medidas de paredes e quantidade de blocos empregados na construção.  Algumas dessas 

placas serviriam de apoio para a solução de problemas que a construção de edifícios ou de 

canais de irrigação envolvia. Outros registros correspondem a anotações de caráter 

administrativo, como distribuição de amplas quantidades de bens alimentares entre a 

população ou pagamentos de dias de trabalho e de impostos (POWELL, 1976).  

 Por muito tempo, cada região ou país teve seu próprio sistema de medidas. Essas 

unidades de medida, no entanto, eram, na maioria das vezes, arbitrárias e imprecisas, como é 

o caso daquelas baseadas no corpo humano. O cúbito egípcio, surgido em torno de 3000 a.C., 

tinha por base o comprimento de um braço, do cotovelo até a ponta dos dedos. Um problema 

evidente desse sistema é que as pessoas possuem diferentes comprimentos de braços. No 
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intuito de constituir um padrão, os egípcios instituíram uma vareta de pedra de 524 mm 

(cúbito real) a partir do qual as pessoas podiam criar suas próprias varetas de medição. Por 

volta de 1700 a.C., os babilônios também utilizavam o cúbito, com padrão de 530 mm de 

comprimento.  

 Outros povos também usavam partes do corpo como unidades de medida: os gregos 

antigos tinham como sua unidade básica a largura de um dedo (aproximadamente 19,3 mm) e 

usavam combinações dessa unidade, como, por exemplo, o cúbito grego (463 mm = 24 

dedos). Além da medida do dedo, também utilizavam o denominado “pé grego” (309 mm), 

que era usado pelos romanos do mesmo modo, porém estes, o dividiam em 12 unciae, 

originando a unidade que hoje denominamos “polegada”.   

  A braça (6 pés),  a distância da extremidade de uma das mãos até a extremidade 

oposta, com os braços esticados, é de origem dinamarquesa, e hoje ainda é usada para se 

medir a profundidade da água do mar.  

  Essa variedade de unidades de medida trazia vários problemas para o comércio, uma 

vez que as pessoas de uma região não estavam familiarizadas com o sistema de medir das 

outras regiões, e por conseguinte, os padrões adotados eram, muitas vezes, subjetivos. As 

quantidades eram representadas em unidades de medir pouco confiáveis, diferentes umas das 

outras e que não tinham correspondência entre si. 

Na tentativa de resolver essa situação, o governo francês, em 1789, pediu à Academia 

de Ciência da França que criasse um sistema de medidas fundamentado numa "constante 

natural", isto é, não-arbitrária. Nasce, assim, o chamado sistema métrico decimal, organizado 

inicialmente em três unidades básicas: o metro, o litro e o quilograma.   

a) metro: foi denominado, no sistema métrico decimal, como sendo a unidade de 

medir a grandeza comprimento e, era definido como "a décima milionésima parte 

da quarta parte do meridiano terrestre", ou seja, dividiu-se o comprimento do 

meridiano por 4.000.000. Para se criar uma representação concreta do metro, em 

1799, construiu-se uma barra de platina de secção retangular, com 25,3mm de 

espessura e 1m de comprimento de lado a lado, que ficou conhecida como "metro 

do arquivo".  Em 1983, durante a 17ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, foi 

abandonada essa medida materializada e criou-se uma nova definição do metro: “o 

comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante um intervalo de 

tempo de 1/299 792 458 de segundo”. 

http://www.ipem.sp.gov.br/5mt/unidade.asp?vpro=bipm#cgpm
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b) litro: denominado, no sistema métrico decimal, como a unidade de medir a 

grandeza volume e definido como "o volume de um decímetro cúbico", ou seja, a 

capacidade interna de um cubo de arestas com 1dm de comprimento. 

c) quilograma: designado como a unidade usada para medir a grandeza massa, o 

quilograma passou a ser definida como a "massa de um decímetro cúbico de água 

na temperatura de maior massa específica, ou seja, a 4,44ºC". Para materializá-lo, 

foi construído um cilindro de platina iridiada, com diâmetro e altura iguais a 39 

mm. 

Diversos países adotaram o sistema métrico, inclusive o Brasil. Todavia, embora 

fossem notórias as qualidades do sistema métrico decimal (simplicidade, coerência e 

harmonia), não foi possível torná-lo universal. Para dificultar ainda mais a adoção global do 

sistema métrico decimal, o desenvolvimento científico e tecnológico começou a demandar 

medições cada vez mais precisas e diversificadas. Sendo assim, em 1960, esse sistema foi 

substituído por uma normatização mais complexa e sofisticada, o atual Sistema Internacional 

de Unidades (SI). 

O Sistema Internacional de Unidades foi aprovado em 1960 pela Conferência Geral de 

Pesos e Medidas e se constitui na expressão moderna e atualizada do antigo Sistema Métrico 

Decimal, ampliado de modo a envolver os distintos tipos de grandezas físicas, abrangendo 

não somente as medições que geralmente interessam ao comércio e à indústria, mas 

estendendo-se a tudo o que diz respeito à ciência da medição. 

O Brasil adotou o Sistema Internacional de Unidades em 1962. A Resolução nº 12, de 

1988, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 

CONMETRO - sancionou a adoção do SI no país e tornou sua utilização obrigatória em todo 

o território nacional. 

Nesse sistema as unidades se dividem fundamentalmente em: unidades básicas, 

unidades suplementares e unidades derivadas, conforme quadros a seguir: 

GRANDEZA NOME DA UNIDADE SÍMBOLO 

Comprimento metro m 

Massa quilograma kg 

Tempo segundo s 

Intensidade de corrente elétrica ampère A 

Temperatura termodinâmica       kelvin K 

http://www.inmetro.gov.br/resc/pdf/RESC000114.pdf
http://www.inmetro.gov.br/resc/pdf/RESC000114.pdf
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GRANDEZA NOME DA UNIDADE SÍMBOLO 

Quantidade de substância mol mol 

Intensidade luminosa candela cd 

 

 

Grandeza Nome da unidade Símbolo 

Ângulo plano radiano rad 

Ângulo sólido   esterorradiano   sr 

 

 

As unidades derivadas do SI são definidas de maneira a serem coesas às unidades 

básicas e suplementares, isto é, são definidas por expressões algébricas sob a forma de 

produtos de potências das unidades básicas e/ou suplementares do SI. 

  No caso de uma unidade derivada no SI precisar ser expressa por formas equivalentes 

a unidades básicas, suplementares ou outras unidades derivadas do SI, admite-se o emprego 

preferencial de combinações adequadas ou de certos nomes especiais, com o intuito de 

facilitar a distinção entre grandezas que tenham as mesmas dimensões. Exemplo: hertz é 

preferível a segundo elevado à potência menos um. 

 

UNIDADES DERIVADAS REPRESENTADAS A PARTIR DE UNIDADES BÁSICAS 

Grandeza Nome da unidade Símbolo 

Superfície metro quadrado m
2 

Volume metro cúbico m
3 

Velocidade metro por segundo m/s 

Aceleração metro por segundo ao quadrado m/s
2 

Número de ondas metro à potência menos um m
-1 

Massa específica quilograma por metro cúbico kg/m
3 

Velocidade angular radiano por segundo rad/s 

Aceleração angular radiano por segundo ao quadrado rad/s
2 

 

 

 

 

 

Quadro 4: Unidades básicas do SI 

 

Quadro 5: Unidades suplementares do SI 

 

Quadro 6 - Unidades derivadas no SI 
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UNIDADES DERIVADAS COM NOMES E SÍMBOLOS ESPECIAIS 

Grandeza Nome Símbolo 

Representação em 

outras unidades do 

SI 

Representação em 

unidades básicas do SI 

Freqüência hertz Hz - s
-1 

Força newton N - m kg s
-2 

Pressão pascal Pa N m
-2 

m
-1

 kg s
-2 

Energia, trabalho, 

Quantidade de calor 
joule J N m m

2
 kg s

-2 

Potência watt W J s
-1 

m
2
 kg s

-3 

Quantidade de eletricidade 

carga elétrica 
coulomb C - s A 

Potencial elétrico 

força eletromotriz 
volt V W A

-1 
m

2
 kg s

-3
 A

-1 

Resistência elétrica ohm Ω V A
-1 

m
2
 kg s

-3
 A

-2 

Capacitância elétrica farad F C V
-1 

m
-2

 kg
-1

 s
4
 A

2 

Fluxo magnético weber Wb V s m
2
 kg s

-2
 A

-1 

Indução magnética tesla T Wb m
2 

kg s
-2

 A
1 

Indutância henry H Wb A
-1 

m
2 
kg s

-2
 A

-2 

 

 

UNIDADES DERIVADAS A PARTIR DE UNIDADES COM NOMES ESPECIAIS NO SI   

Grandeza Nome Símbolo Expressão em unidades 

básicas SI 

Viscosidade dinâmica pascal segundo Pa.s m
-1

 kg s
-1 

Entropia joule por kelvin J/K m
2
 kg s

-2
 K

-1 

Capacidade térmica específica joule por quilograma kelvin J/(kg.K) m
2
 s

-2
 K

-1 

Condutividade térmica watt por metro kelvin W/(m.K) m kg s
-3

 K
-1 

Intensidade de campo elétrico volt por metro V/m m kg s
-3

 A
-1 

 

  

 

Quadro 7: Unidades derivadas com nomes e símbolos especiais 

 

Quadro 8: Unidades derivadas a partir de unidades com nomes especiais no SI   
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Unidades do SI cujos valores foram obtidos experimentalmente 

Grandeza Nome Símbolo Valor em unidades SI 

Massa atômica 
unidade de massa 

atômica 
u.m.a 1,6605402 10

-27
 kg 

Energia eletronvolt eV 1,60217733 10
-19

 J 

 

A ciência que estuda as medições é a metrologia. Ela compreende todos os aspectos 

teóricos e práticos relacionados às medições, em quaisquer campos da ciência ou da 

tecnologia. 

5.2  A medição no processo de construção do conhecimento científico: análises 

epistemológicas 

No processo de construção do conhecimento científico, define-se um método para se 

tentar solucionar um problema. No caso das ciências, utiliza-se o método científico, que, 

apesar de possuir várias regras, estas não são infalíveis e não dispensam o apelo à criatividade 

e à percepção do cientista. 

O método científico tem como uma de suas características básicas a tentativa de 

resolver problemas a partir de suposições, ou seja, de hipóteses que possam ser testadas 

através de observações ou experiências. 

A observação, a coleta de dados e as experiências são realizadas de acordo com 

determinados interesses e segundo certas hipóteses e teorias que orientam a observação e os 

testes a serem realizados. Nas Ciências Naturais, tem-se sempre que admitir a possibilidade 

de se estar errado nos palpites. Sendo assim, é essencial que as hipóteses científicas sejam 

testadas experimentalmente. 

Hipóteses são conjecturas, palpites, soluções provisórias que tentam solucionar um 

problema ou explicar um fato. Todavia, o mesmo fato pode ser explicado por várias hipóteses 

ou teorias distintas (GEWANDSZNAJDER, 2002).  A partir das hipóteses, o cientista deduz 

uma série de conclusões ou previsões, que serão testadas, e, embora os fatos possam apoiar 

uma hipótese, torna-se bastante problemático afirmar de forma conclusiva que ela é 

verdadeira.  

Por esse motivo, nas Ciências Naturais, as hipóteses confirmadas experimentalmente 

são aceitas sempre com alguma reserva pelos cientistas, pois futuramente elas poderão ser 

refutadas por novas experiências. Diz-se, então que uma hipótese será aceita como possível, 

Quadro 9: Unidades do SI cujos valores foram obtidos experimentalmente 
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ou como provisoriamente verdadeira, ou ainda como verdadeira até prova em contrário 

(GEWANDSZNAJDER, 2002).   

Nas Ciências Naturais, deve-se buscar testar as hipóteses através dos testes mais 

rígidos possíveis. Isso implica utilizarem-se medidas ou testes estatísticos, se necessário e 

procurar-se sempre que possível, controlar os fatores que podem interferir nos resultados, por 

meio de um teste controlado. 

Em relação à importância da medida, o físico William Thompson (1824-1907) – o 

Lord Kelvin – afirmou, certa vez, que somente  quando se pode medir aquilo de que se fala é 

que se sabe algo a respeito de tal coisa; caso contrário, o conhecimento é escasso e 

insatisfatório. De fato, em Ciências Naturais, nos vemos envolvidos em um acúmulo de 

números; ou seja, a natureza é cada vez mais concebida em termos quantitativos 

(GEWANDSZNAJDER, 2002).   

A partir de observações e de testes quantitativos, se tem conceitos mais precisos e mais 

informações sobre os fenômenos, nas Ciências Naturais. A medida também colabora para a 

constante busca de objetividade por parte dos cientistas. Assim sendo, a mensuração amplia a 

objetividade de uma observação, admitindo que ela seja repetida, ou seja, testada 

intersubjetivamente. Conseqüentemente, obtém-se maior controle sobre os fatores que 

intervêm no experimento, minimizando-se assim a chance de erro (GEWANDSZNAJDER, 

2002).  

Para Gewandsznajder (2002), 

assim como, leis quantitativas têm maior conteúdo empírico do que leis 

qualitativas, os melhores experimentos ou observações serão aqueles capazes 

de fazer uma lei ou teoria correr mais risco de ser refutada. E é justamente 

isto o que uma observação quantitativa faz (GEWANDSZNAJDER, 2002, p. 

82). 

Depois de se organizar um conceito quantitativo de propriedades, têm-se de 

estabelecer escalas, definir unidades e padrões, instituir as operações matemáticas adequadas 

e, por fim, eleger ou construir instrumentos apropriados para a mensuração. Para a efetivação 

dessas etapas, é necessário amparar-se tanto em teorias como em experimentos. 

Nos trabalhos experimentais em Ciências Naturais, o julgamento dos resultados da 

medida abrange, normalmente, o uso de técnicas estatísticas, pois as medidas reproduzidas de 

uma grandeza, dificilmente apresentam resultados idênticos daquelas realizadas com técnicas 

diferentes. Quando os desvios entre o valor previsto e as várias medidas se difundem 

simetricamente em torno de um valor médio, é possível desconfiar-se de que se trata de 
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desvios aleatórios, ou erros de medida, acarretados pela influência de valores não controlados, 

que se devem ao observador, aos instrumentos ou às demais condições em que a operação se 

realiza (GEWANDSZNAJDER, 2002). Sendo assim, são vários os aspectos envolvidos na 

medição em trabalhos experimentais, nas Ciências Naturais.  

5.3 Ensinar a medir no trabalho prático e experimental no ensino das Ciências Naturais 

Durante o planejamento e a execução da atividade de pesquisa, o procedimento de 

medição tem um valor essencial.  Através dela, coletam-se os dados necessários para, 

empiricamente, testarem-se as hipóteses definidas para os problemas.  

É comum os estudantes apresentarem dificuldade com a habilidade de medir em 

trabalhos práticos, uma vez que esse tipo de abordagem não é desenvolvido no processo de 

ensino-aprendizagem escolar.  

Medir é conferir números às propriedades dos sistemas materiais segundo as leis 

desses atributos. É um conjunto de ações experimentais orientadas a determinar uma 

magnitude de forma quantitativa, usando-se os meios técnicos apropriados, no qual existe, 

pelo menos, um ato de observação (CARTAYA, 1982). 

Para Nuñez; Silva (2008c), medir é atribuir números ou valores a objetos ou 

fenômenos de acordo com regras. A medição é a atividade prática de atribuir efetivamente 

valores a objetos (às propriedades dos objetos, denominadas magnitudes ou grandezas).    

Para Sá (1994), a habilidade de medir, em trabalhos experimentais, supõe: escolher 

unidades apropriadas para medir comprimento, volume, temperatura, massa e tempo; fazer 

medições com instrumentos de medida apropriados às grandezas envolvidas; reconhecer o 

erro na medição e utilizar procedimentos adequados para minimizá-lo; estabelecer a 

equivalência entre diferentes unidades da mesma grandeza e fazer estimativas de medida para 

comprimento, área, volume e massa. 

O processo de ensino-aprendizagem da medição de magnitudes relacionadas ao 

cotidiano e ao trabalho prático, como comprimento, massa, tempo, entre outras, e suas 

relações com as respectivas unidades de medida, deve ser desenvolvido durante as atividades 

escolares do ensino médio, como também os procedimentos de cálculos com números 

decimais, uma vez que os resultados das medições não são valores precisos.  

 Segundo Nuñez; Silva (2008c), 

A ciência moderna se fundamentou na observação sistemática, e 

conseqüentemente na medição.  A medição nesse contexto se transformou 
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numa ferramenta, que num certo sentido, definia o que era e o que não era 

científico.  A ciência clássica tomou como critérios chaves da produção do 

conhecimento a observação e a medição em condições experimentais 

(NUÑEZ; SILVA, 2008c, p. 4). 

 A medição, no trabalho experimental, supõe um conjunto de habilidades e 

conhecimentos. Cabe ao professor sistematizar de maneira transversal e interdisciplinar o 

desenvolvimento da habilidade de medir variáveis no trabalho experimental, uma vez que 

essa habilidade se aplica às diversas disciplinas da área de Ciências Naturais. 

 Para Nuñez (2008), o estudo do procedimento de medir deve estar relacionado    com  

a observação,  a  descrição,  a  representação  de  informações,  como  passos para  a  solução  

de  situações-problema  no  contexto  escolar  e  como  formas de acesso à  motivação e ao 

interesse dos estudantes pelas ciências .     

Medir é uma atividade mais corriqueira do que parece. Ao observar-se o relógio, por 

exemplo, enxerga-se no mostrador o resultado de uma medição de tempo.  Ou seja, existe 

uma grande variedade de grandezas que podem ser medidas sob aspectos diversos.     

Grandeza pode ser definida, resumidamente, como o atributo físico de um corpo que 

pode ser qualitativamente distinguido e quantitativamente determinado. 

Para se determinar o valor numérico de uma grandeza, é necessário que se tenha outra 

grandeza da mesma natureza, definida e aceita por convenção, para fazer a comparação com a 

primeira. Essa outra grandeza é denominada unidade. Por exemplo: para se medir 

comprimento, a unidade de medida definida pelo Sistema Internacional de Unidades é o 

metro, com seus múltiplos e submúltiplos. 

Entretanto seria complicado, por exemplo, medir-se todo e qualquer comprimento 

usando-se exclusivamente a definição do metro. Para isso, existem os chamados “padrões 

metrológicos”, que, em resumo, são instrumentos de medir ou medidas materializadas 

designados para reproduzir uma unidade de medir que serve como referência. 

De acordo com o Instituto de Pesos e Medidas – Ipem -, o padrão dado como tendo a 

mais alta qualidade metrológica e cujo valor é aceito sem referência a outro padrão é 

denominado de padrão primário. Um padrão cujo valor é determinado pela comparação 

direta com o padrão primário é chamado padrão secundário, e assim consecutivamente, 

instituindo-se uma série de padrões na qual um padrão de maior qualidade metrológica é 

usado como referência para o de menor qualidade metrológica. Pode-se, por exemplo, a partir 

de um padrão de trabalho, percorrer-se toda a cadeia de rastreabilidade desse padrão, 

chegando-se ao padrão primário. 



93 

 

Ao conhecerem-se os padrões de referência, antes de se fazer qualquer medição, deve-

se saber qual a grandeza que se deseja medir e o grau de exatidão que pretende obter em 

decorrência dessa medição, para, somente depois, escolher-se o instrumento de medir 

apropriado. Não se pode esquecer que é necessário que o instrumento ou a medida 

materializada em questão estejam devidamente calibrados. 

Caso uma pessoa deseje medir sua própria massa, como não é imprescindível um 

resultado com grande rigor de medição, a balança da drogaria soluciona o caso. Contudo, se 

se estiver trabalhando num experimento em pequena escala e se necessitar especificar a massa 

de um reagente, é aconselhável que se alcance um resultado com ampla exatidão de medição. 

Nesse caso, uma balança analítica compatível com a precisão requerida seria o instrumento 

mais apropriado. 

Métodos e procedimentos de medição são tomados em razão da grandeza a ser medida, 

da exatidão exigida e de outros condicionantes, que abrangem uma série de variáveis. 

Supondo-se que se deseje descobrir certo volume de óleo comestível, se esse óleo for ser 

utilizado para se fazer uma receita culinária, então o método indicado poderá ser, meramente, 

despejar-se o óleo em uma medida de volume graduada (uma proveta, por exemplo). No 

entanto, se o resultado demandar maior precisão por exemplo, num ensaio em laboratório, 

será necessário empregar-se outro método, que leve em conta outras variáveis, como a 

temperatura, a massa, a massa específica, etc, uma vez que o volume do óleo se modifica em 

razão da temperatura em que este se encontra no instante da medição. 

A apresentação do resultado de uma medição é outro fator em que se deve pensar, uma 

vez que ao fazer-se uma medição, é impossível definir-se um valor verdadeiro para a grandeza 

medida. 

Supondo-se que alguém tenha medido a massa de um objeto empregando uma balança 

eletrônica e obtido como resultado a indicação numérica 234g (duzentos e trinta e quatro 

gramas), um possível valor da massa desse corpo estará próximo do valor alcançado, ainda 

que esse valor seja, por definição, indeterminável. Os parâmetros dessa aproximação são 

dados pela incerteza da medição. 

Quando destinada a dimensionar valores associados a atividades práticas, a medição 

exige determinadas habilidades. Ao ensinarem-se os procedimentos para o trabalho científico 

aos alunos, é importante apresentar-se a estrutura das habilidades objeto de aprendizagem. 

Referindo-se a habilidades necessárias para o docente da área de Ciências Naturais ensinar os 

alunos do ensino médio o procedimento de medir em trabalhos práticos, pode-se dizer que a 
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habilidade geral de medir se relaciona com outras, a serem consideradas como um sistema de 

habilidades específicas: 

a) ensinar a operacionalizar variáveis de uma hipótese; 

b) ensinar a estimar possíveis erros de medição nos experimentos e a utilizar 

procedimentos adequados para minimizar esses erros; 

c) ensinar a estimar a validez de uma medição; 

d) ensinar a estimar a confiabilidade de uma medição. 

5.4 Ensinar a operacionalizar variáveis de uma hipótese  

5.4.1 As variáveis na descrição de fenômenos e processos nas Ciências Naturais 

O método científico se caracteriza por observar o universo a partir das distintas 

grandezas que o compõem, ou seja, com base em variáveis (grandezas que podem variar ao 

longo do tempo, ou de caso para caso) e constantes (grandezas que, para todos os fins 

práticos, não variam).  

Segundo Barbetta (1998), denominam-se “variáveis” as características que podem ser 

observadas (ou medidas) em cada elemento de um fenômeno, sob as mesmas condições. Para 

o autor, uma variável medida (ou observada) num elemento deve gerar um e apenas um 

resultado. 

Variáveis são grandezas operacionalizadas de modo que se possam quantificar 

conceitos abstratos e fazer comparações significativas entre fenômenos naturais e suas 

propriedades, por meio de conceitos a eles relacionados. 

Nuñez; Silva (2008b) definem “variáveis” como características quantitativas ou 

qualitativas que são objeto de busca em relação ao objeto a pesquisar. Entre outras 

classificações, as variáveis podem ser independentes, dependentes ou intervenientes. 

Variáveis independentes são aquelas observadas ou manipuladas para se averiguar a 

relação entre suas variações e o comportamento de outras variáveis, ou seja, são aquelas que 

satisfazem o objeto em função do qual se deseja realizar previsões e/ou controle. Para 

Bisquerra; Sarriera; Martínez (2004), variáveis independentes são as possíveis causas de uma 

alteração em uma relação de causa-efeito; são variáveis experimentais, manuseadas e 

controladas pelo pesquisador, as quais pretendem explicar as mudanças produzidas na 

variável dependente. De acordo com Nuñez; Silva (2008b), variável independente é o fator 

que figura na formulação da hipótese como razão do comportamento do fenômeno. 
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Variáveis dependentes são aquelas cujo comportamento se quer averiguar em função 

das oscilações das variáveis independentes, ou seja, aquelas que correspondem àquilo que se 

deseja prever e/ou controlar (BISQUERRA; SARRIERA; MARTÍNEZ, 2004).    

 Já as variáveis intervenientes não são diretamente objeto de estudo, ou seja, são alheias 

ao experimento, mas também interferem na relação entre as variáveis independentes e as 

dependentes, influenciando os resultados, Um exemplo são os fatores ambientais 

(BISQUERRA, SARRIERA E MARTÍNEZ, 2004).   

Quando uma variável se expressa numericamente, como resultado de medição, diz-se 

que ela é quantitativa. As variáveis quantitativas são classificadas em dois tipos: contínuas e 

descontínuas. 

Uma variável é descontínua ou discreta quando deriva de um processo denominado 

“contagem” (COSTA, 2001). Por exemplo: o número de pessoas envolvidas em um estudo 

constitui uma variável descontínua. Essa variável pode assumir os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

entre outros números inteiros, mas não pode assumir valores tais como 1,5 ou 6,9.  

A variável contínua pode admitir qualquer um dos valores intermediários, sem 

exclusão de nenhum, uma vez que resulta de um processo denominado “mensuração”. Por 

exemplo: os comprimentos de duas mesas são, respectivamente, 1 m e 2 m, mas, entre esses 

dois valores, nada impede que existam centenas de outros. O valor da variável contínua 

depende da precisão do instrumento de medida utilizado e da habilidade do operador. 

 No processo de experimentação, existem também as variáveis de controle. Segundo 

Nuñez e Silva (2008b), no processo de testar hipóteses faz-se necessário o controle de fatores 

(variáveis) que podem alterar as relações entre a variável independente e a dependente. São 

variáveis que devem ser fixadas (passam a ser fatores constantes). 

As variáveis diferem no que diz respeito à quantidade de informação que seu nível de 

mensuração pode prover. De acordo com Costa (2001), um bom modo de lidar com variáveis 

é situá-las em níveis. Cada nível tem determinadas características e indica que operações 

matemáticas podem ser validamente efetuadas.  Basicamente, o fator que determina a 

quantidade de informação que uma variável pode prover é seu tipo de nível de mensuração. 

Sob esse prisma, e dentro do interesse de nosso estudo, as variáveis são classificadas como 

ordinais ou intervalares.  

a) Variáveis ordinais: permitem classificar os itens medidos em termos de qual tem 

menos e qual tem mais a qualidade representada pela variável, mas ainda não 

admitem que se diga "quanto tem mais". Um exemplo típico é o status sócio 
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econômico das famílias residentes em uma localidade: sabe-se que média-alta é 

mais "alta" do que média, mas não se pode dizer quanto  é mais alta.  

b) Variáveis intervalares: admitem não apenas ordenar em postos os itens que estão 

sendo medidos, mas também quantificar e comparar o tamanho das diferenças 

entre eles. As variáveis desse nível, além de manterem as características dos níveis 

anteriores, seguem/têm uma escala de medida padronizada. Isso possibilita que, 

em termos matemáticos, sejam efetuadas as operações de adição e de subtração, 

mas jamais as de multiplicação ou de divisão. Podemos usar como referência o 

exemplo utilizado por Costa (2001), o qual considera as escalas termométricas 

Celsius e Fahrenheit: a escala Celsius vai de 0º a 100º e possui 100 divisões, cada 

uma chamada grau; a escala Fahrenheit vai de 32º a 212º e possui 180 divisões, 

igualmente chamadas graus. Observe-se a Tabela 1, a seguir: 

 

Corpos Escalas 

Celsius Fahrenheit 

A 20 68 

B 40 104 

C 60 140 

D 80 176 

Fonte: Costa, 2001, p. 24 

Vale lembrar que, em ambas as escalas, o zero é relativo - em oposição a absoluto, 

uma vez que um corpo a zero grau apenas está bem frio, o que não significa ausência de calor. 

Observe-se no exemplo apresentado na Tabela 1, que, embora o corpo B esteja a 40ºC, 

ele não é duas vezes mais quente do que o corpo A, que está a 20ºC. Se isso fosse verdade, 

104ºF deveriam ser também o dobro de 68ºF, o que apresenta de modo evidente a inverdade 

da suposição. 

Se se fizer a subtração da temperatura dos corpos D e A em ambas as temperaturas, 

ter-se-á: 80ºC – 20ºC = 60ºC, e 176ºF - 68ºF = 108ºF.  Verificando-se as diferenças, pode-se 

dizer que 60ºC = 3 X 20ºC e que 108ºF = 3 X 36ºF; ou seja: 20ºC + 20ºC + 20ºC + 20ºC = 

80ºC, e 68ºF + 36ºF + 36ºF + 36ºF = 176ºF. Logo a relação de três vezes se verifica. Portanto, 

é possível, adicionarem-se ou subtraírem-se valores da própria escala; entretanto, a operação 

de multiplicar só é válida com diferenças de valores de cada escala. 

Além das três classificações de variáveis anteriores, Costa (2001) e, Bisquerra; 

Sarriera; Martínez (2004) acrescentam as variáveis denominadas “racionais”, ou “de razão” 

que também são escalas de intervalos, mas acrescidas do zero absoluto, ou seja, a ausência 

total de qualidade de medida. Portanto, trata-se de um valor que não pode ser rebaixado na 

Tabela 1- Exemplos de variáveis intervalares  
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parte inferior. Muitas variáveis quantitativas são medidas em escala de razão: idade, peso, 

extensão, entre outras. 

Segundo Nuñez;  Silva (2008b), a medição de uma variável, no trabalho experimental, 

supõe: 

a) definir as unidades apropriadas para a magnitude a ser medida; 

b) definir os instrumentos adequados para a medição; 

c) reconhecer o erro na medição e utilizarem procedimentos adequados para 

minimizá-lo; 

d) fazer estimativas das medidas; 

e) estabelecer os critérios de validez e de confiabilidade para a medição; 

f) fazer a medição e estabelecer os valores segundo as exigências anteriores. 

Sá (1994) assinala como importante desenvolverem-se capacidades associadas ao 

trabalho experimental no ensino de Ciências Naturais, em relação a identificar: 

a) variáveis que possam influenciar o comportamento ou propriedades de um 

fenômeno ou experimento; 

b) a variável a ser manipulada (independente); 

c) a variável a ser medida ou comparada no final (dependente); 

d) as variáveis cujo valor deva ser mantido constante (controladas) numa 

investigação. 

5.4.2  As hipóteses no experimento científico no ensino das Ciências Naturais  

A hipótese é uma afirmativa que se faz no desejo de se averiguar a validade da 

resposta existente para um determinado problema. É uma conjectura que precede a 

comprovação dos fatos e tem como atributo uma formulação provisória; precisa ser testada, 

para que sua legitimidade seja confirmada (OLIVEIRA, 2002). Certa ou errada, de acordo 

com o senso comum ou contrário a ele, a hipótese sempre leva a uma verificação empírica 

pela via da experimentação. 

As hipóteses são prováveis soluções do problema proposto, expressas em forma de 

proposição. São afirmações comprováveis sobre uma possível relação entre duas ou mais 

variáveis. Hipótese é uma suposição a respeito de algo. É uma resposta antecipada, transitória, 

relativa a alguma situação (COSTA, 2001). Para Oliveira (2002, p. 156), “a função da 

hipótese, na pesquisa científica, é propor explicações para certos fatos e ao mesmo tempo 

orientar a busca de outras informações”. 
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Na visão de Simona et al. (2003) a hipótese é a idéia a defender, e representa uma 

resposta antecipada ao problema a qual que conduz e guia a busca. À medida que se realiza o 

estudo e a construção em torno do problema e do objeto, sistematizam-se determinadas idéias 

prévias sobre a solução. 

Na perspectiva de Oliveira (2002), 

A síntese da ciência assenta na sua capacidade para estabelecer, com base 

em provas observacionais, testes, experimentos e pesquisas, importantes 

hipóteses sobre a natureza, sobre o ser humano, sobre a administração 

empresarial, economia, qualidade, meios de comunicação, doenças e pragas, 

problemas no campo da matemática e da engenharia; são utilizadas para 

confirmar ou refutar hipóteses científicas (OLIVEIRA, 2002, p. 81). 

A nitidez da definição da hipótese é condição fundamental para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

Não existem regras específicas para a formulação de hipóteses, mas é necessário que 

elas sejam baseadas em conhecimentos práticos e/ou teóricos, de forma que possam servir de 

referência para a investigação. 

Segundo McGuigan (1977) e Bunge (1981) apud Bisquerra; Sarriera; Martínez (2004), 

a formulação de uma hipótese deve satisfazer uma série de critérios, que podem ser assim 

resumidos: 

a) ser comprovável ou empiricamente demonstrável; 

b) estar em conformidade com o referencial teórico e com outras hipóteses do campo 

de pesquisa e, conseqüentemente, fundamentada em conhecimentos prévios; 

c) exercer o princípio da “parcimônia”, isto é, entre duas hipóteses igualmente 

possíveis, deve-se escolher a mais simples; 

d) dar resposta ao problema, ou ser aplicável a ele; 

e) ter naturalidade lógica; 

f) expressar-se quantitativamente, ou ser suscetível de quantificação; 

g) ter um amplo número de conseqüências. 

Costa (2001) afirma que para se formular uma hipótese, é essencial levar-se em conta 

a experiência acumulada. É o que os psicólogos titulam de transferência de conhecimento. 

Para o autor, trata-se, na verdade, de conjecturas do seguinte tipo: 

-  Se deu certo para fulano, porque não daria certo para mim? 

-  Tudo o que li a respeito mostra resultados positivos. 

- Já me submeti a situações semelhantes no passado – com 
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sucesso!(COSTA, 2001, p. 29) 

Nuñez; Silva (2008b) apontam que, para uma hipótese ser bem formulada ela deve 

a) ser conceitualmente clara, de fácil compreensão e sem ambigüidades; 

b) ser específica e susceptível de especificação; 

c) poder constatar seus termos com a realidade; 

d) estar relacionada com a teoria. 

Os resultados da pesquisa poderão confirmar ou refutar a hipótese: se esta for 

reformulada, outros testes terão de ser realizados para sua comprovação. É como se houvesse 

uma ponte chamada “inferência”, na qual a hipótese está em uma das extremidades e a 

decisão na outra (COSTA, 2001). O autor alega que a inferência é inevitável: ela vincula a 

hipótese à decisão. Para esse autor, “[...], a inferência é uma ponte. Se a inferência for fraca, a 

ponte cede e a decisão cai junto!” (COSTA, 2001, p. 30). 

Na formulação de hipóteses úteis, há três dificuldades principais, segundo Goode; Hatt 

(1968 apud OLIVEIRA, 2002), 

a) ausência ou desconhecimento de um quadro de referência teórico claro; 

b) falta de habilidade para utilizar logicamente esse esquema teórico; 

c) desconhecimento das técnicas de pesquisa existentes para ser capaz de 

expressar adequadamente a hipótese (GOODE; HATT, 1968 apud 

OLIVEIRA, 2002, p. 156). 

Na hipótese, ou idéia a defender, vinculam-se as categorias objeto, campo e objetivo, 

para resolver o problema. O sistema se relaciona com o objetivo para solucionar o problema 

que se manifesta em determinado objeto. Ou seja, “a hipótese ou idéia a defender deve 

caracterizar o modelo (campo de ação) em suas relações essenciais, deve superar a 

contradição” (SIMONA et al., 2003, p.15) 

Na opinião de Pérez (2003), as hipóteses podem ser classificadas em três grupos: 

correlacionadas, de diferença de grupos e causais: 

a) As hipóteses correlacionadas relacionam duas ou mais variáveis, chegando, em 

alguns casos, a explicar essa relação; 

b) As hipóteses de diferenças de grupos estabelecem disparidades entre dois ou mais 

grupos a respeito de uma variável escolhida, chegando, em determinados casos, a 

definir o sentido em que se opera tal diferença; 

c) As formulações causais tentam esclarecer as causas e efeitos da relação entre 

variáveis ou das diferenças entre os grupos. Podem ser bivariadas, quando estão 
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envolvidos dois elementos: um como variável independente e outro com variável 

dependente; ou multivariadas, quando participam mais de duas variáveis em 

qualquer das circunstâncias apontadas anteriormente. 

Enfim, a hipótese deve ser elaborada em termos bastante claros e precisos, sem 

ambigüidades, e designar os objetos em questão de modo que seja possível apresentar provas 

concretas ou argumentos bastante convincentes, favoráveis ou não ao objeto de pesquisa 

(COSTA, 2001). 

Para Nuñez; Silva (2008b), os procedimentos experimentais nas Ciências Naturais 

implicam o uso de instrumentos, medição de variáveis, utilização de técnicas de laboratório, 

orientadas, em geral, por hipóteses - como respostas provisórias a problemas definidos, uma 

vez que uma pesquisa experimental visa a responder às perguntas que configuram o problema, 

pela via de um experimento e da avaliação dos resultados. 

Historicamente, muitos cientistas trabalharam durante anos na elaboração e 

confirmação de suas hipóteses, a partir de experimentos planejados. Sendo assim, o trabalho 

com hipóteses e a experimentação orientada a testar essas hipóteses em condições do 

laboratório escolar podem aproximar os alunos da compreensão de um dos procedimentos da 

construção do conhecimento científico (NUÑEZ; SILVA, 2008b).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio da área das Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias (BRASIL, 2002) apontam como competências e 

habilidades necessárias ao trabalho prático e experimental: 

- Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários 

para a produção, análise e interpretação de resultados de processos e 

experimentos científicos e tecnológicos; 

- Formular hipóteses e prever resultados; 

- Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais 

(BRASIL, 2002, p. 12). 

 Desse modo, o procedimento de operacionalizar variáveis se faz necessário, 

como parte do ensino de experimentos orientados a testar hipóteses. 

5.4.3  Ensinar a operacionalizar variáveis de uma hipótese no trabalho experimental 

As variáveis envolvidas nas hipóteses de uma pesquisa experimental devem permitir a 

elucidação do que se deseja investigar assim como sua transmissão de maneira não-ambígua. 

Isso pode ser efetivado mediante a definição operacional. Na pesquisa experimental, a 
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operacionalização das variáveis demanda que se levem em consideração as condições de 

mensuração, especialmente para que possam ser escolhidos os instrumentos adequados. 

Todas as variáveis consideradas em um experimento necessitam ser operacionalizadas, 

isto é, transformadas em valores concretos capazes de ser efetivamente medidos sem 

equívocos. Cada dimensão de uma variável teórica deve ser distendida em variáveis 

empíricas, passíveis de operacionalização.  

É essencial que o investigador delimite claramente os conceitos do seu objeto de 

estudo, ou seja, que operacionalize as variáveis. Para Sá (1994), operacionalizar variáveis 

significa: exprimir uma variável em termos que ela possa ser medida com os instrumentos e 

meios disponíveis; atribuir valores à variável independente; indicar como proceder ao controle 

de variáveis e indicar como fazer medições da variável dependente. Em suma, operacionalizar 

variáveis significa representar as variáveis em função das tarefas por meio das quais elas se 

exprimem  e podem ser medidas. 

No procedimento de operacionalizar variáveis, o tipo de variável influencia nas 

dificuldades de aprendizagem dos procedimentos para o trabalho experimental. Tem-se 

constatado que a problemática é maior no caso de variáveis contínuas do que para variáveis 

categóricas. Também se amplia a dificuldade com o aumento do número de variáveis a serem 

controladas (NUÑEZ; SILVA, 2008b). 

A operacionalização de variáveis está intensamente conectada à formulação de 

hipóteses e aos processos de medi-las e testá-las. Sendo assim, tais procedimentos podem ser 

desenvolvidos em conjunto. 

Para Nuñez; Silva (2008b), o processo de ensinar a operacionalizar variáveis supõe 

ensinar as seguintes etapas: 

a) identificar as variáveis (independentes, dependentes e de controle); 

b) expressar as variáveis em termos em que elas possam ser medidas; 

c) atribuir valores à variável independente (categorizar as variáveis); 

d) determinar como proceder ao controle de variáveis; 

e) apontar como fazer medições da variável dependente 

Segundo esses autores, a operacionalização de variáveis supõe especificarem-se as 

dimensões e os indicadores pelos quais elas podem ser manejadas e ter seus valores medidos, 

ou seja, é o processo de afirmação das dimensões e dos indicadores relevantes para uma 

variável. A categorização da variável é o processo pelo qual se apontam as categorias das 

variáveis, ou seja, suas possibilidades de variação.  
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É possível testar-se se uma variável está adequadamente operacionalizada verificando-

se se dois observadores independentes a usam/interpretam da mesma forma.  

5.5 Ensinar a estimar possíveis erros de medição e utilizar procedimentos adequados 

para minimizá-los 

Em geral, os trabalhos de laboratório são realizados com a finalidade de se medirem 

grandezas de interesse prático ou, ainda, de se determinar a relação de interdependência entre 

duas ou mais grandezas que interferem em um fenômeno, ou seja, para a investigação de uma 

lei.  

O objetivo da medição de uma grandeza é averiguar quantas vezes ela contém a 

grandeza de mesma espécie tomada como padrão. Esses processo normalmente envolve a 

utilização de instrumentos com os quais se efetuam medidas.  

O valor numérico de uma grandeza, em relação a uma unidade, será sempre 

determinado aproximadamente, devido à ocorrência inevitável de erros de medida. Os fatores 

que interferem na medida de uma grandeza podem ser de ordem objetiva (natureza do objeto 

de medida, qualidade dos instrumentos usados) ou de ordem subjetiva (método de medida 

escolhido, destreza do operador).  

De acordo com a teoria de erros, idealiza-se que toda grandeza física tem um valor 

bem definido, ou exato, o denominado "valor verdadeiro" da grandeza. Esse valor é aquele 

que seria obtido se a medida fosse realizada de maneira perfeita e com instrumentos perfeitos. 

Isso é impossível de ser obtido, mesmo tendo-se o maior cuidado possível. Quando se repete 

várias vezes a medição de uma grandeza, na maioria das vezes os sucessivos resultados não 

coincidem. Deve-se acreditar então que existe sempre uma discrepância entre o valor obtido 

como resultado da medida e o valor verdadeiro. Os novos valores da grandeza podem diferir 

muito pouco do valor inicial, mas dificilmente se consegue uma série de valores idênticos. 

Esse fato reflete a impossibilidade de se conhecer o valor verdadeiro da grandeza em questão. 

A razão dessas flutuações são os erros de medição, que podem classificar-se em dois grupos: 

erros sistemáticos e erros estatísticos. 

Erros sistemáticos são aqueles que provocam desvios de medida em relação ao suposto 

“valor verdadeiro”, isto é, são aqueles que colaboram para um aumento sistemático ou uma 

diminuição sistemática nas medidas. Os erros sistemáticos não possuem um caráter aleatório. 

São exemplos desse tipo de erro: o instrumental (causado, por exemplo, pela calibração do 

instrumento de medida), o ambiental (decorrente da influência do ambiente por meio de 

fatores como, temperatura, pressão, entre outros, sobre a experiência), o observacional 
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(causado por metodologia) e o erro teórico (motivado pelo emprego de fórmulas teóricas 

aproximadas ou de valores aproximados de constantes físicas para uma medição indireta,).  

A redução dos erros sistemáticos nem sempre é possível e, mesmo quando se 

consegue, observam-se diferenças ao se fazerem medidas consecutivas de uma grandeza 

física. Essas alterações acontecem por conta dos chamados “erros estatísticos”. 

 Os erros estatísticos são de naturezas diversas e estão relacionados aos desvios 

aleatórios que se consegue em uma série de medidas. É possível minimizarem-se ou 

reduzirem-se alguns desses erros. Por exemplo: é possível reduzirem-se as oscilações nas 

medidas apresentadas por um instrumento eletrônico, minimizando-se o ruído gerado por 

sinais eletromagnéticos externos ao circuito desses sinais, através de uma blindagem 

adequada. Contudo alguns erros estatísticos, como, por exemplo, aqueles provenientes de 

flutuações intrínsecas à própria grandeza medida, não podem ser amortizados.  

Para Grandini (2005), na perspectiva de reduzir ao máximo os possíveis erros que 

ocorrem na execução de um experimento, deve-se tomar várias vezes a mesma medida e 

segundo as leis da estatística, admite-se que o valor mais provável da grandeza a ser medida 

seja a média aritmética, x , de todos os valores encontrados, isto é:  

 

  

n

x

x

n

i

i

1  (i = 1, 2, 3, ..., n) 

 

Supondo-se que os erros sistemáticos tenham sido eliminados, quanto maior o número 

de medidas obtidas, mais próximo estará o valor médio do "valor verdadeiro" da grandeza. 

Como não é possível efetuar-se um número infinito de medições, dentro das diversas medidas 

obtidas o valor médio será o valor mais provável da grandeza. 

É possível determinar-se a dispersão do conjunto de medidas em relação ao valor mais 

provável calculando-se os erros absolutos (também chamados desvios absolutos) de cada uma das 

medidas efetuadas, definidos pelas diferenças entre essas medidas e o valor mais provável da 

grandeza, conforme a fórmula da figura 4, abaixo: 

 

xi = xi  x    (i = 1, 2, 3, ..., n) 

 

Alguns desvios possuirão sinal positivo, e outros negativo. De acordo com as regras da 

estatística, a soma de todos os desvios da medida deve ser nula.  

Figura 4: Fórmula de média 

aritmética 

Figura 5 - Fórmula de erro absoluto 



104 

 

Define-se então o erro absoluto médio, como o valor médio dos valores absolutos dos 

desvios das medidas, isto é:  

 

          x
n

xxxx
n

...
321

 

 

O erro absoluto médio é um valor positivo expresso na mesma unidade da grandeza a 

que se refere.  O conhecimento do valor mais provável x de uma grandeza e do erro médio 

absoluto x  nos traz a informação de que com base no conjunto de medidas obtido, o valor 

verdadeiro da grandeza está situado no intervalo [ x  x , x  + x ].                   

Com base no valor do erro absoluto médio (figura 5), representa-se a medida de uma 

grandeza na forma de um intervalo:  

 

x = ( x  ± x ) u ,                            

 

 

sendo u a unidade de medida da grandeza.  

Ou seja, quando outro observador medir a mesma grandeza, tomando os mesmos 

cuidados, obterá um valor de x dentro daquele intervalo.  

Também é interessante definir-se o erro relativo, que é um número puro que 

caracteriza a precisão da medida, definido pelo quociente do erro absoluto pela própria 

medida: 

     
x

x
 = r  

i

i

i  

 

 

O erro relativo determinado fornece a precisão da medida: quanto menor seu valor maior a 

precisão, e vice-versa.   

O grau de reprodutibilidade de uma medida pode ser expresso calculando-se o erro 

relativo médio, definido pelo quociente entre o erro médio absoluto e a média aritmética das 

medidas: 

                            = x  
 

r
x

x
  

Figura 6 - Fórmula de erro absoluto médio 

Figura 7 - Intervalo da medida de uma grandeza 

Figura 8 - Fórmula do erro relativo 

Figura 9: Fórmula do erro relativo médio 
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Um parâmetro que dá uma medida mais apropriada da dispersão das observações é o 

desvio padrão, definido como:  

 

1

1

2

n

xx

s

k

i

i
 

 

 

Segundo Grandini (2005), “um erro acidental não deve possuir módulo maior que três 

vezes o desvio padrão”. Denomina-se esse valor de “desvio tolerável”, e seu cálculo indica se 

se está dentro de uma faixa de segurança aceitável.  

O número de algarismos com que uma medida é expressa deve refletir a precisão dessa 

medida, ou seja, dependerá do erro absoluto a ela associado. Desse modo, deve-se definir 

quais os algarismos significativos para as medidas obtidas. 

Sendo assim, é necessário definir-se quais os algarismos significativos para as medidas 

obtidas. São algarismos significativos do resultado de uma medida todos aqueles que se tem 

razões para aceitar que são corretos. 

Em toda medida, o algarismo que esteja na mais alta ordem decimal no erro absoluto é 

comumente chamado de “algarismo duvidoso”. De qualquer modo, tal algarismo tem um 

significado e sempre deve estar presente em qualquer medida. O algarismo duvidoso e os 

algarismos anteriores, isto é, de ordem decimal mais baixa, são denominados “algarismos 

significativos” da medida. Desse modo, considera-se que os algarismos à direita do duvidoso 

não imprimem informação de interesse referente à magnitude da grandeza, devendo, portanto, 

serem abandonados.  

Ao se buscar o valor mais presumível de uma medida, é comum conseguir-se um 

número com algarismos em excesso, isto é, com algarismos sem significado.  O resultado de 

uma medida deve ser dado apenas com seus algarismos significativos. Para isso, é necessário 

seguirem-se algumas regras:  

a) os zeros à direita, em números decimais, somente devem ser escritos quando são 

significativos. 

  Exemplo: 5,430 possui quatro algarismos significativos.  

Figura 10- Fórmula de desvio padrão 
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b) os zeros apenas são significativos se localizados à direita de um algarismo 

significativo. 

  Exemplo: 0,068 tem dois algarismos significativos.  

Os zeros à esquerda dos algarismos 6 e 8  apenas indicam a posição da vírgula, 

podendo ser suprimidos a partir de uma transformação de unidades da grandeza. 

Para se apontarem os algarismos significativos que se espera para uma medição, 

empregam-se algumas regras de arredondamento. De acordo com a norma ABNT-NBR 

5891:1977 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1997), ao arredondar-se um 

número, deve-se seguir as seguintes regras:  

a) ao último algarismo de um número deve sempre ser adicionada uma unidade, caso 

o algarismo descartado seja superior a cinco. 

Exemplos:  

 

Número original Número arredondado 

256,7 257 

173,0043 173,004 

 

b) se o algarismo descartado for igual a cinco e, após o cinco descartado, existirem 

quaisquer outros algarismos diferentes de zero, o último algarismo conservado será 

acrescido de uma unidade. 

 

Exemplos: 

 

Número original Número arredondado 

9,251 9,3 

53,005001 53,01 

 

c) se o algarismo descartado for igual a cinco e, após o cinco descartado, só existirem 

zeros ou não existir outro algarismo, ao último algarismo mantido será acrescida 

uma unidade, somente se ele for ímpar. 

 

 

 

Tabela 2 - Exemplos de arredondamento - 1 

Tabela 3 - Exemplos de arredondamento - 2 
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 Exemplos: 

 

Número original Número arredondado 

6,3500 6,4 

782,45 

 

782,4 

 

 

Em princípio, toda grandeza experimental deve ser seguida de uma indicação explícita 

da incerteza. Entretanto, nem sempre se tem indício da precisão com que o valor foi 

determinado, ou seja, várias vezes o erro não é indicado. Igualmente não há apontamento dos 

erros em muitas tabelas de constantes físicas e químicas. Nesses casos, deve-se admitir a 

existência de erros e estimá-los, utilizando-se seguinte regra: “não existindo de forma 

explícita a incerteza, o último algarismo será avaliado como duvidoso e sujeito a uma 

incerteza absoluta de uma unidade naquela casa decimal”.  

Por exemplo: o calor específico da prata é c = 0,056 cal/g°C. Deve-se, então, 

considerar o algarismo 6 como sendo o algarismo duvidoso, e a medida variará segundo uma 

incerteza de 0,001 cal/g°C; ou seja, c = (0,056 ± 0,001) cal/g°C. 

Se se avaliarem duas ou mais medidas de uma mesma grandeza, a de maior precisão 

será aquela que tiver o maior número de algarismos significativos. Vale observar que o 

número de algarismos significativos em uma medida não está associado ao número de casas 

decimais.   

Os erros também podem surgir em decorrência dos instrumentos utilizados nas 

medições. São os chamados erros instrumentais. 

Na leitura de instrumentos, normalmente, o resultado deve abranger todos os dígitos 

que o instrumento admite ler diretamente mais um dígito, que deverá ser considerado pelo 

observador. Quando se mede, por exemplo, a dimensão de um objeto com uma régua 

milimetrada, a medida deve conter um dígito correspondente à casa do décimo de milímetro. 

Esse dígito deverá ser estimado pelo observador.  

O erro sistemático que comumente contribui para a incerteza em uma medida efetuada 

com um instrumento é o erro de calibração, o qual deve ser apresentado pelo fabricante do 

instrumento, que é responsável não somente pela construção mas pela calibragem. Assim 

sendo, esse erro é normalmente mencionado no manual do instrumento. 

Tabela 4 - Exemplos de arredondamento - 3 
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Algumas vezes, porém, principalmente para instrumentos mais simples, o erro de 

calibração não é fornecido. Desse modo, ele deve ser estimado, pela seguinte regra: “o erro de 

calibração de um instrumento de medida pode ser aceito como igual à metade da menor 

divisão ou da menor leitura que é explicitamente indicada pelo instrumento”.  

Certos instrumentos apresentam a medida de uma grandeza através de uma graduação, 

como, por exemplo, ao se especificar um intervalo de tempo com um cronômetro de ponteiro. 

Na maioria das vezes, quando se utilizam tais instrumentos a grandeza é medida apenas uma 

vez. Sendo assim, o erro absoluto associado à medida é desconhecido. Todavia existirá uma 

incerteza no dígito imediato ao da menor divisão da escala, e essa incerteza deve ser estimada.  

Esse tipo de erro é chamado de erro instrumental de leitura. Pode-se estabelecer um 

limite superior para esse erro, baseado no fato de que a menor medida que um instrumento 

com graduação pode fornecer está associado à menor divisão de sua escala. O erro 

instrumental de leitura, assim como o erro de calibração, pode ser dado como, no máximo, 

igual à metade da menor divisão da escala.  

Os instrumentos digitais apontam todos os algarismos da leitura correspondente à 

medida, ao contrário dos instrumentos com graduação. Mesmo assim, normalmente, ocorre 

uma oscilação no algarismo final. Dessa forma, o último algarismo deverá ser estimado de 

acordo com a flutuação averiguada, que também ocasionará uma incerteza na leitura.  

É importante, também no uso de instrumentos digitais, sempre tentar saber o erro de 

calibração do instrumento, consultando seu manual. Comumente, esse valor é maior que a 

menor leitura do instrumento, podendo do mesmo modo ser superior à incerteza, na leitura, 

decorrente da flutuação no dígito final (erro estatístico de leitura). 

Diversos aparelhos, ao serem fabricados, são calibrados e são registradas indicações 

no manual quanto aos valores da incerteza de uma medição realizada com eles. Tal incerteza 

traduz um provável erro, que deverá ocorrer por conta da opção do instrumento adequado à 

medição. No Quadro 10, a seguir, apresentamos algumas incertezas para determinados 

instrumentos, segundo Pereira; Camões (2004). 

 

INCERTEZAS DE ALGUNS INSTRUMENTOS 

Instrumentos Incerteza característica 

Balança técnica 0,01 g 

Balança analítica 0,0001 g 

Proveta graduada de 50 mL 0,2 mL 



109 

 

INCERTEZAS DE ALGUNS INSTRUMENTOS 

Proveta graduada de 10 mL 0,1 mL 

Termômetro de -10ºC a 110ºC 0,2ºC 

Bureta de 50 mL 0,02 mL 

Balão de diluição de 100 mL 0,08 mL 

Balão de diluição de 500 mL 0,25 mL 

Pipeta graduada de 10 mL 0,05 mL 

Pipeta de transferência de 10 mL 0,002 mL 

 

 

Sendo assim, ao se desejar medir um volume de 5 mL e se escolher uma proveta 

graduada de 50 mL para realizar a medição, comete-se de início um erro elevado. A medida 

terá, em função do instrumento, um erro de leitura de ± 0,2 mL. Ou seja, a medida será 

comprometida por erro absoluto, ou incerteza absoluta, de ± 0,2 mL. A implicação desse erro 

é, nesse caso, muito grande, em torno de 4% da medida desejada. Nessa mesma situação, se 

fosse utilizada uma proveta de 10 mL esse erro se reduziria à metade, 2%. 

5.6  Ensinar a estimar a validez de medições 

Uma investigação tem um alto índice de validez se, ao se observar, medir ou apreciar 

uma realidade, se observa, mede ou aprecia essa realidade, e não outra; isto é, a validez pode 

ser determinada pelo grau ou nível em que os resultados da investigação reflitam uma imagem 

clara e representativa de uma realidade ou circunstância dada. 

Validez é o grau em que uma situação ou instrumento de medição mede o que 

realmente quer medir.  A validez é o critério fundamental para se estimar se o resultado obtido 

em uma medição é o adequado (GARCÍA; MARTÍNEZ, 2008). 

As Ciências Naturais produzem um conhecimento que é eficaz para se tratar com o 

mundo físico; elas têm tido êxito na produção de um conhecimento instrumental que tem sido 

explorado lucrativa e politicamente em aplicações tecnológicas.   

Nas atividades práticas em Ciências Naturais, a validez está relacionada com a 

maior ou menor capacidade de se controlar o ambiente físico. Essa capacidade de controle 

em uma medição está associada à escolha adequada de um instrumento de medida que 

dimensione realmente a grandeza que se pretende medir. Nessa situação, a validez também 

Quadro 10 - Incertezas de alguns instrumentos 

Fonte: Pereira; Camões, 2004 
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pode ser denominada de “exatidão”. A validez é um critério essencial para se estimar se o 

resultado obtido em uma medição é adequado. Medidas válidas são representações precisas da 

característica que se pretende medir.  

A validez pode ser analisada a partir de quatro tipos: validez de face, ou aparente; 

validez de conteúdo; validez de critério e validez de construto. 

a) Validez de face ou aparente (Face validity): Para García; Martínez (2008), é o 

grau em que uma situação de medida parece que é válida, sob o ponto de vista do 

observador. A medição aparenta ter validez.  Segundo Kirkwood (2008), a validez 

de face indica que um instrumento parece medir o que é suposto medir. Segundo 

essa autora, para alguns instrumentos a validez de face é facilmente estabelecida, 

pois o instrumento mede uma propriedade observável, denominada “validez de 

face óbvia”. Quando o instrumento não possui validez de face óbvia, outro tipo de 

validade deve ser obtido. Por exemplo: o termômetro de mercúrio não tem essa 

validez, mas cientistas validaram o instrumento baseados na reação das moléculas 

de mercúrio ao calor. A validez de face, por não ser muito criteriosa, é pouco 

aceita no campo científico. 

b) Validez de conteúdo: Indica que os itens que compõem o instrumento de medida 

apontam adequadamente o universo do conteúdo que determina a variável que está 

sendo medida (KIRKWOOD, 2008). É o grau em que determinado método de 

aferição abrange todas as dimensões do que se pretende aferir. É utilizada, 

normalmente, para validar questionários, entrevistas e escalas, entre outros 

instrumentos. O teste de validez tem que estar livre de qualquer influência 

irrelevante. Em um teste de habilidade motora grossa, por exemplo, não pode 

constar nenhum elemento que avalie atividade motora fina. Não existe um teste 

específico para a validez de conteúdo. A validade é determinada com base na 

avaliação de especialistas da área. 

c) Validez de critério: É uma comparação entre a situação de medida e um padrão, 

que se denomina “critério” (GARCÍA; MARTÍNEZ, 2008). É utilizar, para 

estabelecer uma comparação, outra situação, cuja validez se conheça. Kirkwood 

(2008) define a validez de critério (criterion-related) como sendo a utilização de 

um instrumento de medida como substituição de um instrumento gold-standard 

(padrão ouro); ou seja, para um teste a ser avaliado (teste-alvo), utiliza-se um 

método gold standard (critério de medida). A autora cita como exemplo a 

validação de um teste de batimento cardíaco (teste-alvo) como indicador do gasto 
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energético durante a atividade física, a partir de métodos padrões de consumo de 

oxigênio (critério de medida) 

d) Validez de construto: Construtos são conceitos que representam comportamentos 

e eventos não-observáveis. São variáveis abstratas, que não podem ser medidas 

através de comportamentos relevantes; ou seja, um conjunto de questões 

individuais esquematizadas para aferir fenômenos específicos (KIRKWOOD, 

2008). A validez de construto é a habilidade que um instrumento possui de medir 

um conceito abstrato ou construto. Parte da validez de construto é fundamentada 

na validade de conteúdo; isto é: a) define-se o universo que define a variável; b) 

cria-se um instrumento para medi-la. 

A validade prática ou experimental também exige, para seu pleno entendimento, a 

definição de um critério ou padrão externo de avaliação, ou seja, a escolha de uma variável ou 

de um outro teste que possa manifestar uma associação estatística com as medidas originais 

examinadas: o grau de associação estatística assim determinado configurará o nível de 

validade empírica do instrumento de mensuração. 

5.7 Ensinar a estimar a confiabilidade de medições 

De uma forma geral, pode-se dizer que um instrumento de medição é confiável se, 

dentre suas características, pode ser dado como estável, consistente e previsível. A 

confiabilidade implica um instrumento com variações de medição muito baixas. No ato de 

medir, a confiabilidade é fundamental: é a característica de um instrumento de medição de 

apresentar constantemente o mesmo valor de medida para certa propriedade mensurada. 

Acerca do conceito de confiabilidade, pode-se dizer que é o grau em que um 

instrumento de medição está livre de erro aleatório e, conseqüentemente, dá como resposta 

resultados consistentes. Medidas confiáveis são replicáveis e consistentes; assim sendo, 

originam os mesmos resultados. Pode-se citar como exemplo a medição do diâmetro de um 

pequeno objeto cilíndrico. Se, para efetuar a medição, se utilizar uma trena, ter-se-á uma 

mensuração menos confiável que a que se obteria utilizando-se um paquímetro. A 

confiabilidade é, desse modo, relacionada ao instrumento de mensuração, mantidas as 

condições exteriores nas várias medições efetuadas. 

Para a confiabilidade observa-se basicamente a consistência da medida, e essa 

consistência é alcançada quando todas as condições, as melhores que o avaliador conhece, são 
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mantidas. É o alcance em que uma aferição repetida por pessoas diferente, em lugares e 

momentos diferentes, consegue resultados semelhantes. 

Erros comuns que afetam a confiabilidade: 

a) erros na instrumentação; 

b) falta de consistência da variável a ser medida; 

c) erros humanos de medida. 

Segundo Kirkwood (2008), pode-se aumentar a confiabilidade de uma medida 

a) estabelecendo-se protocolos (padronização das medidas); 

b) determinando-se os possíveis erros do instrumento; 

c) treinando-se dos observadores; 

d) calibrando-se sempre o instrumento; 

e) otimizando-se os instrumentos; 

f) pconhecendo-se o instrumento (gasto de tempo no laboratório). 

De acordo com Kirkwood (2008), pode-se classificar a confiabilidade nos seguintes 

tipos: 

a) intra-rater reliability (intra-observador): confiabilidade de dados medidos por 

um único avaliador - o mesmo observador faz a mesma medida, em momentos 

diferentes; 

b) inter-rater reliability (interobservador): confiabilidade de dados medidos por 

mais de um avaliador - vários avaliadores fazem a mesma medida e tem que haver 

semelhança. 

c) intra-instrumentos: define se determinado instrumento é capaz de medir uma 

variável com coerência. Uma amostra é submetida às mesmas medidas em dois 

momentos diferentes. Nesse tipo de teste o coeficiente é chamado de coeficiente de 

confiabilidade de teste-reteste. 

d) interinstrumentos: Dois intrumentos são utilizados ao mesmo tempo. 

Para se estimar a confiabilidade de uma medição, pode-se utilizar a seguinte fórmula: 

 

  

 

Nessa fórmula tem-se a variância como a medida da variedade ou da diferença entre 

valores dentro de uma amostra. Ou seja: 

a) maior variância indica valores mais dispersos; 

Coeficiente de confiabilidade = valor verdadeiro / (valor verdadeiro + variância) 
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b) menor variância indica valores mais próximos. 

Kirkwood (2008) aponta a seguinte relação entre os valores dos coeficientes 

calculados e a confiabilidade: 

 

COEFICIENTE: X CONFIABILIDADE 

X = 1 instrumento no máximo de sua fidedignidade 

  0.90 ≤ X < 1 alta confiabilidade 

0.75 ≤ X < 0,90 boa confiabilidade 

0.50  ≤ X < 0.75 moderada confiabilidade 

X < 0.50 baixa confiabilidade 

 

 

Ao efetuar-se uma medida em um experimento, deve-se procurar ser o mais preciso e 

rigoroso (exato) possível, a fim de que ela seja mais confiável. A precisão traduz quanto o 

resultado da medição foi bem determinado, sem relacioná-lo com o valor verdadeiro da 

grandeza. A precisão é boa quando os erros acidentais (associados a flutuações aleatórias 

provenientes quer da aparelhagem quer do experimentador) são pequenos, comparados com o 

valor medido. O rigor de uma medição avalia quanto o resultado está perto do valor 

verdadeiro. O rigor é grande quando os erros sistemáticos (associados aos instrumentos e 

técnicas experimentais) são pequenos. Na figura 12, a seguir, apresentamos alguns exemplos 

de rigor e precisão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratando-se dos critérios de rigor e precisão em medidas diretas, é necessário lembrar 

que sempre se terá um nível de incerteza nessas medidas. A maioria das medidas diretas 

envolve a leitura de uma escala (régua, termômetro, voltímetro, osciloscópio, etc.) ou de um 

mostrador digital (relógio digital, termômetro digital, multímetro, etc.). Quando o motivo da 

Quadro 11- Coeficientes de confiabilidade 

Figura 11 - Exemplos de rigor e precisão 

Fonte:  

F 

sem rigor e sem 

precisão 

com rigor e 

sem precisão 

sem rigor e 

com precisão 
com rigor e 

com precisão 
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incerteza é a leitura de uma escala, é apenas necessário usar-se de sensatez e tomar-se como 

incerteza o menor valor que defina um intervalo de incerteza que “dê confiança” à medida 

realizada (1/2 da menor divisão; a menor divisão, se ela for muito pequena; 1/4 da menor 

divisão, se se conseguir dividi-la visualmente em 4 partes, etc.). 

Existem, porém, outras fontes de incerteza mais difíceis de determinar do que a da 

leitura de escalas. É que, muitas vezes, é complicado definir-se o ponto de leitura. Esse tipo 

de problema é conhecido como “problema de definição”. 

Embora importante, não se podem apreciar somente as escalas, na avaliação dos erros 

associados a uma medida. Freqüentemente, existem outras fontes de incerteza que, ao serem 

desconsideradas, podem ocasionar incertezas subestimadas das grandezas medidas. Também 

se deve tomar cuidado para não se sobreestimar os erros, pois corre-se o risco de se tornar as 

medidas inúteis.   

Pelo menos aparentemente, é mais fácil usar um medidor digital do que um medidor 

analógico convencional. A não ser que esteja com algum defeito ou descalibrado, o medidor 

digital deve indicar apenas dígitos significativos. Entretanto, nem sempre isso acontece; então 

é adequado ler-se o manual com as características técnicas do aparelho. Por exemplo: um 

voltímetro digital que indique um valor de 82 mV pode ter associado uma incerteza, a qual 

pode ir desde 0.5 mV até 1 mV, ou ainda mais. Caso não se possua o manual, o mais 

conveniente será aceitar que a incerteza é de ± 1 unidade no último dígito. 

Outra precaução a ter-se quando se efetuam leituras digitais é não se deixar que o uso 

de aparelhos digitais dê uma falsa idéia de precisão. Um cronômetro digital pode marcar 

medidas de tempo com grande precisão (décimos de segundo). No entanto, a medida pode ser 

afetada por grande imprecisão - por exemplo, relacionada ao reflexo de se ligar e desligar o 

equipamento. 

Sempre que possível, deve-se repetir uma mesma medição várias vezes. A dispersão de 

valores encontrada é normalmente um bom indicador das incertezas associadas, e a média dos 

valores encontrados é certamente mais confiável do que qualquer uma das medidas 

individuais. 

Também se pode verificar a relação das incertezas com o valor verdadeiro, a partir de 

representações gráficas. Muitas leis e relações físicas traduzem proporcionalidade entre certas 

quantidades (relação linear). A representação gráfica é, portanto, útil para se estabelecer se tal 

dependência existe entre duas grandezas. Observem-se os gráficos da figura 13: 
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O gráfico I mostra que existe uma relação – aproximadamente - de proporcionalidade 

entre as grandezas representadas pelas variáveis independente (abscissa) e dependente 

(ordenada). O gráfico II mostra que existe uma relação linear entre as grandezas x e m, 

enquanto o III mostra claramente que não existe essa relação 

Enfim, em se tratando da confiabilidade de medições para fins científicos ou 

tecnológicos, será necessário especificar-se claramente se o resultado apresentado se refere 

àquela indicação ou ao resultado retificado ou, ainda, à média de várias medições. Deve-se 

informar sobre a incerteza de medição, expressando-a utilizando-se o nome e a simbologia da 

grandeza de forma correta e levando-se em consideração os algarismos significativos que 

compõem o valor numérico. 

5.8 Relação entre validez e confiabilidade 

A confiabilidade é condição necessária, mas não essencial, para a validez. A 

confiabilidade nunca pode ser maior do que a validez. 

Uma medida válida é uma medida relativamente livre de erros; é uma medida 

confiável. Por exemplo: se a haste de um paquímetro estiver empenada, os resultados obtidos 

não serão válidos para indicar a profundidade de um orifício, nem repetíveis, para indicar 

consistência nas medidas. 

Uma medida confiável não significa que é válida. Por exemplo, utilizando-se uma 

balança analógica para se medir uma massa de 20 g de um reagente, se essa balança tiver uma 

incerteza de 0,5 g, será possível determinar a confiabilidade da medida, mas a validez estará 

comprometida. 

Para Richardson (1999), a relação entre validade e confiabilidade pode ser considerada 

como um contraste em termos de consistência que tem em conta critérios externos (validez) e 

critérios internos (confiabilidade). 

(

I) 

(

II) 

(

III) 

Figura 14  - Representação gráfica de incertezas 

http://www.ipem.sp.gov.br/5mt/medir.asp?vpro=significa
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A confiabilidade de um instrumento é qualidade necessária, porém não suficiente, para 

que esse instrumento possa ser utilizado em um procedimento de medição experimental.   

Para isso, é necessário que ele tenha também validez, pois  nada adianta um instrumento que 

meça confiavelmente algo diferente daquilo que se pretende medir (MOREIRA, 1999).    

A validez depende, então, da finalidade para qual o instrumento é usado. Esta é uma 

das razões que tornam o problema da validez muito mais complexo que o da confiabilidade, 

que a rigor, é um problema resoluto. Não se justifica, portanto, a utilização de instrumentos de 

baixa confiabilidade. 

O procedimento de medir no trabalho prático experimental nas Ciências Naturais se 

faz necessário enquanto ferramenta para produzir dados empíricos e na quantificação dos 

dados analisados.  

Nesse capítulo discutimos o quanto a medição se faz necessária, enquanto ferramenta 

para produzir dados empíricos e seu papel fundamental nas Ciências Naturais na medida em 

que se põe ênfase na quantificação dos dados.  Sendo assim, o ensino de habilidades 

relacionadas à medição tais como: a operacionalização de variáveis de uma hipótese, estimar 

erros e agir de forma a minimizá-los, determinar a validez e a confiabilidade da medida, 

dentre outros; se constitui em conteúdos relevantes para o trabalho experimental na sala de 

aula e no laboratório das disciplinas de Física, Química e Biologia no ensino médio.  
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6 METODOLOGIA DA PESQUISA  

A pesquisa que desenvolvemos é do tipo exploratória e descritiva.  

É um estudo exploratório porque analisa uma temática – ou problema de pesquisa – 

pouco estudado no contexto em questão. Segundo Namokforoosh (2002, apud RAMALHO; 

NUÑEZ, 2008), os estudos exploratórios podem ser úteis para 

a) aumentar o conhecimento a respeito de um problema; 

b) esclarecer conceitos; 

c) formular problemas para estudos mais precisos; 

d) estabelecer prioridades para futuras investigações; 

e) compilar informações relativas a um problema, antes de realizar um estudo mais 

aprofundado. 

O estudo que realizamos é descritivo: tem como objetivo a descrição de características 

de determinada população ou determinado fenômeno bem como o estabelecimento de 

relações entre variáveis e fatos (MARTINS, 2000). 

A pesquisa descritiva visa observar, registrar, analisar e correlacionar fenômenos ou 

fatos, sem interferir no ambiente analisado. Para Barros; Lehfeld (1990), o estudo descritivo 

faz a descrição do objeto por meio da observação e do levantamento de dados ou, ainda, pela 

pesquisa bibliográfica e documental. Desse tipo de estudo, pode-se chegar à elaboração de 

perfis, cenários, etc. A ênfase metodológica pode ser mais quantitativa do que qualitativa. O 

estudo descritivo busca percentuais, médias, indicadores, etc. 

Nossa pesquisa caracteriza-se por uma natureza descritiva, uma vez que buscamos 

analisar um problema de percepção das necessidades formativas de docentes de Física, 

Química e Biologia quanto às habilidades para ensinar a medir no trabalho prático e 

experimental. 

6.1  Pressupostos gerais da determinação das necessidades formativas 

De acordo com Abdalla (2006), as necessidades dos professores surgem quando eles 

se expressam, o que geralmente ocorre quando são estimulados a falar e/ou a pensar sobre 

suas necessidades, mediante a criação de espaços favoráveis a alguma forma de 

conscientização.   

 Rodrigues; Esteves (1993) analisam o diagnóstico de necessidades como algo 

complexo e problemático, pois, apesar de alguns professores alegarem não necessitar de 
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formação continuada, os dados que são levantados normalmente indicam necessidades de 

formação que variam segundo o momento da carreira que está sendo vivido pelo professor. 

Para Ferry (1980, apud RODRIGUES e ESTEVES, 1993, p. 59), entre outros aspectos 

importantes referentes às necessidades de formação e à análise dessas necessidades, deve-se 

levar em conta 

a) que, para uma ação  de  formação ser  idealizada  e  empreendida  com sucesso, 

deve-se realizar antecipadamente uma análise de necessidades da população 

interessada; e 

b) que as necessidades identificadas devem ser filtradas de diferentes maneiras. 

Na opinião de Camargo (2006), uma precaução que se deve ter, ao realizar-se um 

diagnóstico das necessidades de formação dos professores,  

é que estas podem ser fortemente influenciadas por convicções políticas 

dominantes, onde geralmente há a tendência de opor as necessidades  

individuais  às  necessidades  emergentes  do  sistema  educativo,  resultando 

disso,  programas  de  formação  contínua  que  privilegiassem  necessidades  

que  não dizem respeito aos professores, mas são impostas, tornando assim, 

improvável que haja uma melhoria no desenvolvimento profissional, no 

desenvolvimento da escola e até mesmo no desenvolvimento do sistema 

educativo ( CAMARGO, 2006, p.78).   

Sendo assim, segundo Zabalza (2004), a determinação das necessidades de formação 

deve buscar um equilíbrio entre as necessidades individuais, as do grupo, as da instituição e 

também as do sistema educativo. 

Segundo Nuñez; Ramalho (2006), na determinação das necessidades relacionadas a 

um programa de desenvolvimento profissional, pode-se destacar quatro etapas: a da pesquisa, 

a da comparação, a da análise das “brechas” e a da valorização das necessidades, as quais 

detalhamos a seguir: 

a) Pesquisa: Devem ser obtidas informações de diferentes fontes, analisadas de 

forma entrecruzada, para aumentar a objetividade. Essa etapa é caracterizada por 

uma busca incansável de informações a respeito do comportamento real dos 

professores na sala de aula, de seu comportamento desejado, de seus anseios e 

comprometimento em relação ao novo projeto, uma vez que são estas as bases nas 

quais se sustentarão as demais etapas.  
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b) Comparação: entre o real e o desejado - Procuram-se os pontos de contato, em 

termos de necessidades, para se determinarem as regiões de não-correspondência, 

e definirem-se as “brechas” entre os dois estados, o que permitirá uma 

diferenciação que oriente para uma melhor especificidade do programa de 

formação. 

 

 

 

c) Análise das “brechas”: permite uma maior especificidade e significação dos 

problemas que podem ser acolhidos no programa de desenvolvimento profissional 

e dos que não se resolvem mediante esses tipos de programas de formação. A 

análise exige um trabalho paciente, minucioso e de grande reflexão. 

 

 

 

 

 

Comparação 

QUADRO 12 – Etapa da pesquisa das necessidades 

 Fonte: Nuñez; Ramalho (2006, p.6) 

Estado Real Brecha (necessidades de 

desenvolvimento) 

Área de conhecimentos, 

habilidades e 

competências a serem 

aperfeiçoadas. 

Área de correspondência 

entre os dois estados 

Área de objetivos a 

trabalhar 

 

QUADRO 13 –  Etapa de comparação das necessidades  

Fonte: Nuñez; Ramalho (2006, p.7) 

 

QUADRO 14 – Etapa da análise das “brechas”  

Fonte: Nuñez; Ramalho (2006, p.7) 

Análise das “brechas” 
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d) Valorização das necessidades: essa etapa permite preparar as condições para a 

determinação dos objetivos do programa de desenvolvimento profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pesquisas sobre necessidades formativas docentes têm sido, fundamentalmente, 

orientadas pela relação quantitativo-qualitativo, na busca e na análises dos dados.  

6.2  O instrumento da pesquisa: o questionário 

O conteúdo e o sentido das habilidades analisadas no estudo emergem de discussões 

ocorridas nos trabalhos em grupo com professores da área de Ciências da Natureza e 

Matemática em cursos capacitação anteriores promovidos pela SECD-RN.  Para identificar as 

necessidades individuais e, conseqüentemente, as necessidades dos professores dessa área de 

conhecimento, utilizamos como instrumento de pesquisa um questionário de questões abertas 

e questões fechadas.   

O questionário é um instrumento de pesquisa bastante útil para se coletarem 

informações acerca de grupos sociais. As informações obtidas permitem observar 

características individuais e/ou do grupo. Os questionários, assim como outros instrumentos 

de pesquisa, possuem vantagens e limitações. Baseado em Richardson (1999), podemos citar: 

Vantagens: 

a) O questionário permite obter informações de um grande número de pessoas 

simultaneamente ou em um tempo relativamente curto. 

b) Permite abranger uma área geográfica ampla, sem ter necessidade de um 

treinamento de modo do pessoal que aplica o questionário. 

c) Apresenta relativa uniformidade de uma medição a outra, pelo fato de que o 

vocabulário, a ordem de perguntas e as instruções são iguais para todos os 

entrevistados. 

Valorização das necessidades 

QUADRO 15 – Etapa da valorização das necessidades  

Fonte: Nuñez; Ramalho (2006, p.7) 
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d) No caso do questionário anônimo (que não inclui o nome do entrevistado), as 

pessoas podem sentir-se com maior liberdade para expressar suas opiniões. O 

anonimato, porém, nem sempre é a melhor forma de obter respostas honestas. 

e) O fato de ter tempo suficiente para responder ao questionário pode propiciar 

respostas mais refletidas que as obtidas em uma primeira aproximação com o tema 

pesquisado. 

f) A tabulação de dados pode ser feita com maior facilidade e rapidez que outros 

instrumentos (RICHARDSON, 1999, p. 205-206). 

Limitações: 

a) Muitas vezes não se obtém os 100% de respostas aos questionários, podendo-se 

produzir vieses importantes na amostra, que afetam a representatividade dos 

resultados. 

b) Problema de validade. Nem sempre é possível ter certeza de que a informação 

proporcionada pelos entrevistados corresponde à realidade. Isso varia segundo o 

tema tratado, por exemplo, opiniões, interesses, características pessoais, situação 

econômica, etc. 

c) Problema de confiabilidade. As respostas dos indivíduos variam em diferentes 

períodos de tempo. Por exemplo, as atitudes e opiniões podem variar de acordo 

com a situação emocional de uma pessoa (RICHARDSON, 1999, p. 205-206). 

 

A discussão e a adaptação do questionário ocorreram com o objetivo de contribuir para 

a validez e a confiabilidade relacionadas ao diagnóstico das necessidades formativas. De 

acordo Ramalho; Nuñez (2008), apesar de suas desvantagens o questionário possibilita, em 

pouco tempo, trabalhar-se com um número elevado de professores (oferece a possibilidade de 

expressão sem pressão) assim como facilita um tratamento estatístico dos dados recolhidos.  

 

6.2.1 Elaboração e estrutura do questionário 

Ao considerarmos a natureza e o alcance que o estudo se propõe atingir, os 

procedimentos metodológicos para a determinação das necessidades formativas são essenciais 

para que ocorra uma relação intencional entre os objetivos propostos e os procedimentos 

metodológicos. Para Ramalho; Nuñez (2008), a seleção de métodos e procedimentos para a 

pesquisa não é uma simples escolha técnica, mas a expressão de exigências que respondam às 

condições metodológicas mais amplas e à natureza do objeto de estudo. A escolha dos 
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instrumentos deve ser feita de modo a oferecer informações e dados sobre as necessidades 

diagnosticadas. 

Quanto à estratégia de pesquisa, o estudo se organiza em quatro etapas: 

1. etapa da discussão prévia; 

2. definição do questionário; 

3. aplicação do questionário; 

4. organização dos dados e estratégias de análise. 

 

1. Discussão prévia: Procuramos identificar as dúvidas, os “não-saberes” dos 

professores, para a futura emergência das necessidades no diagnóstico. Como elucidam 

Rodrigues; Esteves (1993, p.22), "As necessidades que cada um expressa não existem, são 

criadas num dado contexto num duplo sentido: porque o indivíduo as cria quando as expressa 

e porque expressa as necessidades para as quais o meio de alguma forma contribuiu". São as 

necessidades produto dos contextos sócio-\históricos, produto da história, em etapas 

específicas do desenvolvimento, o que justifica a importância de se estabelecerem, 

concretamente, as condições e os contextos em que emergem. 

2. Definição do questionário: Para identificar as necessidades individuais e, 

conseqüentemente, as necessidades dos professores dessa área de conhecimento, elaboramos 

como instrumento de pesquisa um questionário de questões fechadas e abertas, o qual foi 

baseado no questionário validado e utilizado por Nuñez e Ramalho para levantamento de 

dados na pesquisa “Estudo da determinação das necessidades de professores: o caso do novo 

ensino médio no Brasil – elemento norteador do processo formativo (inicial/continuado)”, a 

qual, assim como nosso trabalho, tinha como objeto de estudo as necessidades de formação de 

professores do ensino médio. 

Realizamos a discussão sobre o questionário e o elaboramos a fim de que contribuísse 

para a validez e a confiabilidade em relação ao diagnóstico das necessidades formativas. De 

acordo com a apreciação de Ramalho; Nuñez (2008), o questionário, possibilita em pouco 

tempo, trabalhar com um número elevado de professores (oferece a possibilidade de 

expressão sem pressão) assim como facilita um tratamento estatístico dos dados recolhidos. 

Segundo Martins (2000), as regras básicas que o investigador deve considerar para 

eleborar um questionário são: 
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a) identificar os dados e as variáveis fundamentais que irão compor as questões; ou 

seja, perguntar sobre o comportamento das  variáveis que estão sendo consideradas 

pela investigação; 

d) avaliar as questões formuladas, quanto à clareza da redação e à ordenação das 

perguntas; 

e) avaliar a extensão do questionário; 

f) verificar a pertinência ou não de cada questão - evitar perguntas sobre dados de 

que já se dispõe em cadastros, fichários, etc; 

g) cuidar da estética e da qualidade da impressão do questionário; 

h) quando necessário, elaborar instruções claras e precisas para o preenchimento do 

instrumento; 

i) se necessário, pré-codificar as respostas, para posterior processamento. 

O questionário foi composto por questões fechadas, aquelas questões que apresentam 

categorias ou alternativas de respostas fixas (MARTINS, 2000) e questões abertas, nas quais 

o participante pode elaborar uma resposta dissertativa ao item questionado.  

O questionário teve sua versão final estruturada em três partes. A primeira era 

destinada à caracterização socioprofissional de cada docente. Na segunda parte, buscava-se 

informações sobre a participação desses professores em discussões sobre o ensino de Ciências 

e sobre o trabalho experimental em suas disciplinas. A terceira parte estava dividida em dois 

momentos. Os professores deviam a princípio: 

a) avaliar o grau do desenvolvimento de cada habilidade, segundo os critérios: Bom 

(B), Regular (R) e Deficiente (D); 

b) expressar suas necessidades formativas em relação a sua preparação para o ensino 

das habilidades, por meio das respostas: Sim ou Não, como mostra o quadro 16, 

apresentado a seguir: 

Habilidade para desenvolver o trabalho experimental com 

os estudantes do ensino médio 

Nível de 

desenvolvimento 

Necessidade 

formativa 

B R D Sim Não 

H1. Operacionalizar variáveis de uma hipótese      

H2. Medir no trabalho prático e experimental      

H3. Estimar possíveis erros nos experimentos e utilizar 

procedimentos adequados para minimizá-los 
     

H4. Estimar a validez de medições      

H5. Estimar a confiabilidade de medições      

 Quadro 16 - Estrutura do questionário para diagnosticar o nível de desenvolvimento e a necessidade 

formativa nas habilidades estudadas   
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Na seqüência, os docentes foram requisitados a assinalar a ordem de prioridades para a 

formação, em cada habilidade, segundo as opções apresentadas no quadro 17: 

Habilidade para desenvolver o trabalho 

experimental com os estudantes do ensino médio 

Ordem de Prioridade 

Imediata Secundária Pequena 
Não se 

enquadra 

H1. Operacionalizar variáveis de uma hipótese     

H2. Medir no trabalho prático e experimental 
    

H3. Estimar possíveis erros nos experimentos e 

utilizar procedimentos adequados para minimizá-

los 

    

H4. Estimar a validez de medições 
    

H5. Estimar a confiabilidade de medições 
    

 

 

3. Aplicação do questionário: Ocorreu durante a realização das Oficinas de 

Dinamização de Laboratórios Educacionais de Ciências, nas quais os professores de 

municípios do interior do estado se concentraram em três locais específicos, denominados 

cidades-pólos, devido a sua localização e estrutura física. O público das três oficinas era 

formado por 176 professores da área das Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, mas respondeu ao instrumento apenas o grupo de interesse do nosso estudo, a 

saber, os professores de Física, Química e Biologia (116 participantes). 

O objetivo das oficinas era realizarmos práticas experimentais nas diversas disciplinas, 

em conjunto com os professores. Para que não induzíssemos de alguma maneira as respostas 

ao questionário, não foram explicados, durante a leitura do instrumento, os significados 

específicos de cada uma das habilidades relacionadas com ensinar a medir no trabalho prático 

e experimental. Também, para que não houvesse influência dos trabalhos realizados na 

oficina nas respostas ao questionário, aplicamos o instrumento no primeiro momento do 

encontro, quando da apresentação da proposta e da programação do evento. Desse modo, 

acreditamos serem as respostas próximas da realidade sentida pelos professores em seu 

cotidiano escolar.  

Quadro 17 - Estrutura do questionário para diagnosticar a ordem de prioridade de formação nas 

habilidades estudadas    



126 

 

6.3  Organização e estratégias de análise de dados  

Para as análises descritivas e quantitativas, organizamos os dados em tabelas e 

gráficos. As análises, baseadas nas dimensões qualitativa e quantitativa, se orientaram para 

responder às questões de estudo e aos objetivos da pesquisa. 

Os resultados do questionário foram organizados em uma planilha do Excel, por pólos, 

dados socioprofissionais, áreas de conhecimento, disciplinas e habilidades. O processamento 

dos dados foi realizado no programa Modalisa 4.7
1
, desenvolvido na Universidade Paris VIII.  

A questão em que perguntávamos se os professores realizavam trabalhos 

experimentais em suas aulas, pedia que eles completassem sua resposta com argumentos 

relacionados com a resposta que dessem, fosse ela “sim” ou “não”. Para o tratamento dessas 

questões abertas, utilizamos a técnica de análise de conteúdo, uma técnica de tratamento de 

dados que visa categorizar e identificar núcleos comuns nas respostas de perguntas abertas 

(VERGARA, 2003).  

Bardin (1979) avalia a análise de conteúdo como um agrupamento de técnicas de 

análise das comunicações que tem em vista obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens (quantitativos ou não) que admitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas 

mensagens. A análise de conteúdo tem por fim produzir inferência, trabalhando-se com 

vestígios e índices colocados em evidência por procedimentos mais ou menos complexos 

(PUGLISI; FRANCO, 2005). Nessas análises, as etapas a serem observadas são: 

a) pré-análise, que inclui: 

a. leitura “flutuante”; 

b. escolha das respostas aos questionários; 

c. formulação de hipóteses; 

d. definição de indicadores. 

b) definição de categorias. 

c) A categorização é a operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação, seguida de um reagrupamento baseado em analogias, 

a partir de critérios definidos (FRANCO, 2003). 

                                                 

1
 O software MODALISA foi disponibilizado para a base de pesquisa em Formação e Profissionalização 

Docente do Programa de Pós-graduação da UFRN pelo Professor Ridha Enaafa.  Esse software processa dados 

viabilizando análises estatísticas, além de possibilitar análise de natureza qualitativa. 



127 

 

d) As categorias não foram definidas a priori, pelo que constituem categorias de 

natureza empírica. Na sua definição consideramos os principais requisitos, a saber: 

a) exclusão mútua; b) pertinência; e c) objetividade e fidedignidade. As categorias 

e sua freqüência foram organizadas em tabelas e posteriormente analisadas. 

Os resultados dos questionários foram organizados com a ajuda da estatística 

descritiva como técnica de tratamento de dados. Com base nesse procedimento, construímos 

tabelas e gráficos que informam as quantidades/a porcentagem de professores, segundo 

 

a) o grau de desenvolvimento das habilidades, categorizado como bom, regular ou 

deficiente; 

b) as necessidades formativas; 

c) a ordem de prioridade para a formação. 

 

Para determinar a existência de relações significativas entre o grau de desenvolvimento 

das habilidades e as necessidades formativas, utilizamos o teste do qui-quadrado (x²), que 

verifica a associação entre variáveis independentes e cujas observações são discretas (escala 

nominal e ordinal). Seu objetivo é averiguar se a distribuição das freqüências observadas se 

desvia significativamente das freqüências esperadas. Fixando-se o nível de significância (α) e 

calculando-se os graus de liberdade (gl), compara-se o valor de x²o (qui-quadrado observado) 

com o x²c (qui-quadrado crítico).  

O qui-quadrado mede a probabilidade de as diferenças encontradas nos dois grupos da 

amostra analisada serem devidas ao acaso, partindo-se do pressuposto de que, na verdade, não 

há diferenças entre os dois grupos na população donde provêm. Se a probabilidade for alta, 

será possível concluir que não há diferenças estatisticamente significativas. Se for baixa 

(particularmente, menor que 5%), concluir-se-á que os grupos são diferentes quanto à variável 

investigada, e de forma estatisticamente significativa. 

Se x²o > x²c, refutar-se-á a hipótese de nulidade (H0), ou seja, a que estabelece que não 

existem relações de dependência entre as variáveis, e aceitar-se-á que as variáveis são 

dependentes (H1 – hipóteses alternativas). 

O qui-quadrado testa a associação entre variáveis, mas não possibilita obter-se 

qualquer evidência quanto à força ou ao sentido dessa inter-relação. Esse teste não é adequado 

à análise de amostras pequenas, com menos de 20 indivíduos; ou seja, em tabelas 2x2, a 

freqüência esperada mínima não pode ser menor que 5. 
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7 AS NECESSIDADES FORMATIVAS DOS PROFESSORES PARA ENSINAR A 

HABILIDADE DE MEDIR NO TRABALHO EXPERIMENTAL 

Os resultados da pesquisa se orientam para mostrar as respostas às questões de estudo 

(os objetivos da pesquisa). Nesse sentido, decidimos fazer uma análise global do conjunto de 

professores, uma vez que o comportamento observado das variáveis em estudo, nas tabelas, 

indica que não existem diferenças significativas entre os professores das disciplinas. 

 As análises dos resultados se organizam segundo os objetivos, com a seguinte 

estrutura: 

a) professores participantes da pesquisa; 

b) grau de desenvolvimento das habilidades para ensinar a medir no trabalho 

experimental; 

c) necessidades formativas para o desenvolvimento das habilidades para ensinar a 

medir no trabalho experimental; 

d) prioridades de formação quanto às habilidades para ensinar a medir no trabalho 

experimental; 

e) associações entre o nível de desenvolvimento das habilidades e as necessidades 

formativas. 

7.1  Os professores participantes da pesquisa 

Participaram do estudo 116 professores de municípios do interior do estado do Rio 

Grande do Norte. Entre esses professores, 65,1% eram formados na área das Ciências da 

Natureza e Matemática: 13,7% em Matemática, 30% em Biologia, 12% em Química e 9,4% 

em Física. 

A distribuição dos professores por cidade-pólo (local onde se concentraram os 

professores de vários municípios circunvizinhos) é apresentado na tabela 5, a seguir: 

 

Cidade-pólo Efetivo Freqüência 

Natal 28  24,1% 

Caicó 37  31,9% 

Parnamirim 51  44,0% 

Total 116 100% 

 

Todos os docentes envolvidos no estudo eram do interior do estado, fato que se 

justifica pelo fato de as escolas contempladas pertencerem apenas a municípios com baixo 

Tabela 5 - Quantidade de professores por pólo  
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Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - conforme recomendação do Ministério da 

Educação (MEC), responsável pelo financiamento do projeto -, caso que não se aplicava à 

capital, Natal. As cidades-pólos foram escolhidas por motivos estratégicos, entre os quais: 

disponibilidade de local apropriado para os eventos e localização de fácil acesso aos 

professores dos municípios contemplados. Como é apresentado na tabela 5, a maior parte dos 

professores envolvidos no estudo participaram da oficina realizada na cidade de Parnamirim 

(44,0%), município da grande Natal que recebeu docentes das cidades localizadas mais ao sul 

do estado. 

Em relação ao sexo dos professores, os resultados são mostrados no Gráfico 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do conjunto dos docentes analisados, percebemos que existe uma pequena 

predominância de professores do sexo masculino - 66 (56,9%) -, em relação ao grupo de 

professoras, que totalizou 50 docentes (43,1%). 

A tabela 6 mostra a distribuição dos professores segundo a faixa etária: 

 

 

Faixa etária Efetivo Freqüência 

até 30 anos 20  17,2% 

31-35 anos 19  16,4% 

36-40 anos 21  18,1% 

41-45 anos 30  25,9% 

46-50 anos 17  14,7% 

51-60 anos 9  7,8% 

Total 116 100% 

 

Gráfico 1- Quantidade de professores por gênero sexual  

Tabela 6 - Faixa etária   
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Os dados da tabela 6 revelam determinada diversidade de idades entre os professores e 

professoras. É oportuno ressaltar que a maioria dos docentes têm entre 35 anos e 45 anos de 

idade (44,0%), o que indica tratar-se de um grupo de professores numa faixa etária de adultos 

com maturidade. 

Quanto ao estado civil, os professores participantes se distribuíram conforme a Tabela 

7: 

 

 

Estado civil Efetivo Freqüência 

Casado 83  71,5% 

Divorciado 3  2,6% 

Solteiro 24  20,8% 

Outros 2  1,7% 

Não responderam 4  3,4% 

Total 116 100% 

 

Como mostra a tabela, a grande maioria dos docentes são casados (71,5%).  

A tabela 8 traz as quantidades e as respectivas freqüências percentuais dos professores 

que possuíam formação em nível superior. 

 

 

Formação superior Efetivo Freqüência 

SIM 101 87,1% 

NÃO 12 10,3% 

Não responderam 3 2,6% 

Total  116 100,0% 

 

A partir dos dados da Tabela 8, pode-se afirmar que a maioria do docentes envolvidos 

no estudo possuíam formação em nível superior (87,1%) e apenas 12 professores, o 

correspondente a 10,3%, afirmaram não ter esse nível de ensino.  

Não podemos deixar de mencionar que 27% dos professores tinham formação em 

áreas diversas: 17 formados em Pedagogia, 4 formados em História, 2 formados em Geografia 

e Zootecnia, e, de cada um dos seguintes cursos: Engenharia Agrônoma, Aqüicultura, 

Teologia, Farmácia, Enfermagem e Língua Portuguesa, havia um formado. Vê-se, portanto, 

que mais de um quarto dos professores participantes da pesquisa não tinham formação 

específica, embora ensinassem as disciplinas de Ciências Naturais. 

Tabela 7 - Estado civil    

Tabela 8 - Professores com formação superior  
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Em relação à distribuição dos professores quanto à disciplina que lecionavam no 

ensino médio, os resultados são apresentados no Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se, no Gráfico 2, que a maioria dos professores ensinavam Biologia (44,8%), 

seguidos por 35,1% de professores de Física e 19,8% de Química.   

Quanto à formação dos professores de Física, Química e Biologia em nível de pós-

graduação, os resultados são apresentados no Gráfico 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 116 professores e professoras, apenas 21 (18,1%) tinham concluído curso de pós-

graduação - 1 mestre e 20 especialistas - e outros 9 (7,7%) estavam fazendo cursos de pós-

graduação em nível de especialização.  

Gráfico 2 - Disciplina em que trabalha 

Gráfico 3 - Professores com pós-graduação  
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O tempo de experiência docente dos professores está representado no Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisarmos a experiência profissional, observamos que 72,4% dos docentes 

possuíam mais de 10 anos de atividade docente, e 22,4% tinham mais de 20 anos de 

experiência em sala de aula. Os dados apresentados configuravam um conjunto de professores 

com experiência em sala de aula.   

Quando questionados sobre se trabalhavam em mais de uma escola, os docentes 

responderam conforme os resultados apresentados na Tabela 9. 

 

 

Trabalham em mais de uma 

escola 
Efetivo Freqüência 

SIM 57 48,7% 

NÃO 57 48,7% 

Não responderam 2 2,6% 

Total 116 100% 

 

Os dados da tabela mostram que é igual o número de professores que trabalhavam em 

uma única escola e o dos que trabalhavam em mais que uma, fato que vai de encontro à visão 

que se tem de que os professores de escola pública têm que trabalhar em várias escolas tanto 

para completarem sua carga horária como para obterem uma melhor remuneração.  

Ainda na segunda parte do questionário, perguntávamos aos professores se tinham 

realizados leituras dos Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino médio. Os resultados 

para esse questionamento estão apresentados na Tabela 10. 

Gráfico 4 - Tempo de experiência docente 

Tabela 9 - Professores que trabalham em mais de uma escola  
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Tem lido os PCNEM Efetivo Freqüência 

SIM 83 71,6% 

NÃO 33 28,4% 

Total  116 100% 

 

Como se observa, a maioria dos professores tinham feito leituras dos PCNEM. Essa é 

uma informação relevante, uma vez que os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio trazem uma visão mais ampla do ensino das Ciências Naturais, inclusive enfatizando a 

importância do trabalho prático e experimental nas disciplinas de Física, Química e Biologia.  

O Gráfico 5 apresenta as respostas dos professores quanto ao questionamento sobre se 

realizavam trabalhos experimentais em suas disciplinas. Nessa mesma pergunta, pedíamos aos 

professores que argumentassem apresentando seus motivos para a realização ou não desse 

tipo de atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mostra o Gráfico 5, 71 professores, o equivalente a 61,2% dos participantes, não 

realizavam atividades experimentais em suas aulas.  

As respostas, em termos de argumentos, tanto em relação ao sim como em relação ao 

não, foram categorizadas como mostram os Quadros 18 e 19. 

 

ARGUMENTOS Efetivo Freqüência 

Disponibilidade de laboratórios e recursos 3 7,3% 

Necessidade para a preparação da feira de ciências 1 2,4% 

Reprodução das orientações dos livros didáticos 2 4,9% 

Tabela 10: Os professores têm lido os PCNEM  

Gráfico 5 - Realização de trabalhos experimentais pelos professores  
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ARGUMENTOS Efetivo Freqüência 

Estímulo à aprendizagem 8 19,5% 

Associação da teoria com a prática 10 24,4% 

desenvolvimento da habilidade para o trabalho experimental 2 4,9% 

Desenvolvimento da atividade, nas aulas, apesar da pouca 

formação para isso 
4 9,8% 

Demonstrações na sala de aula 8 19,5% 

Disponibilidade de kit de Ciências 3 7,3% 

 

 

No total, 41 professores apresentaram argumentos para justificar sua resposta 

afirmativa a essa pergunta. 

No Quadro 18, pode-se constatar que os argumentos mais recorrentes para justificar a 

realização de atividades experimentais pelos professores são: 

a) vínculo da teoria com a prática; 

b) estímulo à aprendizagem; 

c) realização de demonstrações da teoria, ou motivação. 

Em relação aos 44 professores (37,9%) que afirmaram realizar atividades 

experimentais em suas aulas, podemos citar alguns dos argumentos apresentados: “As aulas 

ficam menos cansativas e mais atrativas.”; “Além da feira de ciências, com experimentos 

feitos pelos próprios alunos com minhas orientações, procuro realizar experimentos...”; “Na 

escola onde trabalho, existem materiais de experimentos que vieram do Projeto Alvorada. 

Levo estes materiais até a sala de aula e procuro adequar à realidade de cada conteúdo e 

também levo aos alunos idéias construtivas, usando materiais recicláveis e sucatas de 

oficinas, trabalhando diretamente com os alunos na redescoberta no seu dia-a-dia, tornando, 

assim, o ensino prazeroso”; “Estou trabalhando experiências que utilizam materiais do 

cotidiano, materiais mais próximos da vida do aluno”. Nessas respostas, percebe-se que os 

professores utilizam as atividades experimentais apenas como um recurso para “chamar a 

atenção” em suas aulas, enquanto outros fazem o possível para realizá-las, em laboratórios ou 

em sala de aula, seja com a utilização de materiais apropriados ou com materiais alternativos. 

Nas respostas dos professores, eles não consideram, em seus argumentos, questões de 

natureza epistemológica nem da natureza das ciências e do trabalho dos cientistas. 

 

 

Quadro 18 - Realizam atividades de laboratório: Argumentos 
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ARGUMENTOS Efetivo Freqüência 

Impossibilidade no turno noturno  1 1,6% 

Indisponibilidade de laboratório ou espaço adequado 17 27,4% 

Excessivo número de alunos 6 9,7% 

Grande carga horária docente 6 9,7% 

Existência de recursos, mas ausência de espaço físico 8 12,9% 

Poucas aulas e de curta duração 1 1,6% 

Falta de capacitação como professor 15 24,2% 

Falta de segurança no laboratório 3 4,8% 

Dificuldades de acesso ao laboratório 5 8,1% 

Total de respostas 62 100% 

 

 

Na análise a essa pergunta, encontramos 62 professores que apresentaram argumentos 

a respeito do fato de não realizarem atividades de laboratório. Dos argumentos fornecidos, 

observa-se, no Quadro 19, que a não disponibilidade de laboratório ou espaço físico e a falta 

de preparação dos professores são as causas que, segundo eles, geralmente os levam a não 

desenvolverem atividades no laboratório. 

Alguns argumentos apresentados por docentes que não realizavam atividades 

experimentais foram os seguintes: “O laboratório que foi instalado na escola onde leciono 

está incompleto. Faltam algumas estruturas fundamentais, como pia e uma mesa central e, 

além disso, falta para mim um treinamento específico, mais duradouro, mais direto.”; ”Na 

escola temos um material consideravelmente bom, mas na realidade falta espaço 

(laboratório) para a realização destas experiências. O pouco espaço que se faz é em sala de 

aula.”; “[Pois] a escola não oferece condições nem os professores estão devidamente 

preparados para desenvolver trabalhos experimentais.”; “Não tenho conhecimento suficiente 

para trabalhar com experiências.”. Os docentes alegam, portanto, que a não-realização de 

atividades experimentais nas aulas de Ciências Naturais está relacionada principalmente à 

falta de estrutura física das escolas e à deficiência do grau de desenvolvimento dos 

professores para a realização de tais procedimentos. 

Realizar ou não trabalho experimental no ensino das disciplinas Física, Química e 

Biologia é uma variável importante em nossa pesquisa, uma vez que esse tipo de atividade 

profissional pode gerar necessidades formativas e nos ajuda a compreender os sentidos que 

têm essas necessidades para os professores. 

Quadro 19 - Não realizam atividades de laboratório: Argumentos 
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Na pergunta 14 do questionário, solicitávamos aos professores que opinassem sobre a 

importância do trabalho experimental no ensino das Ciências Naturais. As respostas estão 

categorizadas no Quadro 20. 

CATEGORIAS 
Efetivo Freqüência 

Categorias de Natureza Didática 

Estimular a aprendizagem 16 14,9% 

Vincular com o cotidiano 2 1,9% 

Vincular a teoria com a prática 38 35,5% 

Fixar o conteúdo 8 7,5% 

Facilitar a construção do conhecimento 5 4,7% 

Tornar a aprendizagem significativa 1 0,9% 

Contextualizar o conteúdo 7 6,5% 

Facilitar a compreensão 11 10,3% 

Diversificar formas de ensino 3 2,8% 

Categorias de Natureza Epistemológica   

Formar cientistas 1 0,9% 

Levar os alunos a investigar, questionar e produzir conhecimentos pela via 

experimental 
4 3,8% 

Despertar a curiosidade 6 5,6% 

Desenvolver habilidades para a pesquisa 3 2,8% 

Mostrar os processos de produção das Ciências Naturais 2 1,9% 

 

  

As opiniões dos professores em relação a essa questão se tornam significativas na 

medida em que nos fornecem informações importantes, de natureza didática e epistemológica, 

em relação ao lugar do trabalho experimental na educação científica dos alunos. 

O Quadro 20 informa sobre a preocupação dos professores em relação ao trabalho 

experimental como via de vínculo entre a teoria e a prática. Do total de respostas, 35,5% 

seguem essa perspectiva. Em geral, como acontece na escola, a prática se torna uma via para 

ilustrar a teoria. Outra categoria significativa das respostas dos professores diz respeito ao 

trabalho experimental como ferramenta para estimular a aprendizagem: 14,9% das respostas 

dos professores se relacionam com essa categoria. É significativo o fato de poucas respostas 

fazerem referência ao trabalho experimental como forma de produzir conhecimento no 

contexto escolar e de aproximar os alunos da natureza dos processos de construção do 

conhecimento pelas ciências, com base no trabalho dos cientistas. 

Quadro 20 - Categorização da importância do trabalho experimental 
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De forma geral, o quadro revela que o número de professores que têm preocupações 

didáticas com o trabalho experimental no ensino das Ciências Naturais é maior que o daqueles 

que têm preocupações epistemológicas. 

7.2  O grau de desenvolvimento das habilidades para ensinar a medir no trabalho 

experimental 

7.2.1 Habilidade H1: Ensinar a operacionalizar variáveis de uma hipótese 

Operacionalizar variáveis de uma hipótese é uma das habilidades que os professores 

devem ensinar, como parte da habilidade para medir no trabalho experimental orientado a 

testar hipóteses. 

As variáveis de uma hipótese descrevem relações qualitativas que caracterizam um 

fenômeno ou processo nas Ciências Naturais de forma tal que são susceptíveis de medição e 

quantificação. 

Em relação ao grau de desenvolvimento da habilidade para ensinar a operacionalizar 

variáveis de uma hipótese, os resultados são mostrados na Tabela 11.   

 

 

Grau de desenvolvimento da habilidade H 1 Efetivo Freqüência 

BOM 14 12,1% 

REGULAR 48 41,4% 

DEFICIENTE 31 26,7% 

Não responderam 23 19,8% 

Total 116 100% 

 

Na Tabela 11, observa-se que 48 professores (41,4%) avaliaram seu grau de 

desenvolvimento na habilidade como regular (R), enquanto 26,7% deles consideraram ser 

deficiente (D), o que nos permite pensar que uma considerável parcela dos participantes 

(68,1%) tem dificuldade para ensinar essa habilidade a seus alunos nas aulas de Ciências 

Naturais. 

Esse resultado, que se relaciona com a habilidade de ensinar a medir, a qual supõe 

identificar as variáveis que caracterizam o fenômeno em estudo e organizá-las de forma tal 

possam ser caracterizadas quantitativamente usando instrumentos específicos e adequados de 

Tabela 11 - Grau de desenvolvimento da habilidade para ensinar a operacionalizar 

variáveis de  uma hipótese 
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medição, mostra que os professores têm deficiências no que diz respeito a um saber essencial 

para a educação científica dos alunos. 

 

7.2.2 Habilidade H2: Ensinar a medir no trabalho prático e experimental 

Como foi discutido no capítulo 4, a medição no trabalho experimental, nas aulas de 

Ciências Naturais, é um procedimento essencial para se testarem hipóteses pela via 

experimental. A medição das variáveis e a quantificação objetiva permitem estabelecer as 

regularidades, sua estabilidade, como uma via de produção do conhecimento científico e do 

saber escolar. Ensinar os alunos a medir, nesse tipo de atividade, se relaciona com aproximar 

os alunos da(s) epistemologia(s) das Ciências Naturais, do trabalho dos cientistas. 

As avaliações dos docentes quanto ao grau de desenvolvimento da habilidade para 

ensinar a medir no trabalho prático e experimental são apresentadas no Gráfico G1. A 

medição, como já foi discutido, é um eixo-base para a efetivação de atividades práticas e 

experimentais no ensino das disciplinas das Ciências Naturais. Sendo assim, é de considerável 

significância a análise das condições às quais estão sujeitos os professores quanto ao grau de 

desenvolvimento para ensinar essa habilidade, pois isso se refletirá na qualidade da 

aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se, no Gráfico 6, que apenas 23 professores – o que representa 24,5% dos que 

responderam à pergunta, ou 19,8% do total de participantes – afirmaram ter um bom grau de 

desenvolvimento da habilidade. A quantidade de docentes que opinaram ter um grau de 

desenvolvimento regular (38,0%) ou deficiente (23,2%) aponta nessa mesma direção, pois 

Gráfico 6 - Grau de desenvolvimento da habilidade para ensinar a medir no trabalho prático e 

experimental 
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totaliza mais da metade dos participantes (61,2%). Tal resultado é um indicativo de que, no 

grupo analisado, existe uma deficiência em relação a essa habilidade. 

Esses resultados apontam para a existência de dificuldades de uma parcela dos 

professores de Física, Química e Biologia para ensinar atividades práticas e experimentais nas 

aulas de Ciências Naturais, uma vez que o procedimento da medição é fundamental nessas 

atividades de ensino. 

 

7.2.3 Habilidade H3: Ensinar a estimar possíveis erros nos experimentos e utilizar 

procedimentos adequados para minimizá-los 

O erro, no processo de experimentação para testar hipóteses, se manifesta em 

conseqüência de diversos fatores. Existem erros de manipulação, erros sistemáticos, erros de 

medição dentre outros. O foco de nossa preocupação são os erros de medição. Medir supõe 

cometer-se um conjunto de erros, mas supõe também o controle desses erros para 

minimizarem-se seus efeitos e obterem-se resultados válidos e confiáveis, que permitam 

respostas comprovadas para as hipóteses experimentais. 

No capítulo 4, discutimos que o valor numérico de uma grandeza será sempre 

determinado aproximadamente, devido à ocorrência de erros de medida. Sendo assim, é 

importante os docentes de Ciências Naturais terem domínio da habilidade para ensinar como 

estimar esse erro, assim como conhecer maneiras de minimizá-los.  

A Tabela 12, a seguir, apresenta as opiniões dos professores quanto a essa habilidade. 

 

 

Grau de desenvolvimento da habilidade H3 Efetivo Freqüência 

BOM 17 14,6% 

REGULAR 48 41,4% 

DEFICIENTE 30 25,9% 

Não responderam 21 18,1% 

Total 116 100% 

 

Na Tabela 12, nota-se que é reduzida a quantidade de docentes que afirmaram ter um 

bom grau de desenvolvimento para ensinar essa habilidade, totalizando menos de 15% dos 

participantes do estudo. Em contrapartida, como nos casos anteriores, é elevado o número de 

professores que acreditam ter grau de desenvolvimento regular ou deficiente para ensinar tal 

habilidade, cuja soma abrange 78 docentes (67,3%). Esse quantitativo é preocupante pelo fato 

Tabela 12  - Grau de desenvolvimento da habilidade para ensinar a estimar possíveis erros nos experimentos e 

utilizar procedimentos adequados para minimizá-los 
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de o efetivo resultado de uma prática experimental ser dependente da qualidade das medidas 

envolvidas no procedimento. Desse modo, o baixo grau de desenvolvimento para ensinar a 

estimar possíveis erros em experimentos pode vir a ocasionar práticas que, na realidade, não 

contribuem para de forma correta testar, as hipóteses propostas para a solução de situações 

problemas. 

 

7.2.4 Habilidade H4: Ensinar a estimar a validez de medições 

A validez numa medição é uma característica essencial na busca de objetividade na 

pesquisa científica. Uma medição é válida na medida em que o valor obtido se aproxima do 

valor ideal e na medida em que se mede aquilo que se deseja medir. 

A validez da medição se expressa no erro de forma quantitativa. Assim, a validez e os 

erros são elementos que é necessário serem considerados na qualidade das medições, o que 

influencia na qualidade do experimento. 

Em relação ao grau de desenvolvimento da habilidade para ensinar a estimar a validez 

de medições, os resultados são apresentados no Gráfico 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao se observar o Gráfico 7, verifica-se que apenas 18,1% dos professores de Física, 

Química e Biologia, o correspondente a 21 docentes, afirmam ter um bom grau de 

desenvolvimento nessa habilidade. Entre os demais, 40,5% dizem ter grau de 

desenvolvimento regular, e 21,6% apontam ter deficiências quanto ao grau de 

desenvolvimento da habilidade para ensinar a estimar a validez de uma medição. 

Os dados apresentados no Gráfico 7 levam a considerarem-se preocupantes as 

condições em que esses docentes desenvolvem suas atividades práticas e experimentais nas 

Gráfico 7 - Grau de desenvolvimento da habilidade para ensinar a estimar validez de medições 
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aulas de Ciências Naturais, pois, se a maioria deles (72 professores) consideram regular ou 

deficiente sua habilidade para ensinar a validar uma medição, não se pode estimar quanto eles 

estão escolhendo os instrumentos corretos a fim de que seja garantido que eles estão medindo 

o que realmente o procedimento exige. 

 

7.2.5 Habilidade H5: Ensinar a estimar a confiabilidade de medições 

A confiabilidade, como foi discutido, é a característica que tem um instrumento de 

medição de apresentar constantemente o mesmo valor de medida para determinada 

propriedade mensurada. Esse conhecimento se faz necessário para a qualidade das medidas 

experimentais. A repetição do valor, nas mesmas condições, evidencia uma regularidade no 

comportamento do sistema ou do processo objeto da pesquisa. Em contrapartida, uma grande 

dispersão é prova da falta de regularidade.  As respostas dadas pelos professores quanto ao 

grau de desenvolvimento para ensinar essa habilidade são apresentadas na Tabela 13.  

 

 

Grau de desenvolvimento da habilidade H5 Efetivo Freqüência 

BOM 23 19,8% 

REGULAR 43 37,1% 

DEFICIENTE 27 23,3% 

Não responderam 23 19,8% 

Total 116 100% 

 

Na tabela acima, vê-se que mais da metade dos professores (60,4%) acreditam ter grau 

de desenvolvimento regular ou deficiente para ensinar a estimar a confiabilidade em 

medições. Essa habilidade tem relação com a precisão e o rigor da medida: a precisão é boa se 

os erros acidentais são minimizados quando comparados com o valor medido, e o rigor avalia 

quanto o resultado da medição está próximo do valor verdadeiro. Sendo assim, é preocupante 

apenas 23 docentes (19,8%) afirmarem possuir um bom grau de desenvolvimento nessa 

habilidade. 

De forma geral, os resultados mostram que a maioria dos professores avaliam como 

deficiente ou regular o grau de desenvolvimento das habilidades para ensinar a medir no 

trabalho experimental nas aulas de ciências. 

Tabela 13 – Grau de desenvolvimento da habilidade para ensinar a estimar a confiabilidade de medições 
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7.3 As necessidades formativas para o desenvolvimento das habilidades para ensinar a 

medir no trabalho experimental  

A análise do grau de desenvolvimento das habilidades para o ensino dos 

procedimentos relativos à medição no trabalho experimental nos possibilitou determinar que a 

maioria dos professores avaliam essas habilidades como regular ou deficiente. Essa situação 

nos reporta ao segundo objetivo da pesquisa: determinar as necessidades de formação em 

relação a essas habilidades de ensino. 

Como foi dito no capítulo 1, em nosso grupo de pesquisa reconhecemos os docentes de 

Física, Química e Biologia como professores que possuem crenças, idéias, concepções, 

conhecimentos, atitudes sobre as Ciências Naturais, sobre o ensino e sobre sua aprendizagem, 

que são resultado de vários fatores, principalmente de suas experiências durante muitos anos 

como professores do ensino médio. Tendo em vista o foco de nosso trabalho, acreditamos ser 

essencial a esses professores dominar as habilidades para o ensino da medição nas aulas 

experimentais para alunos do ensino médio. As habilidades relacionadas com a capacidade de 

medição, os hábitos que estão associados a elas e os conhecimentos que baseiam teoricamente 

essas habilidades devem ser objeto de estudo e formação dos docentes das Ciências Naturais. 

Para isso, é fundamental analisar o grau de conhecimento que esses professores possuem para 

ensinar tais habilidades, assim como a necessidade formativa em relação a elas. A Tabela 14 

apresenta a indicação de necessidade formativa dada pelos docentes em cada uma das 

habilidades em estudo. 

 

NECESSIDADES 

FORMATIVAS 

HABILIDADES 

H1 H2 H3 H4 H5 

nº % nº % nº % nº % nº % 

SIM 77 66,4 73 62,9 79 68,1 73 62,9 70 60,4 

NÃO 5 4,3 5 4,3 4 3,4 6 5,2 10 8,6 

Não responderam 34 29,3 38 32,8 33 28,5 37 31,9 36 31,0 

 

Em relação à habilidade H1, ensinar a operacionalizar variáveis de uma hipótese, 

observa-se, na Tabela 14, que 66,4% dos professores afirmam ter necessidade de formação 

nessa habilidade. Comparando-se essa informação com o resultado da Tabela 11, que 

apresentava o grau de desenvolvimento dessa habilidade, pode-se notar que existe 

consistência entre os dados, uma vez que 68,1% dos docentes alegaram ter grau de 

desenvolvimento regular ou deficiente. Essa informação reforça a necessidade de se oferecer 

Tabela 14  : Necessidade formativa docente  
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aos professores de Ciências Naturais envolvidos no estudo formação continuada na habilidade 

de ensinar a operacionalizar variáveis de uma hipótese. 

Na análise da Tabela 14, quanto à habilidade H2, ensinar a medir no trabalho prático e 

experimental, observa-se que apenas 5 professores, ou seja 4,3%,  não necessitam de 

formação na habilidade; em contrapartida 62,9% dos docentes gostariam de participar de 

formação continuada direcionada a essa habilidade. Conferindo-se esses resultados com os 

dados do Gráfico 6, que abordava o grau de desenvolvimento dos professores na habilidade, 

percebe-se que os valores percentuais estão bem próximos aos dos docentes que afirmaram ter 

grau de desenvolvimento regular ou deficiente (61,2%).  

Os resultados referentes à habilidade H3, ensinar a estimar possíveis erros nos 

experimentos e utilizar procedimentos adequados para minimizá-los, mostram que 68,1% dos 

professores afirmam ter necessidade formativa nessa habilidade. Quando confrontado com os 

resultados do grau de desenvolvimento nessa habilidade, apresentados na tabela 12, esse dado 

aponta para uma relação direta entre as duas informações, pois 67,3 % dos docentes indicaram 

ter grau de desenvolvimento regular ou deficiente. Desse modo, assim como nas duas 

habilidades analisadas anteriormente, os dados sugerem que os professores têm deficiências 

formativas nessa habilidade e necessitam de formação continuada. 

Para a habilidade H4, ensinar a estimar a validez de medições, os resultados não se 

diferenciam dos apresentados para as habilidades anteriores. Como é visto na Tabela 14, dos 

116 professores de Física, Química e Biologia, apenas 6 (5,2%) admitiram não necessitar de 

formação continuada em tal habilidade, enquanto 73 docentes, ou seja, 62,9% dos 

participantes do estudo afirmaram necessitar de formação na habilidade de ensinar a estimar 

validez de medições. 

Em relação à habilidade H5, ensinar a estimar a confiabilidade de medições, que trata 

da análise do rigor e da precisão de medidas, observa-se que 70 docentes (60,3% dos 

professores de Ciências Naturais) desejam aperfeiçoar-se através de formação continuada. 

Dos demais docentes pesquisados, 10 (isto é, 8,6%) afirmam não ter essa necessidade. 

Numa visão geral da Tabela 14, observa-se que, em todas as habilidades analisadas, o 

quantitativo de professores que desejam formação continuada em relação ao sistema de 

habilidades para ensinar a medir em trabalhos práticos e experimentais ultrapassa os 60%. 

Esse é um valor considerável, quando comparado com uma visão mais ampla dos que 

disseram não ter essas necessidades formativas, uma vez que em média atingiram 5,2% do 

total de docentes envolvidos no estudo. 
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Como foi visto no desenvolvimento deste estudo, é importante para o professor das 

disciplinas de Física, Química e Biologia ter domínio dessas habilidades, para que possa 

elaborar atividades práticas mais consistentes para seus alunos e para que estes alcancem seus 

objetivos ao testar as hipóteses pensadas. Tal resultado evidencia o valor de se promover 

formação continuada que abranja esse aspecto do ensino de Ciências Naturais para esses 

professores. 

7.4  As prioridades de formação quanto às habilidades para ensinar a medir no trabalho 

experimental 

A determinação das necessidades formativas dos professores em relação às habilidades 

para ensinar a medir no trabalho experimental é uma exigência para se pensar a formação 

continuada como um tipo específico de atividade. 

São as necessidades dos sujeitos que criam motivos que os conduzam à formação, 

segundo a posição teórica da formação continuada que sustenta nossa pesquisa. Mas apenas 

determinar essas necessidades é insuficiente. Os programas de formação devem considerar as 

prioridades de tais necessidades no conjunto de todas as atividades profissionais e do 

cotidiano dos professores. A respeito da ordem de prioridade que os docentes envolvidos no 

estudo possuem para a formação continuada nas cinco habilidades em estudo, sintetizamos as 

informações na Tabela 15. 

 

HABILIDADES 

ORDEM DE PRIORIDADE PARA FORMAÇÃO 

Imediata Secundária Pequena 
Não se 

enquadram 

Não 

responderam 

nº % nº % nº % nº % nº % 

H1 61 52,6 38 32,7 8 6,9 1 0,9 8 6,9 

H2 66 56,9 30 25,9 8 6,9 3 2,6 9 7,7 

H3 60 51,7 31 26,8 12 10,3 2 1,7 11 9,5 

H4 63 54,3 30 25,9 10 8,6 1 0,9 12 10,3 

H5 65 56,0 32 27,6 8 6,9 1 0,9 10 8,6 

 

Como se observa na Tabela 15, a maior parte dos professores, em todas as habilidades, 

se concentrou na ordem de prioridade “imediata”. As habilidades que mais se destacaram 

foram a H2 (ensinar a medir no trabalho prático e experimental) e a H5 (ensinar a estimar a 

confiabilidade de medições), com, respectivamente, 56,9% e 56%. Sem muitas diferenças 

estão as demais habilidades: H4 (ensinar a estimar a validez de medições), com 54,3%; H1 

Tabela 15  - Ordem de prioridade para formação nas habilidades em estudo  
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(ensinar a operacionalizar variáveis de uma hipótese), com 52,6%; e H3 (ensinar a estimar 

possíveis erros nos experimentos e utilizar procedimentos adequados para minimizá-los), com 

51.7%.  

São poucos os professores que afirmaram ter prioridade pequena de formação 

continuada (em média 7,9%) e como também os que admitem não se enquadrar em seus 

planos de formação continuada o desenvolvimento das habilidades associadas a esse sistema 

de habilidades (apenas 1,4%, em média). 

Esses resultados sugerem pensar-se que, para esses professores, existe urgência em 

relação à formação continuada para ensinar habilidades que supõem esse sistema de 

habilidades associadas à medição no trabalho prático e experimental nas disciplinas de Física, 

Química e Biologia no ensino médio. 

Para averiguar se existe coerência entre as avaliações dos professores, para cada uma 

das categorias analisadas em relação às habilidades (grau de desenvolvimento, necessidade 

formativa e ordem de prioridade de formação), organizamos uma tabela e um gráfico com a 

quantidade de professores cuja resposta ao questionário foi: 

a) grau de desenvolvimento: regular ou deficiente; 

b) necessidade formativa: sim; 

c) ordem de prioridade de formação: imediata. 

 

A tabela 16 e o Gráfico 8 mostram esses resultados: 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

ANALISADAS 

HABILIDADES 

H1 H2 H3 H4 H5 

nº % nº % nº % nº % nº % 

Grau de desenvolvimento - regular ou 

deficiente 
79 68,1 71 61,2 78 67,2 72 62,1 70 60,3 

Necessidade formativa – SIM 

 
77 66,4 73 62,9 79 68,1 73 62,9 70 60,3 

Prioridade de formação – Imediata 

 
61 52,6 66 56,9 60 51,7 63 54,3 65 56,0 

 

 

 

 

 

 

Tabela 16  - Comparação entre os principais resultados das características analisadas quanto às 

habilidades em estudo  
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Observa-se na Tabela 16 e no gráfico 8, que os resultados referentes às opiniões dos 

professores quanto aos três aspectos têm determinada coerência, uma vez que o quantitativo 

de docentes que assinala ter um grau de desenvolvimento regular ou deficiente, em cada uma 

das habilidades, está bem próximo do número de professores que afirmam necessitar de 

formação continuada, ou coincide com esse número.  Avaliaremos tal situação usando 

procedimento da estatística inferencial, para obtermos uma maior solidez no tratamento dos 

dados. 

Quanto à ordem de prioridade para a formação imediata, os resultados são um pouco 

inferiores aos anteriores. Pode-se pensar que essa diferença seja reflexo de outras condições 

externas – em relação à temática “formação continuada” e - pessoais a que cada participante 

esteja condicionado, pois o imediatismo de uma ação nem sempre é possível em função de 

“necessidades” diversas a que cada professor está sujeito. 

 

7.5 Associações entre o nível de desenvolvimento das habilidades e as necessidades 

formativas 

Para verificarmos se as variáveis, o nível de desenvolvimento da habilidade e a 

necessidade formativa, eram independentes ou se estavam associadas, usamos o teste não-

paramétrico de Qui-quadrado (X²). 

 No estudo que realizamos, as variáveis podem ser postas à prova, uma vez que 

 

Gráfico 8  : Comparação entre os principais resultados das características analisadas quanto às 

habilidades em estudo  
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a) a amostra não é inferior a 30, isto é n ≥ 30; 

b) existem cruzamentos mutuamente excludentes, ou seja, o mesmo indivíduo 

pertence a uma, e somente uma, casela; 

c) as variáveis são discretas, isto é, expressas por valores inteiros e decorrentes de 

contagens (COSTA, 2001). 

 

O X² é um teste de hipótese, ou seja, um teste que consiste em verificar se a afirmação 

é verdadeira ou falsa. 

Segundo o objetivo da pesquisa, procuramos investigar se existiam ou não relações 

significativas entre as variáveis grau de desenvolvimento e necessidade formativa, para as 

habilidades para ensinar a medir no trabalho experimental. 

A hipótese nula (H0) é definida da forma a seguir: 

 

H0 = Não existem relações significativas entre o grau de desenvolvimento e a 

necessidade formativa. 

 

Isso significa que não há diferença entre as freqüências observadas e as freqüências 

esperadas. 

A hipótese H1, ou hipótese alternativa, é assim definida: 

 

H1 = As necessidades formativas dependem do grau de desenvolvimento da habilidade 

de ensino. 

 

Isso significa que as freqüências esperadas e as observadas são diferentes. Para os 

testes, foram fixados α, ou nível de significância, de 5%. O quadro 21 mostra os resultados do 

teste para cada uma das habilidades que configuram a habilidade de ensinar a medir no 

trabalho experimental. 
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Grau de desenvolvimento da habilidade de ensino 

x 

Necessidade formativa 

X
2 

 

Densidade de 

probabilidade 

p 

Grau de 

libertade 

Gl 

Valor 

leórico 

< 5 = 4 

H1-Necessidade formativa 

x 

H1-Operacionalizar variáveis de uma hipótese 

X² = 36,9 P = 0,001 Gl = 6 

Valor 

teórico 

< 5 = 5 

H2-Necessidade formativa 

x 

H2-Medir variáveis num experimento 

X² = 31,5 P = 0,001 Gl = 6 

Valor 

teórico 

< 5 = 4 

H3-Necessidades formativas 

x 

H3-Estimar possíveis erros de medição nos 

experimentos  procedimentos 

X² = 31,7 P = 0,001 Gl = 6 

Valor 

teórico 

< 5 = 5 

H4-Necessidades formativas 

x 

H4-Estimar a validez  de medições 

X² = 32 P = 0,001 Gl = 6 

Valor 

teórico 

< 5 = 4 

H5-Necessidades formativas 

x 

H5-Estimar a confiabilidade de medições 

X² = 37,6 P = 0,001 Gl = 6 

Valor 

teórico 

< 5 = 4 

 

 

 

No quadro 21, observa-se que em todos os casos, os eventos satisfazem a condição fe ≥ 

5 (fe é a freqüência esperada). Esse indicador nos permite de utilizar X² para o teste de 

hipóteses. Os valores de níveis de significância α, para cada teste, são um indicador de serem 

os resultados confiáveis para mais de 95% dos sujeitos da amostra. Por último, os valores de 

X², para todas as habilidades, com grau de liberdade 6, e α = 5%, são superiores aos valores 

do X² tabelado, ou seja, ao valor crítico. 

 

 

 

Essa situação nos permite afirmar que, para todas as habilidades de ensino, existe uma 

forte relação entre o grau de desenvolvimento e a necessidade formativa. Sendo assim, a 

maioria dos professores avaliam como pouco satisfatória cada uma das habilidades de ensino 

em estudo e sentem necessidades formativas relacionadas a tais habilidades. 

 

 

 

Quadro 21 - Parâmetros estadísticos AFC - Grau de desenvolvimento da habilidade VS Necessidade 

formativa 

 

Para α = 0,010 e grau de liberdade Gl = 6, valor de X
2

C = 16,8 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escola de ensino médio tem como finalidade estimular uma educação científica que 

defina conceitos e conhecimentos, desenvolva habilidades e incentive o indivíduo a observar, 

questionar, investigar e entender de maneira lógica a natureza, a sociedade e os eventos do 

cotidiano, estimulando a curiosidade, a imaginação e o entendimento do processo de 

construção do conhecimento como parte da educação científica nesse nível de escolaridade. 

Desse modo, precisamos direcionar nossos pensamentos para estratégias de educação que 

estimulem o desenvolvimento da criatividade no ensino de Ciências Naturais assim como a 

influência mútua entre as distintas áreas do conhecimento.  

A necessidade que têm as ciências de dados significativos aponta para a intervenção 

experimental como meio necessário a fim de se destacarem os elementos epistemológicos 

relevantes. Atualmente, as atividades práticas e experimentais, na escola, como parte 

integrante do ensino de Ciências, estão sendo permanentemente objeto de debate e reflexão. 

São muitos os professores da área que consideram o trabalho experimental elemento 

significativo no ensino das Ciências, devido a sua importância por abranger contextos 

diversos e por despertar a curiosidade nos estudantes.   

Dessa forma, o trabalho prático e experimental, quando planejado de modo a 

proporcionar situações de aprendizagem relacionadas a resolução de problemas, interpretação 

de dados, formulação de problemas e hipóteses, previsão e avaliação de resultados, colabora 

para uma aprendizagem significativa dos conteúdos das Ciências Naturais.  

No contexto da atual educação científica e em consonância com Carvalho; Gil Perez 

(1993), consideramos, em nosso estudo, como elemento básico para a atividade profissional 

dos professores das Ciências Naturais de ensinar o trabalho científico aos estudantes do 

ensino médio: ter conhecimento do conteúdo a ensinar bem como dos procedimentos de 

construção desse conteúdo e das afinidades de tais procedimentos com a tecnologia e a 

sociedade – de modo a questionar visões relativas ao senso comum que abrangem concepções 

simplistas sobre a ciência e seu ensino –; dominar teorias relacionadas à aprendizagem – 

especificamente a aprendizagem de ciências –; ser crítico no que diz respeito ao ensino 

habitual; dominar a elaboração de atividades; e saber direcioná-las aos alunos, saber avaliar, 

aprender a pesquisar e utilizar resultados de pesquisas.  

O aprimoramento dos profissionais do ensino tem se mostrado como uma das metas 

mais recorrentes nas discussões sobre a educação brasileira e, nesse contexto, a formação 
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continuada se apresenta como uma forma de viabilização de mudanças qualitativas no 

trabalho do professor.    

 Como discutimos durante este estudo, a necessidade da formação continuada do 

professor não se constitui somente em um processo para se superarem as deficiências da 

formação inicial, mas também em uma oportunidade de desenvolvimento profissional face às 

novas exigências da profissão, de modo a colaborar para a solidificação da profissão, a 

autonomia e a produção dos saberes e valores docentes nos novos contextos educacionais.  

As discussões buscaram analisar as necessidades docentes quanto à formação 

continuada como meio de desenvolvimento profissional dos professores, numa visão de 

relação direta entre teoria e prática no ensino das Ciências Naturais, através de atividades 

práticas e experimentais no ensino médio. 

No estudo, assumimos a visão de Ramalho; Nuñez (2001) de que a formação 

continuada de professores não deve acontecer sem direcionamento e sem a noção das 

necessidades reais desses docentes, para que o processo atinja seu real objetivo, na 

perspectiva da profissionalização. Sendo assim, a análise da necessidade docente é tida como 

algo vantajoso e indispensável na formação como atividade profissional; ou seja, partindo-se 

de experiências anteriores, define-se o que falta para que se possa, de maneira consciente, 

desempenhar a atividade docente com maior profissionalismo, face às novas demandas da 

atividade profissional. 

Na pesquisa, consideramos a formação docente como um tipo de atividade no qual o 

professor é sujeito e objeto do processo. Assim, tomamos como referência as idéias de 

Leontiev (1983), em sua teoria da atividade. Dessa forma, adotamos o ponto de vista de que a 

necessidade é o fato que dá origem à atividade e que a impulsiona, isto é, a necessidade 

motiva o sujeito a ter objetivos e a desenvolver ações para satisfazê-la.  

Direcionamos nosso estudo para a necessidade formativa de professores de Física, de 

Química e de Biologia quanto a habilidades específicas para ensinar o trabalho prático e 

experimental nas aulas do ensino médio, considerando como trabalhos práticos todas as 

atividades que exigem o controle e a manipulação de variáveis para testar hipóteses. Ou seja, 

entendemos como atividades experimentais as atividades laboratoriais, as de campo, ou 

qualquer outro tipo de trabalho prático e experimental. 

Tendo em vista as exigências essenciais ao desenvolvimento de atividades práticas e 

experimentais, elegemos como tema a ser estudado a habilidade de ensinar a medir, dentro do 
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sistema de habilidades necessárias para a satisfatória execução da medição nos procedimentos 

experimentais, no ensino das Ciências Naturais. 

Ensinar a medir no trabalho prático e experimental supõe o domínio de outras 

habilidades, tais como ensinar a operacionalizar variáveis de uma hipótese, a estimar 

possíveis erros e utilizar procedimentos adequados para minimizá-los, a estimar a validez e a 

confiabilidade de medições. 

Quanto a essas habilidades, analisamos um grupo de professores de Física, Química e 

Biologia que atuavam em escolas do ensino médio do interior do Rio Grande do Norte e que 

tinham uma experiência docente de mais de 20 anos, em média.  

Em relação a tais docentes, foram investigados, no que diz respeito a cada uma das 

habilidades, o grau de desenvolvimento para ensiná-la e a necessidade formativa, como 

também a ordem de prioridade de formação das habilidades. 

Em relação a operacionalizar variáveis de uma hipótese, os docentes, em sua maioria 

(68,1%), declararam que seu grau de desenvolvimento para o ensino dessa habilidade era 

regular ou deficiente. E, também em quantidade majoritária, que necessitavam de formação 

continuada imediata para o aprimoramento de tal habilidade. A deficiência dos professores 

nesse saber é inquietante, uma vez que essa habilidade é fundamental à realização de medidas 

no trabalho prático e experimental, pois a ela estão associadas a escolha do instrumento 

adequado e a organização das variáveis de modo a poderem ser quantificadas . 

Com relação à habilidade ensinar a medir no trabalho prático e experimental, mais da 

metade dos participantes (61,2%) avaliaram seu grau de desenvolvimento como regular ou 

deficiente. Em um quantitativo semelhante, os docentes declararamm ter necessidades 

formativas no que diz respeito a tal habilidade. Já em relação à prioridade de formação, 56,9% 

a consideraram imediata, e 25,9% secundária, o que demonstra que uma quantidade 

significativa de professores deseja a formação nesse aspecto o mais brevemente possível. 

Esses resultados nos levam a questionar como estavam procedendo tais docentes para 

o ensino de práticas experimentais aos estudantes do ensino médio, já que essa habilidade é 

imprescindível para tais procedimentos. Dessa forma, nossas conclusões sobre as opiniões dos 

professores apontam para uma necessidade urgente de formação na área. 

Os resultados encontrados para a habilidade ensinar a estimar possíveis erros nos 

experimentos e utilizar procedimentos adequados para minimizá-los não diferem muito dos 

referentes às duas habilidades anteriores. Dos docentes analisados, apenas 14,6% afirmaram 

ter um bom grau de desenvolvimento nessa habilidade. O número de professores que julgaram 

necessitar de formação na habilidade de ensiná-la também foi grande: dos 116 participantes, 
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79 colocaram como necessária a formação continuada nesse aspecto. Quanto à prioridade da 

formação, 51,7% dos docentes, ou seja, mais da metade dos participantes do estudo, 

afirmaram necessitar de formação imediata nessa habilidade. 

Ter domínio da habilidade de estimar possíveis erros em uma medição é importante 

devido ao fato de que as medidas são as representações quantitativas das variáveis analisadas, 

de modo que a ocorrência de erros não percebidos pode comprometer o resultado do 

experimento. Nesse sentido, torna-se também importante, ao perceberem-se tais erros, ter-se 

conhecimento de procedimentos para a minimização de inconsistências da medição. A 

objetividade da experimentação passa pela validez das medições executadas. Assim como os 

erros, a validez de uma medida (grau em que uma situação ou instrumento de medição mede o 

que realmente quer medir) é necessária para aumentar a qualidade do experimento. Sendo 

assim, os resultados obtidos das opiniões dos professores quanto à habilidade de ensinar a 

estimar a validez de medições são inquietantes, uma vez que 62,1% dos que responderam ao 

questionário afirmaram ser regular ou deficiente seu desenvolvimento nessa habilidade. 

O que nos anima é que, da mesma forma que existe um grande percentual de docentes 

com dificuldades para ensinar tal habilidade, uma quantidade também grande desses 

professores deseja formação continuada para aperfeiçoar-se nessa habilidade (62,9%), ou seja, 

enxerga-a como importante para o desenvolvimento de trabalhos práticos e experimentais 

com estudantes do ensino médio. Avaliamos, do mesmo modo, elevada, e significativa, a 

quantidade de professores que consideram a prioridade de formação na habilidade como 

imediata: 54,3% dos docentes. 

Em um trabalho prático e experimental, assim como a validez de uma medição, é 

importante a escolha de um instrumento confiável, ou seja, que apresente variações de 

medição muito baixas. Ao analisarmos as respostas dos professores relacionadas à habilidade 

de ensinar a estimar a confiabilidade de medições, percebemos que eles consideravam seu 

grau de desenvolvimento nessa habilidade como sendo regular ou deficiente (mais de 60% 

dos pesquisados).  

Apesar de sabermos que não existem medições perfeitas, reconhecemos a importância 

de se ter medidas o mais próximas possível do valor verdadeiro. Dessa forma, preocupa-nos o 

fato de tantos professores de Ciências Naturais, atuantes há vários anos no ensino de Física, 

Química e Biologia no ensino médio, não terem conhecimentos consistentes para realizarem 

experimentos em suas aulas, o que é uma habilidade muito importante para a realização de 

atividades de ensino envolvendo trabalhos práticos e experimentais. 
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Quanto às necessidades formativas e à prioridade para a formação de acordo com essas 

necessidades, os docentes confirmaram ter consciência de suas deficiências em tal habilidade, 

ao julgarem de necessidade imediata a formação continuada no ensino de como estimar 

confiabilidade de medições. 

Verificamos, através do teste de qui-quadrado, que existe uma correlação direta entre o 

grau de desenvolvimento de cada uma das habilidades e a respectiva necessidade formativa; 

isto é, um grau de desenvolvimento regular ou deficiente se correlaciona com uma 

necessidade de formação naquele aspecto. Isso nos leva a considerar como consistentes os 

resultados encontrados em nosso estudo. 

A intenção deste trabalho não foi esgotar a discussão sobre a necessidade de formação 

continuada para o ensino de práticas experimentais nas aulas de Ciências Naturais no ensino 

médio, mas sim trazer à tona essa discussão, a partir da visão de professores da área, e propor 

uma nova perspectiva de abordagem da formação como uma atividade, segundo a teoria da 

atividade, de A.N. Leontiev. 

Temos a perspectiva de que nosso estudo venha a constituir-se em uma referência e em 

mais um instrumento de consulta para pesquisadores da área de educação interessados em 

pesquisas sobre formação continuada de professores de Ciências Naturais vinculadas à 

determinação de suas necessidades formativas. Além disso, pretendemos abrir caminhos para 

a discussão sobre a formação de professores como uma atividade humana/profissional, 

segundo a visão histórico-social da teoria da atividade, de Leontiev. 

Temos a aspiração de que este estudo possa ser útil como referência para a organização 

de processos formativos direcionados a professores de Ciências Naturais. E desejamos não 

encerrar com este trabalho nossa abordagem das atividades de formação segundo essa 

perspectiva, mas, em estudos posteriores, utilizar as teorias histórico-sociais e as habilidades 

associadas ao trabalho prático e experimental no ensino médio como referências para a análise 

de outros aspectos do ensino de Ciências Naturais, seja relacionados a professores seja a 

estudantes. 
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APÊNDICE: O QUESTIONÁRIO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

 

Caro professor(a), 

 O presente questionário é parte da pesquisa que estamos desenvolvendo sobre 

as necessidades formativas de professores (as) do Novo Ensino Médio. Agradecemos, 

antecipadamente, sua colaboração e reiteramos a importância de contarmos com sua opinião 

sobre as questões que seguem. O questionário é anônimo.  

 

 

1. Idade: __________     Sexo:   F  (     )       M  (      )    Estado civil: ______________ 

 

 

2.Disciplina que leciona:______________________________________________ 

 

 

3. Formação em nível superior:  Sim (    )   Não (    )   Ano de conclusão: _________ 

   Curso(s): 

(     ) Licenciatura Química 

(     ) Licenciatura Matemática 

(     ) Licenciatura Biologia 

(     ) Licenciatura Física 

(     ) Outro. Qual:____________________________________________ 

  

 

4. Possui pós-graduação?  Sim (     )  Não  (     )    Cursando (     ) 

    Nível:  Especialização (    )         Mestrado (     )     Doutorado  (     ) 

   

Curso: ________________________________________________________________ 

 

Instituição: ____________________________________________________________ 

 

 

5. Tempo de experiência como professor (a): __________________(anos e meses) 

 

 

6. Tempo total de experiência por disciplina (s): 

    Disciplina(s) Tempo : 

a) 

b)____________________________________ 

c)____________________________________ 

d)____________________________________ 

e)____________________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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7. Trabalha em outra(s) escola(s)?   Não  (     )      Sim   (     )    N
o
 de escolas: ______ 

   

    Turno:     matutino  (    )                 vespertino  (     )                 noturno   (    )  

       

8. Tem lido ou estudado os PCNs do novo Ensino Médio?  Sim   (    )   Não   (    ) 

 

9. Realiza trabalhos experimentais na sala de aula?         

   Não (      )   Sim    (     ) 

 

Argumente sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

10. No quadro a seguir desejamos saber como você avalia seu nível de desenvolvimento 

em relação às habilidades para ensinar a medir no trabalho prático e experimental, na 

sua disciplina, com os estudantes do Ensino Médio. No quadro B, R e D significam 

respectivamente: 

 

 

B = bom nível de desenvolvimento da habilidade. 

R = regular nível de desenvolvimento dessa habilidade. 

D = deficiente nível de desenvolvimento da habilidade. 

 

 

Preencher o quadro: 

Habilidade para ensinar a medir no 

trabalho prático e experimental a 

estudantes do ensino médio  

Nível de 

desenvolvimento 

Necessidade 

formativa 

B R D Sim Não 

1. Operacionalizar variáveis numa 

hipótese 

     

2. Medir variáveis num experimento 
     

3. Estimar erros possíveis nos 

experimentos e utilizar procedimentos 

adequados para minimizar os erros 

     

4. Estimar a validez de medições 
     

5. Estimar a confiabilidade de medições 
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11. Avalie segundo os critérios estabelecidos no quadro abaixo sua ordem de prioridades 

para discutir, em curso de formação continuada, os conteúdos e estratégias das 

habilidades listadas.   

 

 

Habilidade para ensinar a medir no trabalho 

prático e experimental a estudantes do 

ensino médio 

Ordem de Prioridade 

Imediata Secundária Pequena 
Não se 

enquadra 

1. Operacionalizar variáveis numa 

hipótese 

    

2. Medir variáveis num experimento 

 

    

3. Estimar erros possíveis nos 

experimentos e utilizar procedimentos 

adequados para minimizar os erros 

    

4. Estimar a validez de medições 

 

    

5. Estimar a confiabilidade de medições 

 

    

 

 


