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RESUMO 

 

QUINQUIOLO, N.C.R. Aplicação de ferramentas pedagógicas para o ensino 
de ciências em estudantes de Pedagogia: aprendendo sobre energia e 
eletricidade. 2020. 108 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de 
Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2020. 

 

O Ensino de Ciências na Educação Básica, principalmente nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental tem sido amplamente discutido tendo em vista o fato de que 
a formação para o exercício da cidadania exige que os indivíduos possam ser 
capazes de compreender os fundamentos básicos da construção de nossa 
sociedade extremamente dependente da Ciência, da Tecnologia e da Inovação. 
Por isso, a formação de professores com a autonomia profissional para atender a 
essas exigências atuais da sociedade é extremamente importante e constitui-se 
em um grande desafio, afinal, independente da metodologia, das estratégias, dos 
materiais, conteúdos e objetivos educacionais, é o professor quem, de fato, 
desenvolve o processo de ensino e de aprendizagem com os alunos em sala de 
aula. Portanto, não há como conceber qualquer projeto educacional que não 
considere a formação do professor como prioritária. Neste trabalho de pesquisa, 
de natureza qualitativa-exploratória, realizamos um estudo de caso que se propôs 
a compreender como professores em formação inicial mudam de concepções 
quando submetidos a um curso de formação continuada que utilizou diferentes 
ferramentas pedagógicas , permitindo a eles vivenciar o uso de tecnologias e 
recursos em sala de aula, estimulando o ensino de Ciências. Dentre as 
ferramentas escolhidas, estão a montagem de circuitos, o uso de robótica 
educacional e o desenvolvimento de adaptação de jogos, favorecendo a 
ludicidade no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, realizamos a 
aplicação de questionários, contextualização teórica e a apresentação de 
diferentes propostas didáticas associadas as habilidades e competências 
preconizadas na Base Nacional Curricular Comum para as séries iniciais do 
Ensino Fundamental. Os resultados mostram que os professores em formação 
inicial não consideram a sua formação básica suficiente para prepara-los para 
lecionar Ciências e evidenciam um desconforto ao serem desafiados a ministrar 
aulas desses conteúdos para seus alunos. Entretanto, após passarem por 
processos reflexivos acerca do uso de metodologias ativas de aprendizagem, os 
futuros professores demonstraram grande interesse pela temática, maior 
confiança para atuar em sala de aula e compreensão da importância do uso de 
recursos que possibilitem uma educação problematizadora e participação ativa do 
aluno no processo de ensino e de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 
Formação de professores de ciências. Ferramentas pedagógicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

QUINQUIOLO, N.C.R. Aplication of pedagogical tools for teaching science in 
Pedagogy students: learning about energy and eletricity. 2020. 108 p. 
Dissertation (Master of Science) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade 
de São Paulo, Lorena, 2020. 

 

Science Teaching in Basic Education, especially in the early grades of elementary 
school, has been widely discussed in view of the fact that training for the exercise 
of citizenship requires that individuals be able to understand the basic foundations 
of building our society. extremely dependent on science, technology and 
innovation. Therefore, the training of teachers with professional autonomy to meet 
these current demands of society is extremely important and constitutes a major 
challenge, after all, regardless of the methodology, strategies, materials, content 
and educational objectives, is the teacher who actually develops the teaching and 
learning process with students in the classroom. Therefore, there is no way to 
conceive of any educational project that does not consider teacher education as a 
priority. In this qualitative-exploratory research work, we conducted a case study 
that aimed to understand how teachers in initial training change their conceptions 
when submitted to a continuing education course that used different pedagogical 
tools, allowing them to experience the use of technologies and resources in the 
classroom, stimulating science teaching. Among the chosen tools are the assembly 
of circuits, the use of educational robotics and the development of game 
adaptation, favoring playfulness in the teaching and learning process. Therefore, 
we conducted the application of questionnaires, theoretical contextualization and 
the presentation of different didactic proposals associated with the skills and 
competences recommended in the National Common Curriculum Base for the 
initial grades of elementary school. The results show that teachers in initial 
education do not consider their basic education sufficient to prepare them to teach 
science and show discomfort when challenged to teach these contents to their 
students. However, after going through reflective processes about the use of active 
learning methodologies, future teachers showed great interest in the subject, 
greater confidence to work in the classroom and understanding of the importance 
of using resources that enable problematizing education and active participation. of 
the student in the teaching and learning process. 

 

Keywords: Science Teaching. Early grades of elementary school. Science teacher 
training. Pedagogical tools. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da minha vida como estudante sempre soube, desde muito cedo, 

que queria ser professora mesmo não sabendo qual área de atuação eu teria mais 

afinidade. Com o passar dos anos fui percebendo uma leve inclinação para 

Ciências Humanas e da Natureza sem claramente definir qual seria minha 

escolha.  

Já no Ensino Médio defini, de forma mais assertiva, minha preferência pelas 

Ciências Naturais e isso, se deveu muito aos professores que encontrei ao longo 

desse nível de ensino. Sem jamais desmerecer os outros docentes que muito 

contribuíram para minha formação, destaco cinco professores do Ensino Médio 

que julgo terem sido  fundamentais na minha decisão: um pelo conhecimento que 

demonstrava ao ensinar conteúdos que, na época, eram considerados por mim 

muito difíceis; um segundo pela forma divertida que encontrou para tornar a 

aprendizagem mais efetiva para nós, alunos; o terceiro, um profissional de 

odontologia que se aventurou na Educação e talvez por isso adotasse formas 

inusitadas para ensinar biologia, como, por exemplo, teatros, encenações, e 

outras metodologias que fizeram dele um professor conhecido por alunos de todas 

as turmas, mesmos os daquelas  em que ele não lecionava; o quarto, um 

professor de biologia muito sério, amante das Ciências, que ao final das aulas 

recitava uma poesia ou uma música, sempre fazendo com que os alunos criassem 

algum vínculo com ele e, consequentemente, com o conteúdo ensinado, e, por 

fim, mas não menos importante, um professor de biologia que um dia explicou que 

as flores possuem “pendúnculo” ao invés de pedúnculo e não aceitou ser corrigido 

por alunos atentos que perceberam o seu erro. Assim, considero esse docente 

como o responsável por me ensinar que ser professor não significa estar sempre 

certo.  

Na graduação, já cursando Ciências Biológicas, descobri professores que 

me permitiram conhecer novas formas de ensinar, mais interessantes e dinâmicas, 

ampliando as minhas concepções acerca do significado do que é ser professor.  

Não satisfeita com minha formação de bióloga, fui procurar estudar mais 

sobre a Educação, visando compreender melhor o que significava ser professor e 
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como um profissional da educação pode não apenas ensinar, mas também ajudar 

o aluno a se desenvolver de uma forma mais completa. Fiz então um curso de 

pós-graduação em Psicopedagogia, ansiando compreender as relações existentes 

entre o processo de aprendizagem, o aluno, sua família e seu contexto físico-

social. Dando continuidade ao trabalho de aprender para melhor ensinar, fiz uma 

nova graduação, agora em Pedagogia, que me permitiu trabalhar em todos os 

segmentos da Educação Básica: desde a Educação infantil até o Ensino Superior.  

Como professora do Ensino Superior lecionei para futuros professores, 

alunos de um curso de Pedagogia, que sempre relatavam uma enorme dificuldade 

com o ensino de Ciências e a preferência quase que unânime por atuar na 

Educação Infantil ou nas séries responsáveis apenas pela alfabetização. 

Surge então algumas questões que despertara, meu interesse: por que 

esses futuros professores possuem esse sentimento, essa aversão quando 

falamos de ensinar Ciências? Quais fatores podem estar relacionados a esse 

comportamento? Como professora formadora, posso modificar esse pensamento? 

Será que, assim como eu, as experiências que estes alunos vivenciaram, foram 

capazes de influenciar a formação da identidade docente dos mesmos? 

Conjuntamente a esse questionamento, senti a necessidade de descobrir novas 

formas de ensinar, que fossem voltadas não só a um melhor aprendizado da teoria 

e conteúdo em aulas tradicionais, mas também para a aplicação de ferramentas 

pedagógicas mais dinâmicas e contextualizadas, que pudessem tornar as aulas 

mais atrativas e significativas para os alunos, futuros professores.  

Ao ingressar no mestrado pude vivenciar modelos ativos de ensino de 

Ciências que visam oferecer ao aluno a autonomia necessária no processo de 

aprendizagem. Isso deu origem a esse estudo, cujo objetivo é investigar, num 

contexto de formação inicial de professores, como a aplicação de ferramentas 

pedagógicas em sala de aula e o uso de recursos baseados nas Tecnologias de 

Informação e Comunicação podem permitir aos futuros docentes mudarem suas 

concepções acerca do Ensino de Ciências e o uso da inovação nas aulas que 

lecionarão. 
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No capítulo 2 deste trabalho fazemos uma reflexão sobre o ensino de 

Ciências na Educação Básica, principalmente nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, caracterizando a   formação de professores das séries iniciais do 

Ensino Fundamental para o Ensino de Ciências, abordando a questão do currículo 

dos cursos de Pedagogia, enfatizando o abismo entre  o “saber” e o “saber fazer” 

e ressaltando a importância da formação de professores reflexivos. No capítulo 3 

discutimos a importância do uso de ferramentas pedagógicas para o ensino de 

Ciências, abordando a aplicação de tecnologias como recursos educacionais, a 

robótica aliada ao ensino e o uso de jogos e do lúdico no processo de ensino e de 

aprendizagem. No capítulo 4 detalhamos os fundamentos da pesquisa, 

caracterizando o processo de coleta e de análise de dados, enquanto que no 

capítulo 5 apresentamos os dados coletados e sua respectiva análise. Por fim, no 

capítulo 6, apresentamos nossas considerações finais. 
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2 O ENSINO DE CIÊNCIAS NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

(BRASIL, 1996), um dos principais objetivos da Educação atualmente é atuar para 

formar indivíduos preparados para o exercício da cidadania. No artigo 4o da LBD 

(opus cit.) é destacado que é dever do Estado garantir a Educação Básica gratuita 

para todos os brasileiros em três diferentes níveis: a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental I e II e o Ensino Médio. 

Nesse cenário, o ensino de Ciências, não só como disciplina, mas como 

prática sistemática de construção do conhecimento faz-se essencial, pois atua na 

ampliação da compreensão do mundo e suas transformações, e do papel do 

homem como individuo social. No Brasil, desde a década de 1970, por meio da Lei 

5.692, de 11 de agosto de 1971 (BRASIL, 1971), há a obrigatoriedade do ensino 

de Ciências no Ensino Fundamental.  

O reconhecimento da importância do ensino de Ciências a ser 

implementado o quanto antes no processo educativo escolar foi corroborado nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998) e agora, mais 

recentemente, na Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2018) que pontua a 

importância da compreensão de “fenômenos e processos relativos ao mundo 

natural, social e tecnológico, incluindo o digital” destacando a necessidade de 

construção das relações entre eles, “exercitando a curiosidade para fazer 

perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base 

nos conhecimentos das Ciências Naturais.” (BRASIL, 2018) 

Oliveira e Messeder (2017) enfatizam que o ensino de Ciências nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental é extremamente relevante para a formação do 

estudante, pois, segundo eles há diferentes maneiras de o professor abordar a 

temas científicos com os estudantes nessa faixa etária, possibilitando o 

desenvolvimento de habilidades como o da argumentação, do raciocínio lógico, da 

capacidade de construção de argumentações explicativas para os fenômenos 

naturais observados.   

Espinoza (2010) reitera que o ensino de Ciências não deve ser ministrado a 

partir de uma abordagem limitada, muito tradicionalista, no aluno é submetido à 
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condição de passividade ante o processo de ensino e de aprendizagem, ouvindo e 

reproduzindo os conceitos por ele memorizados. Numa visão contrária, o autor 

pontua que é imprescindível que o professor desenvolva uma prática pedagógica 

mais inovadora em relação ao ensino de Ciências, compreendendo-o como um 

ato dinâmico entre aluno e professor, de construção contínua e participação ativa 

do aluno. 

Entretanto, para que esse desenvolvimento de fato possa ocorrer, é preciso 

que o professor esteja preparado para atender não só as especificidades da 

infância, fase da vida na qual encontra seus alunos, mas também estar consciente 

das exigências sociais para fazer frente ao avanço científico e tecnológico 

(VIEGAS; OSÓRIO, 2007). 

Contudo, como afirmam Augusto e Amaral (2015), Ducatti-Silva (2005) e 

Freire (2000), os professores brasileiros que atuam nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental não possuem formação suficientemente adequada para planejarem 

e gerirem uma prática pedagógica a contento frente às novas demandas que se 

fazem necessárias.  

Para Monteiro e Teixeira (2004), a falta de formação adequada dos 

professores fica ainda mais evidente quando os conteúdos a serem abordados 

são relativos à Física e à Química. Assim, é muito comum que eles sejam 

preteridos e não abordados com os alunos, levando a uma dificuldade de 

aprendizagem dessas disciplinas no Ensino Médio. 

Galian, Arroio e Sasseron (2013) enfatizam que os professores das séries 

iniciais preferem dar maior ênfase ao ensino de Língua Portuguesa e Matemática, 

deixando em segundo plano a disciplina de Ciências. E mesmo assim, nesta 

disciplina, preferem destacar mais prioritariamente conceitos de Biologia. Esses 

autores destacam que esse fato se deve à inexistência de uma formação inicial 

adequada para os professores, em especial na disciplina de Metodologia do 

Ensino de Ciências nos cursos de Pedagogia. 
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2.1 O CURRÍCULO DOS CURSOS DE PEDAGOGIA E A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

O processo de formação de professores é peça fundamental para a 

consecução dos objetivos do ensino, afinal é ele o responsável pelo 

desenvolvimento da prática pedagógica com os estudantes. Assim, como 

destacam Monteiro e Teixeira (2004), é necessário considerar a indissociável 

relação existente entre as concepções e vivências prévias dos educadores, 

presentes em sua formação, e sua prática educativa em sala de aula. A 

compreensão desta dinâmica nos auxilia na análise e no entendimento dos 

problemas relacionados ao ensino de Ciências, principalmente nos anos iniciais do 

ensino fundamental.  

 Para Ovigli e Bertucci (2009) a atuação insatisfatória de professores para o 

ensino de Ciências nos anos iniciais do ensino fundamental é influenciada 

diretamente pela formação deficitária nessa área quando estudantes do Magistério 

ou dos cursos de licenciatura em Pedagogia. Ducatti-Silva (2005) afirma que é 

sabido que, em muitos casos, os professores saem desta etapa sem a formação 

adequada para o ensino das Ciências Naturais. 

A precariedade de disciplinas que abordam as temáticas das Ciências 

Naturais na formação de professores é refletida em práticas pedagógicas 

tradicionais, amplamente baseadas em livros didáticos, focada na memorização 

de conteúdos e pouca problematização (MONTEIRO; TEIXEIRA, 2004). Para 

Gadotti (1998), o curso de Pedagogia encontra-se bastante fragmentado, com 

muitas disciplinas lecionadas em um curto intervalo de tempo, gerando estudos 

superficiais em diversas áreas, inclusive no âmbito das Ciências Naturais. 

Villani e Freitas (1998) em seu trabalho reafirmam que os cursos de 

Pedagogia pouco trabalham com os discentes os conteúdos de Ciências Naturais, 

e quando o fazem, tendem a atuar de forma tradicional. Os autores afirmam ser 

necessário estabelecer um ambiente problematizador, que incentive o 

aprendizado dos alunos a partir de sua vontade de aprender, estimulando 

questionamento não só de conceitos e práticas pedagógicas, mas também 

práticas e concepções pessoais. 
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É fundamental então que os professores atuantes e os ainda em formação 

busquem aprimorar suas práticas, por meio de processos de construção e 

reavaliação contínuos, compreendendo o papel do ensino de Ciências na 

construção social dos sujeitos, não se limitando somente aos conteúdos 

curriculares. 

2.1.1 SABER E O SABER FAZER 

 Com relação a formação docente para o ensino de Ciências nos cursos de 

Pedagogia, alguns trabalhos mostram que em muitos casos os profissionais se 

formam tendo pouco contato com a temática das Ciências Naturais, gerando 

insegurança para atuação em sala de aula. 

 Para Carvalho e Gil-Pérez (2006) os professores de Ciências demandam 

uma formação adequada muitas vezes não alcançada no ensino superior e 

somado a isso, não possuem consciência das suas insuficiências. Nesse sentido 

Suart (2016) aponta que diversos cursos voltados para a formação inicial acabam 

focando seu currículo em práticas tradicionais de ensino, voltadas para 

transmissão e recepção de conteúdo.  

 Isso se configura num grande problema, pois além de não se constituir em 

uma prática aceita pelos alunos, que reagem com descaso, desmotivação e 

indisciplina ao ensino tradicional, é contrária às determinações atuais da nova 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018). 

 A nova BNCC determina o desenvolvimento, ao longo de toda a Educação 

Básica, de dez competências gerais: três de natureza cognitiva, três de natureza 

comunicativa e quatro de natureza socioemocional. E, neste contexto, as vivências 

onde há uma ressignificação no papel do professor e do aluno no processo de 

ensino e de aprendizagem é fundamental, principalmente naquelas onde os 

alunos assumem o protagonismo. 

 Portanto, mais do que nunca, faz-se necessário uma formação docente 

capaz de permitir ao professor redimensionar sua ação em sala de aula de forma 

a possibilitar que seus alunos assumam uma posição mais responsável por sua 

aprendizagem. 
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 Como forma de analisar o contexto de formação de professores e buscar 

meios de superar o modelo simplista de ensino de Ciências nos anos iniciais, 

Carvalho e Gil-Pérez (2006) propõem um modelo com 8 aspectos fundamentais 

relacionados ao “saber” e ao “saber fazer”, conforme a Figura 1. 

Figura 1 - o processo do "saber" e do "saber fazer" 

 

Fonte: Carvalho e Gil-Pérez (2006) 

Os autores conceituam o item 1 como Saberes Conceituais e 

Metodológicos, enquanto os itens de 2 a 5 constituem os chamados Saberes 

integradores. Para eles, a relação existente entre a teoria e prática são 

fundamentais no domínio de ambos os saberes, porém, os Saberes Integradores 

estão relacionados ao que acontece na escola, onde os professores em formação, 

no processo de estágio buscarão estabelecer as bases do “saber” e do “saber 

fazer”, relacionando de fato a teoria e a prática por meio da vivência. 

Seguindo a análise do quadro apresentado na Figura 1, de acordo com os 

autores, os itens 6, 7 e 8 são os chamados Saberes Pedagógicos e se relacionam 

com os acontecimentos de sala de aula onde o professor constrói a relação entre 

o “saber fazer” com os saberes pedagógicos. Sendo assim, para que o professor 

estabeleça uma conexão entre teoria e prática é fundamental que participem 

ativamente do processo, exercendo atividades relacionadas à prática docente, 

desde sua formação inicial. 

Outro ponto colocado por Carvalho e Gil-Pérez (2006) consiste na crença 

de que tais barreiras existentes na formação inicial para o ensino de Ciências não 
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são um obstáculo intransponível e pode ser superado por meio de práticas 

didáticas que fomentem a mudança e a reflexão dos professores em formação 

acerca de suas próprias concepções e perspectivas.  

2.1.2 O PROFESSOR REFLEXIVO 

Compreendendo o professor como um profissional do conhecimento, 

principal ator e mediador dos saberes escolares, Tardif (2003) afirma que o 

docente não pode ter sua função reduzida à condição de mero técnico que aplica 

determinados conhecimentos para seleção de objetivos, conteúdos, métodos, 

estratégias e de avaliação. Para o autor, o professor deve ser compreendido como 

um agente social controlado por mecanismos puramente sociológicos. 

Desse ponto de vista, Libâneo (2002) retoma o conceito de professor 

reflexivo proposto por Nóvoa (1992), enfatizando o caráter intelectual da profissão 

docente. Assim, procura-se enfatizar a necessidade de um profissional que não 

segue normas pré-estabelecidas, mas que reflete tanto no início quanto no fim de 

suas ações educativas, planejando seu fazer e realizando uma análise crítica de 

cada ato realizado. 

Schön (2000) propõe que a formação docente seja feita a partir de um 

processo de reflexão sobre a ação, de reflexão na ação e de reflexão sobre a 

reflexão na ação. O autor explica que em relação à reflexão sobre a ação, o 

professor deve analisar o que vem fazendo visando compreender o que em sua 

prática contribui para a obtenção de um determinado resultado.  

Por outro lado, na reflexão-na-ação, o professor deve observar o impacto 

que sua prática tem sobre o aprendizado dos alunos, sem, contudo, interromper a 

prática que está sendo aplicada em situação real de sala de aula. Por fim, na 

reflexão sobre a reflexão na ação o professor deve consolidar o pensamento 

crítico sobre a maneira como ocorreu à reflexão na ação realizada, buscando 

empreender aperfeiçoamentos na prática pedagógica utilizada. 

Contudo, para que tal ação seja efetiva, o autor destaca a importância de 

que a formação de professores precisa considerar o desenvolvimento da 

capacidade reflexiva dos futuros docentes. Dessa forma, é preciso que se supere 

a lógica da sequência curricular que primeiro se apresenta aos futuros professores 
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a Ciência Educacional, depois apresenta-lhes exemplos de aplicação para, 

finalmente, no momento final do curso, no estágio, coloca-los em contato com a 

realidade que vão enfrentar como profissionais do conhecimento. 

Monteiro (2004) afirma que ao se admitir o caráter reflexivo da docência é 

preciso oportuniza-la, facilitando contextos para que ela de fato ocorra. Para tanto, 

propõe que o professor, para cada aula que ministra ou planeja, realize um auto 

diálogo: 

● Um diálogo consigo mesmo: (o que preciso saber, fazer, melhorar?)  

● Um diálogo com o outro: o aluno (o que sabe? O que não sabe? O 

que deveria saber?). 

● Um diálogo com o problema: qual (is) a(s) dificuldade(s) o(s) 

alunos(s) apresenta(m)? 

Dessa forma o autor alerta para o perigo de o professor se tornar um mero 

reprodutor de tarefas não pensadas, se reflexões como essas não forem 

propiciadas, haja vista o fato de o processo taylorista e fordista já terem chegado 

às escolas.  

Assim sendo, Schön (2000) defende a ideia de que o professor, logo no 

início de sua formação, já se acostume com a prática reflexiva, tomando 

conhecimento dos principais problemas e das mais importantes dificuldades que 

se enfrenta ao empreender a prática educativa, aprendendo a teoria educacional 

de forma a apoiá-lo na compreensão da realidade em que está, bem como na 

busca de soluções de problemas reais de sala de aula. 

Na mesma direção, Perrenoud (2002) afirma que, ainda na formação inicial, 

o futuro professor deve mobilizar conhecimentos para pensar e enfrentar os 

problemas de sala de aula. 

Ampliando a discussão autores como Lima e Gomes (2002) defendem que 

o processo reflexivo não deve ser feito de maneira individual. Eles afirmam que a 

reflexão é um ato essencialmente social, com contornos políticos e culturais, a 

partir do qual se considera a experiência, o saber e a opinião de outros pares. 

“A reflexão não é uma atitude individual, ela pressupõe relações sociais, 
revela valores e interesses sociais, culturais e políticos, não é um 
processo mecânico nem tão pouco gerador de novas ideias. É antes uma 
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prática que deve expressar o nosso poder de reconstrução social.” (LIMA; 
GOMES, 2002, p. 169) 

 
Portanto, dentro da concepção destes autores, o professor, ao invés de 

somente aplicar ou replicar em sala de aula técnicas e teorias aprendidas no 

ensino superior, deve refletir sobre suas ações, consequências e possíveis 

soluções. 
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3 O USO DE FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS  

Diante da diversidade de conteúdos abrangidos pela temática das Ciências 

Naturais, abre-se uma grande possibilidade de criação e desenvolvimento de 

diversas ferramentas e recursos didáticos que visam auxiliar o processo educativo. 

 De acordo com Setúval e Bejarano (2009), educadores que se encontram 

no processo de formação inicial relatam ser fundamental para sua formação a 

proposição e aplicação de recursos didáticos que os auxiliem em sala de aula, 

pois se apresentam como propostas capazes de tornar as aulas mais dinâmicas e 

interessantes para alunos e professores. 

Sendo assim, descreveremos três formas de aplicações de ferramentas e 

recursos didáticos em aulas de Ciências: TIC (tecnologias da informação e 

comunicação), robótica educacional e o uso de jogos como recursos lúdicos. 

3.1 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 

O contínuo desenvolvimento e crescimento do uso de tecnologias na 

sociedade moderna vem suscitando questões importantes quando associamos 

tecnologia e educação, principalmente no que diz respeito ao uso de recursos 

tecnológicos dentro de sala de aula.  

Vários autores têm focado seus estudos nesse fenômeno, discutindo os 

benefícios e malefícios do uso de tecnologias como ferramentas educacionais, 

buscando compreender se o docente se vê preparado para a utilização dessas 

tecnologias em sala, criando cenários de aprendizagem benéficos para o aluno ou 

se o mesmo entende a chegada da tecnologia na educação como uma ameaça 

que prejudicaria suas aulas e o desempenho dos alunos (GOMES; MELO; 

TEDESCO, 2016).  

Mateus e Brito (2011) explicam que esses questionamentos não existiam há 

tempos atrás, entretanto agora são parte do dia a dia escolar e levam, cada vez 

mais, a discussões fundamentais sobre tecnologias e educação. Citam ainda que 

muitas leis municipais e estaduais atuam na contramão da realidade, propondo a 

proibição do uso de equipamentos tecnológicos como celulares dentro da escola, 

aumentando a polêmica e fomentando as discussões em torno desta temática. 



29 

 

 

 

A partir dessa perspectiva, Barcelos e Batista (2006) pontuam a 

necessidade de avaliarmos a questão das tecnologias considerando situações 

onde seja preciso estabelecer regras de uso desses dispositivos nas escolas e 

situações em que os recursos tecnológicos podem ser elementos de trabalho 

dentro de sala de aula. Os autores, mesmo reconhecendo a participação da 

tecnologia na vida dos alunos, colocam que, a escola, muitas vezes, não faz uso 

das mesmas, optando, em diversas situações, apenas por proibir sua utilização 

em sala de aula.  

A proibição está geralmente interligada à suposta “preguiça mental” que os 

alunos poderiam  vir desenvolver, uma vez que, segundo essa concepção, eles 

“deixariam de raciocinar” ao utilizá-la, como se o simples fato de não mais “armar 

contas” fosse determinante para o não desenvolvimento do “raciocínio” 

(QUARTIERI; DULLIUS; GIONGO, 2012) 

Entretanto, a utilização da tecnologia pelos jovens é incontornável e cabe 

aos educadores compreender as potencialidades de uso destes dispositivos para 

utilizá-los em favor das suas práticas pedagógicas, dentro e fora da sala de aula. 

Caso contrário, abre-se a possibilidade de ocorrer o uso de dispositivos 

tecnológicos pelos alunos para outros fins que não educativos e o professor 

deixará de utiliza-lo como uma ferramenta pedagógica auxiliar (BOTTENTUIT 

JUNIOR, 2012).  

O uso das tecnologias no cotidiano escolar para o fortalecimento do saber é 

alvo de grandes discussões. Zorzal et al. (2008) destacam que esta tecnologia 

favorece um ambiente interativo e motivador despertando o interesse dos 

estudantes e seu uso possibilita o desenvolvimento de habilidades importantes na 

assimilação do conteúdo. Faria (2004) faz uma leitura de relevância quando o 

assunto é tecnologia na educação: 

“Enquanto a expressão ‘sociedade da informação’ enfatiza a importância 
da tecnologia educacional para a rápida atualização e socialização dos 
conteúdos, a ‘sociedade do conhecimento’ se refere à aquisição dos 
conhecimentos através da interpretação e processamento da 
informação.” (FARIA, 2004, p. 7) 

Na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018) é previsto 

que os estudantes aprendam a utilizar as Tecnologias de Informação e 

Comunicação –TIC de forma crítica e responsável. 
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Portanto, conhecer, entender e apropriar-se dos recursos tecnológicos 

como ferramentas pedagógicas é tarefa fundamental para os educadores atuais 

que não desejam ficar marginalizados dos avanços digitais, parte importante nas 

relações na sociedade atual (SILVA SOUZA, 2013). Se valorizarmos as formas 

com que os sujeitos se expressam, conhecermos quais são seus conhecimentos 

prévios no processo educativo e trabalharmos para conseguir alcançar o 

verdadeiro potencial instrutivo das tecnologias, seremos capazes de transformar a 

educação e aumentar saberes (PEREIRA; SILVA, 2014) 

Para isso, é imprescindível que o professor, antes centro das informações e 

dos conhecimentos, adquira novas habilidades de mediador no processo de 

ensino e de aprendizagem para que considere não somente os conhecimentos 

teórico dos alunos, mas também  

o perfil dos estudantes, seus conhecimentos prévios, suas preferências 
de aprendizagem, seus estilos cognitivos e os conteúdos e métodos de 
como aplicar e/ou transmitir conteúdos embasados por várias teorias de 
aprendizagem (LEITE, 2014).  

As tecnologias da informação e comunicação são, hoje, muito mais do que 

somente meios de comunicação ou ferramentas neutras; as TIC são instrumentos 

tanto de aprendizagem cognitiva como de construção social que modificam a 

nossa forma de comunicar, interagir e aprender. (JONASSEN, 2007). Ao educador 

cabe, então, gerenciar o uso destas situações e mediar sua aplicação em sala de 

aula visando a um ensino mais dinâmico e interativo. 

3.2 A ROBÓTICA EDUCACIONAL 

Muitos trabalhos de pesquisa na área de ensino (PRENSKY, 2001; WING, 

2006; RESNICK et al. 2009; EASTERBROOK, 2014) têm defendido uma abordagem 

pedagógica denominada computational thinking ou pensamento computacional. 

Wing (2006) define o pensamento computacional como sendo um 

subconjunto de competências e habilidades que se relacionam com a abstração e 

a decomposição de problemas que possibilitam sua resolução a partir do uso de 

recursos computacionais e estratégias algorítmicas. Nessa perspectiva, a autora 

ainda defende que o desenvolvimento desse tipo de pensamento nos alunos 

possibilita: 
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● A busca da conceituação e não da simples programação em si, pois 

exige uma atitude na qual intenta-se resolver um problema dividindo-

o em partes, de tal modo que se permita visualizá-lo em níveis mais 

simples. Isso exige capacidade de fazer abstrações. Não é uma 

atitude de mera aplicação de técnicas de programação; 

● O desenvolvimento de uma habilidade que não é meramente 

utilitária, mas fundamental, pois permite a evolução da competência 

em superar problemas utilizando o computador, principal recurso 

ubíquo na sociedade atual; 

● Um modelo de pensamento no qual quem pensa é quem programa e 

não o computador. No pensamento computacional a intenção é criar 

modos de como o computador pode processar soluções para 

problemas complexos que se apresentam. Portanto, é uma forma de 

tratar os problemas para que eles possam ser resolvidos pelo 

computador. Assim, ao possuir o pensamento computacional, não se 

é um consumidor passivo dos resultados gerados pela computação, 

ao contrário, torna-se um promotor de ideias, de estratégias que 

determinam a maneira como o computador deve encontrar as 

soluções; 

● A complementação da Matemática e da Engenharia, pois possibilita 

pensar em problemas cotidianos e encontrar soluções práticas para 

superá-los; 

● um modo de pensar útil para todas as pessoas em diversas 

aplicações. 

Na visão de Wing (2006) a adoção do pensamento computacional em 

práticas de ensino na Educação Básica deve possibilitar o desenvolvimento do 

raciocínio lógico necessário para a aprendizagem de conceitos matemáticos e das 

Ciências exatas, além de facilitar situações de ensino onde os estudantes possam 

refletir sobre problemas reais do seu cotidiano. 

Por isso Wing (2006) defende que o desenvolvimento do pensamento 

computacional seja trabalhado logo nas primeiras séries escolares. 



32 

 

Na contramão dessa opinião, em muitas escolas brasileiras o ensino de 

Ciências se inicia muito tardiamente, apesar das orientações previstas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) destacarem que, logo no 

primeiro ciclo do Ensino Fundamental, é possível se ensinar a observar os 

fenômenos, os processos científicos, a maneira como se constroem explicações e 

se dá nomes às coisas, bem como se debater diversos problemas e organizar 

várias relações.  

Na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) também se prevê o 

desenvolvimento do letramento científico, ou seja, a capacidade de compreender e 

interpretar o mundo, não apenas natural, mas também o social e o tecnológico, 

durante todo o Ensino Fundamental, começando já nas séries iniciais. 

Porém, as Orientações Curriculares do Estado (SÃO PAULO, 2008) se 

mostram em contradição com essa concepção contida nos PCN e no BNCC. 

Neste documento, gerado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 

há a orientação para a abordagem exclusivamente da Língua Portuguesa e da 

Matemática no primeiro e segundo anos do Ensino Fundamental. Também não há 

previsão de horas de Ciências Físicas e Biológicas no terceiro ano do ensino 

fundamental; e, apesar de estarem previstos estes conteúdos nas classes de 4º e 

5º anos, a carga horária proposta para abordagem destes temas é muito baixa. 

Parece existir, portanto, uma legislação que confirma uma concepção que 

existe entre os professores das séries iniciais do Ensino Fundamental: a de que 

nessa primeira etapa do ensino, o trabalho formativo deve ser centrado apenas 

nos conteúdos de Língua Portuguesa e de Matemática (GALIAN; ARROIO; 

SASSERON, 2013). 

Monteiro (2002) enfatiza a importância do ensino de Ciências ser iniciado o 

quanto antes no processo de escolaridade sob a justificativa de que é nessa fase 

em que se define o perfil do estudante que se terá no futuro. O autor destaca, 

ainda, a necessidade fundamental de se iniciar o ensino de Ciências logo na 

primeira série do Ensino Fundamental sem perder de vista o caráter lúdico tão 

necessário para a infância. Há então o desafio de implantar um ensino de ciências 

interessante, que contribua para o desenvolvimento de habilidades e 
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competências além do conhecimento teórico, possibilitando situações de 

ludicidade tão necessárias à infância. 

Autores como Gomes (2013), Moita (2007) e Gee (2003) chamam a 

atenção para o fato de haver uma relação entre aprendizado e ludicidade entre os 

jovens e os games. Para eles a geração atual de nativos digitais se integra 

facilmente a diferentes mídias e se divertem interagindo com elas e a partir delas. 

Além dessa ludicidade as pesquisas têm mostrado a existência de diversos 

princípios de aprendizagem, tais como o desafio, a recompensa, a frustração 

prazerosa, além do desenvolvimento de habilidades e competências lógicas. 

Em conformidade com essa opinião, Santo, Castelano e Almeida (2012) 

colocam que os games podem ser definidos como recursos lúdicos importantes na 

atualidade e que, cada vez mais, têm feito parte do dia-a-dia das pessoas de 

diferentes idades, em especial as mais jovens. 

Para Gee (2003) os games, além de lúdicos, oferecem oportunidade de 

desenvolver habilidades e competências como: o raciocínio lógico, a tomada de 

decisões, a resolução de problemas, a agilidade, os conhecimentos relacionados a 

línguas estrangeiras e a capacidade de interpretar inúmeras informações. 

 A partir dessas considerações identificamos a linguagem do software 

Scratch como um importante aliado no processo de introduzir atividades de 

desenvolvimento do pensamento computacional com ludicidade. 

Maloney et al (2010) definem o software Scratch como sendo uma 

linguagem de programação que é oferecida online (https://scratch.mit.edu/), 

desenvolvida pelo grupo de pesquisa do professor Mitchel Resnick, que possibilita 

a jovens e crianças criar animações interativas e jogos digitais, aprendendo assim, 

a lógica e a sintaxe de programação, de maneira divertida e lúdica. Costa (2019) 

define o Scratch como: 

“Uma linguagem de programação educativa, inspirada na linguagem 
Logo, que não exige conhecimentos prévios de programação, uma vez 
que o desenvolvimento é feito através de uma interface gráfica que 
permite que os programas sejam desenvolvidos através de blocos 
coloridos, com uma manipulação semelhante aos brinquedos Lego, que 
executam determinada operação. Esta aplicação é destinada a ser usada 
por crianças e jovens a partir dos 8 anos, e é desenvolvida pelo MIT 
Media Lab. (COSTA, 2019) 

https://scratch.mit.edu/
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O fato que torna tão fácil para crianças e adolescente utilizarem o software 

Scratch é que, além de ser gratuito, sua interface gráfica lança mão do recurso 

denominado “blocos de comandos”. Esses blocos são organizados por meio de 

diferentes categorias tais como “movimento”, “aparência”, “sons”, “caneta”, 

“controle”, “sensores”, “operadores” e “variáveis”. Não sendo, portanto, necessário, 

para programar um jogo ou uma simulação, conhecer a linguagem de 

programação. Basta fazer um projeto lógico de etapas para que o programa 

funcione a contento. A partir do estabelecimento desse programa lógico, basta que 

o usuário escolha “blocos de comandos” adequados à função que se quer que o 

programa realize (ZAHARIJA; MLADENOVIC; BOLJAT, 2013). 

Os blocos de movimento se referem ao movimento dos sprites, ou seja, do 

objeto gráfico em geral ou de sua localização na tela. O bloco de aparência diz 

respeito a efeitos ou mudanças na aparência de um Sprite. O bloco de sons se 

relaciona com o fato de se adicionar ou não algum som na simulação ou jogo. O 

bloco caneta possibilita traçar linhas que dizem respeito a trajetória dos sprites. O 

controle trata das funções principais que vão se estabelecer no projeto. O bloco de 

sensores são recursos que detectam e sinalizam uma condição que se altera no 

tempo. No bloco “operadores” pode-se calcular novos valores de variáveis 

constantes e variáveis. Por fim, os blocos variáveis permitem a criação de 

variáveis. 

Para Resnick et al. (2009) a ideia do software Scratch é a de propor uma 

plataforma na qual o estudante possa criar, experimentar, refletir, compartilhar 

reflexões, enfim desenvolver o pensamento criativo. Nesse sentido, o autor 

apresenta o que ele chama de espiral do pensamento criativo e seu contexto de 

programação (Figura 2) que pode ser obtido com o uso do software Scratch. 
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Figura 2 – espiral do pensamento criativo, de Resnick et al.  (a) e Espiral correspondente, 
no contexto da programação (b). 

 

(a)                                                                       (b) 

 

Fonte: Resnick et al. (2009) 
 

O esquema foi construído para representar o que o autor enfatiza como 

sendo o desenvolvimento do processo criativo. Por ele é possível observar o 

desencadeamento de uma sequência que gera o pensamento criativo (imaginar, 

criar, experimentar, compartilhar, refletir) que se repete sempre em um nível 

superior. O mesmo processo em espiral pode ser observado em termos de 

procedimentos do contexto de programação.  

Cabe ressaltar que no âmbito da programação computacional, não há um 

fluxo continuo e sim um processo de ida e volta na construção do pensamento. 

Portanto, o esquema apresentado realiza uma associação com base em um 

modelo simplificado. 
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Na Figura 3 pode-se observar a interface do software Scratch, contendo a 

parte onde ficam os “blocos de comando”, incluindo a tela de programação, onde 

vai se definir um script, e, por fim a parte que inclui a visualização do jogo ou da 

simulação montada.  

Figura 3 - ambiente de desenvolvimento do software Scratch 

Fonte: Costa (2019) 

Os números destacados na Figura 3 são definidos como sendo: 

1. Categorias de comandos: Movimento, Aparência, Som, Caneta, Controle, 

Sensores, Operadores e Variáveis; 

2. Comandos: para cada categoria de comandos existem vários comandos 

disponíveis; 

3. Separadores para as opções comandos, trajes e sons; 

4. Área de edição (depende do separador selecionado); 

5. Iniciar (bandeira verde) e parar o script (círculo vermelho); 

6. Palco: local onde visualizamos o Sprite; 
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7. Área de seleção/criação dos Sprites e do palco; 

8. Botões de atalho: mudar o idioma, salvar e partilhar o projeto; 

9. Botões para editar o objeto no palco: duplicar, apagar, aumentar e encolher; 

10. Botão para alterar o tamanho da visualização do palco. 

Na Figura 4, são apresentados os “blocos de comando” encaixados e não 

encaixados que são arrastados pelo estudante ao montar sua animação ou jogo 

no software Scratch. 

Figura 4 - representação dos comandos do software Scratch: a) não encaixados b) 
encaixados 

Fonte: a autora 

Mas não é somente para criar simulações e jogos que o software Scratch 

pode ser utilizado. Permite também a construção de projetos de robótica. Nesse 

caso, utiliza-se o software Scratch for Arduíno, ou S4A (KALIL et al., 2013). 

Segundo McRoberts (2011), o Arduino, Figura 5, pode ser definido como 

sendo uma plataforma de computação física ou embarcada, em outras palavras, é 

uma plataforma que interage por meio de uma estrutura eletrônica (hardware) e de 

um programa computacional (software). Souza et al. (2011) definem: 

O Arduino é uma plataforma de hardware open source, de fácil utilização, 
ideal para a criação de dispositivos que permitam interação com o 
ambiente, dispositivos estes que utilizem como entrada sensores de 
temperatura, luz, som etc., e como saída leds, motores, displays, auto-
falantes etc., criando desta forma possibilidades ilimitadas. (SOUZA et al. 
2011). 
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Figura 5 - arduino 

 
Fonte: McRoberts (2011) 
 

Para McRoberts (2011) o Arduino permite a realização de inúmeros projetos 

automatizados. O autor complementa que, mediante o uso do Arduino, é possível 

controlar o acendimento de LEDs, o controle de displays (mostradores), de botões, 

de interruptores, de motores, de sensores dos mais variados tipos (de 

temperatura, de pressão, de distância, de receptores GPS, etc.). 

Assim sendo, a plataforma Arduino tem mostrado grande potencial didático 

por permitir a criação de diversos projetos, tornando mais acessível o 

desenvolvimento de aulas com robótica educacional (JAMIESON, 2011).  

 O ambiente S4A, com o computador conectado ao Arduino, disponibiliza 

um conjunto de blocos para a programação da plataforma, facilitando o trabalho 

dos estudantes (Figura 6). 
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Figura 6 - arduino programado a partir do ambiente S4A 

Fonte: a autora 
 

Assim, o software Scratch pode ser um poderoso aliado do professor para 

implantar um ensino de Ciências que pode possibilitar o desenvolvimento de 

habilidades e competências, como o pensamento computacional, raciocínio lógico 

e a comunicação aos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental sem 

negar-lhes a oportunidade de vivenciar a ludicidade. 

Contudo, não basta que estratégias e recursos de ensino sejam elaborados 

sem que os professores estejam preparados para utilizá-los, afinal, são eles que 

fazem o ensino acontecer no contexto de sala de aula com os alunos.  

3.3 JOGOS E O USO DO LÚDICO 

Uma possibilidade de tornar a busca pelo conhecimento mais atrativa e 

interessante para os alunos é recorrer a estratégias pedagógicas lúdicas, como 

jogos. 

Para Santos et al. (2017) podem ser consideradas atividades lúdicas 

aquelas que permitam que o aluno tenha uma vivência plena, gerando integração 
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entre o conteúdo e a prática de forma interativa. Essas atividades podem ser 

jogos, dinâmicas, brincadeiras, colagens, teatros, desde que seja adequada para 

realidade da sala de aula e para faixa etária dos alunos participantes. 

As formas de aplicação dos jogos em sala de aula são inúmeras, desde 

jogos de tabuleiro e cartas, até jogos digitais modernos para uso online. 

Falkemback (2007) destaca que os jogos, como atividades lúdicas de ensino, 

permitem que os alunos exercitem habilidades muito além da memorização como 

a imaginação, o pensamento lógico, a sensibilidade além de entreter e atuar como 

uma forma de resgatar a atenção do educando no conteúdo.  

Quinquiolo et al. (p. 11, 2019) ressaltam em seu trabalho sobre a utilização 

de um jogo de cartas para o ensino de Ciências que “o uso de jogos em sala de 

aula surge como uma ferramenta auxiliar no processo de ensino, por facilitar a 

assimilação do conteúdo, sendo capaz de tornar a aprendizagem dos alunos mais 

efetiva”. 

Moura (1993) chamou a aplicação do lúdico no ensino de Ciências de 

“dimensão lúdica”. Essa denominação diz respeito a capacidade de ludicidade 

existente na interação dos indivíduos com diferentes fatores, como: objetos, 

fenômenos do mundo físico e natural e também com as tecnologias.  

Cardoso e Antonello (2015) afirmam que: 

... o jogo, além de lúdico, é um instrumento importante na educação. Por 
meio dele, as pessoas exercitam habilidades necessárias ao seu 
desenvolvimento integral, entre elas, autodisciplina, sociabilidade, 
afetividade, valores morais, espírito de equipe e bom senso e atuam 
como uma estratégia que se inicia com a apresentação de uma situação 
que envolve as ações de "fazer, realizar e construir". (CARDOSO; 
ANTONELLO, 2015, p. 1256) 

Neste trabalho, buscamos desenvolver uma oficina com alunos de um curso 

de graduação em Pedagogia com vistas a promover processos reflexivos em torno 

do ensino de Ciências a partir da aplicação de determinadas ferramentas 

pedagógicas e, assim, compreender como professores em formação inicial 

mudam suas concepções acerca do processo de ensino e de aprendizagem. 
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4 A PESQUISA  

4.1 OBJETIVOS 

Este trabalho de pesquisa tem por objetivo realizar a aplicação de 

ferramentas pedagógicas em estudantes de Pedagogia buscando compreender 

como os professores mudam suas concepções sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem quando submetidos a um processo reflexivo referente ao uso de 

diferentes recursos auxiliares em sala de aula, visando estimular o ensino de 

Ciências nas séries iniciais do Ensino Fundamental.   

Nesse contexto, utilizamos práticas roteirizadas, a robótica educacional e o 

desenvolvimento e adaptação de jogos como recursos lúdicos, proporcionando 

uma vivência prática desses processos que visaram contribuir para o 

desenvolvimento do pensamento computacional dos alunos. 

4.2 NATUREZA DA PESQUISA 

Para tanto realizamos uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória.  

Como explica Prodanov e Freitas (2013) uma pesquisa exploratória é mais 

adequada para estudos relativos ao levantamento de concepções, pois diz 

respeito a uma fase preliminar, com vistas a se obter informações mais detalhadas 

sobre o assunto que se vai investigar. Apesar das pesquisas sobre a formação de 

professores e o uso das novas tecnologias de informação e comunicação não 

serem novas, ainda há uma grande lacuna de investigações acerca do processo 

de formação de professores das séries inicias em relação à metodologia de ensino 

de Ciências.  

Optamos pelo estudo de caso, haja vista que, como destaca Gil (2008), 

esse tipo de pesquisa qualitativa é mais adequado quando se deseja realizar uma 

investigação detalhada sobre uma situação particular, uma vez que estudos mais 

amplos inviabilizariam a pormenorização de aspectos próprios da realidade que se 

quer compreender. 

Como nosso foco de estudo é a formação de professores das séries iniciais 

do Ensino Fundamental escolhemos uma turma de alunos de um curso de 
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Pedagogia que cursava a disciplina de Metodologia do Ensino de Ciências numa 

faculdade de uma rede privada de ensino superior. 

   Ao todo a pesquisa contou com 24 sujeitos, todos alunos de um curso de 

graduação semipresencial, de ambos os sexos e diferentes idades, que se 

voluntariaram a participar. Os encontros ocorreram em uma sala de multimídia 

cedida pela instituição de ensino de vínculo dos alunos pelo período necessário 

para realização do projeto. 

4.3 METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS 

Para coleta de dados foi oferecida uma oficina de intervenção na qual se 

buscou utilizar a robótica educacional como proposta para uma abordagem para o 

ensino de Ciências que contribuísse com o desenvolvimento do pensamento 

computacional dos alunos. 

Após a oficina foram aplicados questionários (apêndice A e E) com vistas a 

compreender a opinião dos estudantes de Pedagogia sobre as ferramentas 

aplicadas e o papel do ensino de Ciências. 

A atividade iniciou-se com o convite aos alunos de um curso de superior de 

Pedagogia, para que eles voluntariamente participassem de um projeto onde 

teriam a oportunidade de revisar conteúdos de Ciências relacionados à Física, no 

caso energia e eletricidade, e vivenciar atividades práticas importantes para o 

desenvolvimento e formação da identidade docente dos mesmos. 

O convite foi feito por meio da professora pesquisadora do projeto, onde foi 

apresentado aos alunos um flyer conforme Figuras 7 e 8, contendo todas as 

informações necessárias sobre a atividade, bem como um resumo do conteúdo 

abordado, deixando claro aos alunos que a participação seria voluntária e sem 

qualquer vínculo com a instituição de ensino.  
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Figura 7 – frente flyer de apresentação do estudo  

 
Fonte: a autora 
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Figura 8 - verso flyer de apresentação do estudo 

 

Fonte: a autora 
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Foram realizados 7 encontros presenciais, que ocorreram das 18h30 às 

20h10, antes do período de aula dos participantes dentro de uma sala de 

multimídia cedida pela instituição de ensino em questão.  

Nestes encontros, o grupo de professores em formação desempenhou o 

papel de alunos das séries iniciais do ensino fundamental, mais precisamente 4º e 

5º anos, onde o conteúdo abordado pode ser trabalhado de forma coerente com o 

currículo do segmento.  

As atividades foram aplicadas de forma semelhante ao que seria feito em 

uma sala de aula regular dessas séries, para que os participantes pudessem 

compreender o papel do aluno neste estudo. Todos os encontros foram gravados 

mediante autorização prévia dos voluntários. 

4.3.1 PRIMEIRO ENCONTRO 

Inicialmente 28 alunos de diferentes semestres se candidataram e 

participaram da aula inicial denominada primeiro encontro, porém, 24 participaram 

de todas as etapas do projeto. Nesta aula apresentamos o projeto de maneira 

formal, explicitando que o estudo em questão se tratava da verificação de um 

problema inicial de pesquisa que buscava reunir dados para validar ou não uma 

hipótese pré-estabelecida. Mostrou-se necessário conceituar os alunos sobre o 

desenvolvimento de um estudo de caso, pois muitos nunca tiveram qualquer 

contato com o meio acadêmico antes da universidade e alguns estavam iniciando 

o curso, e, portanto, possuíam pouco conhecimento sobre o assunto.  

Os alunos também foram informados do objetivo geral do projeto de 

investigar o pensamento dos sujeitos da pesquisa e estimulá-los, por meio da 

vivência, a modificar comportamentos ou pensamentos anteriores a fim de 

modificar a atuação em sala de aula para o ensino de Ciências e também da 

programação de aplicação e da importância da participação em todas as etapas. 

Ainda neste encontro inicial, foram aplicados um questionário inicial com 

questões socioeconômicas para levantar dados acerca dos participantes e do 

contexto em que estavam inseridos juntamente com uma avaliação diagnóstica 

sobre o tema energia e eletricidade, conforme apêndice A. 
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4.3.2 SEGUNDO ENCONTRO 

Na segunda etapa da aplicação, o tema energia e eletricidade foi discutido 

com os alunos participantes por meio de uma aula teórica utilizando termos e 

noções compatíveis com o quarto e quinto ano do ensino fundamental.  

Para que os futuros professores compreendessem a importância do uso e 

desenvolvimento desta temática com alunos dessa faixa etária, esclarecemos que 

o tema energia e eletricidade foi escolhido pois a disciplina de Ciências deve 

incluir noções relativas a este conteúdo, conforme consta nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. De acordo com os PCN de Ciências Naturais para o Ciclo I 

e II (BRASIL, 1998), o professor deve promover um ambiente onde o aluno 

consiga: 

“...realizar experimentos simples sobre os objetos do ambiente para 

investigar características e propriedades dos materiais e de algumas 

formas de energia; conhecer as origens e algumas propriedades de 

determinados materiais e formas de energia para relacioná-las aos seres 

vivos; identificar diferentes manifestações de energia como luz, calor, 

eletricidade e conhecer alguns processos de transformação de energia 

na natureza e por meio de recursos tecnológicos; elaborar perguntas e 

suposições sobre assuntos em estudo; buscar e organizar informações 

por meio de observação direta e indireta, experimentação, entrevistas, 

visitas, leituras de imagens e textos selecionados, valorizando a 

diversidade das fontes.” (BRASIL, 1998) 

Dentro desses parâmetros, foi pontuada a importância do professor utilizar 

ferramentas pedagógicas contextualizadas com a realidade do aluno, como 

construção de circuitos elétricos, teste de condutividade e aplicações práticas da 

eletricidade para que os alunos se sintam estimulados e desenvolvam assim o 

interesse em aprender, favorecendo uma postura investigativa. Barbosa e Borges 

(2006) discorrem em seu trabalho sobre o ensino de energia na educação básica: 

“Energia é uma das ideias centrais dos currículos de Ciências na 
educação básica. A literatura sobre o tema é extensa, mas pouco 
esclarecedora. O tema é considerado como difícil de ser ensinado e 
aprendido, por ser usado em várias disciplinas que enfatizam usos e 
aspectos distintos do conceito.” (BARBOSA; BORGES, 2006, p. 183) 
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Foi abordado o conceito de energia lembrando os participantes que pode 

ser difícil defini-lo de forma assimilável para alunos do quarto e quinto ano do 

ensino fundamental. Utilizar noções intuitivas dos alunos para conceituar energia 

por meio de problematizações possibilita um entendimento mais amplo sobre o 

assunto. De forma simplista e geral, para que possamos ensinar tal conceito 

pontuamos aos participantes que a energia é a capacidade de uma força de 

realizar trabalho, um movimento ou uma ação.  

A partir daí, iniciou-se uma explicação sobre energia e sua ocorrência na 

natureza, as formas de utilização, entre outros tópicos conformes conteúdos 

explicativos contidos no apêndice B. Ao falar sobre fontes de energia 

problematizou-se a questão consumo versus produção de energia e seu impacto 

ambiental, considerando a importância do tema atualmente, levando os 

participantes a refletir sobre fontes de energias limpas e sustentáveis. Também 

foram abordadas questões relativas a energia elétrica, evidenciando o foco do 

estudo, com temáticas relativas à corrente elétrica, condutividade e circuitos, como 

base para o próximo encontro. 

4.3.3 TERCEIRO ENCONTRO 
 

 Para o terceiro encontro os alunos, já com a base teórica necessária, foram 

divididos em 4 grupos, de livre escolha e sem quantidade determinada de 

participantes, o que gerou grupos maiores e grupos menores de acordo com a 

afinidade dos sujeitos. Os grupos foram mantidos durante todo o estudo.  

 
MONTAGEM DE CIRCUITOS  

 A atividade foi iniciada com uma discussão coletiva sobre a transformação 

da energia elétrica em energia luminosa, associando essa transformação a 

situações cotidianas. Após a problematização, os participantes receberam um 

roteiro conforme apêndice C, com os materiais e as instruções necessárias para a 

montagem do experimento de forma autônoma, tendo a pesquisadora como 

mediadora e suporte para eventuais dúvidas.  
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a) Primeiro Circuito - pilha 

Na primeira fase, os participantes montaram um circuito elétrico utilizando 

uma pilha, fios, um LED e verificaram se o LED acendia e qual intensidade de luz 

emitida, anotando os resultados verificados (Figura 9) 

Figura 9 - circuito elétrico com pilha como fonte de energia 

 
Fonte: a autora 

b) Segundo Circuito – bateria de 9v 

Na segunda fase, montou-se um circuito utilizando uma bateria de 9v, fios e 

um LED (Figura 10). Os participantes novamente verificaram se o LED acendeu e 

qual intensidade de luz irradiada, anotando os resultados observados. 

Figura 10 - circuito elétrico com bateria de 9v como fonte de energia 

 
Fonte: a autora 
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c) Terceiro Circuito – bateria de 9v e resistor 

Já na terceira fase, montaram um circuito utilizando uma bateria 9v, fios, um 

resistor de 330 ohms e um LED, verificando também se o LED acendeu e qual 

intensidade de luz irradiada, anotando os resultados observados (Figura 11). 

Figura 11 - circuito elétrico com bateria de 9v e um resistor 

 
Fonte: a autora 

Para finalizar o experimento, na quarta fase os resultados obtidos foram 

problematizados com os participantes. 

d) Quarto Circuito – teste de condutividade 

Nesta etapa, em um segundo experimento, os alunos foram orientados a 

testar a condutividade de materiais disponíveis na sala, acrescentando-os ao 

circuito. A escolha dos itens a serem utilizados foi de livre escolha dos 

participantes, que utilizaram moedas, clips para papel, borracha, cabelo, gota 

d’água e até outros estudantes como objetos (Figura 12). 
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Figura 12 - circuito elétrico com bateria de 9v, um resistor e o uso de condutores 

 
Fonte: a autora 

Novamente, os resultados obtidos foram problematizados com os 

participantes. 

4.3.4 QUARTO ENCONTRO 

Para o quarto encontro foi escolhido o uso do Arduino por ser considerado 

um recurso moderno, que desperta grande interesse nos estudantes e pode ser 

aplicada ao tema abordado neste estudo. Para tanto, foi explicado aos 

participantes que o Arduino consiste em uma placa única baseada no conceito de 

hardware livre contendo um microprocessador que permite por meio do uso de 

linguagem de programação que o operador controle o acendimento de luzes, 

funcionamento de sensores e até mesmo robôs.  

Pelo fato de os participantes não terem conhecimento prévio de linguagem 

de programação, optou-se pelo uso de uma ferramenta que simplifica o uso do 

Arduino, o software Scratch. Foi explicado que o software Scratch é uma 

linguagem de programação gráfica desenvolvida pelo MIT especialmente para 

crianças que oferece um ambiente de fácil manipulação pois dispões de botões 

pré-programados que podem ser organizados em uma sequência e assim enviar 

comandos ao Arduino. 

O Arduino quando associado ao uso da ferramenta software Scratch pode 

ajudar o aluno durante o processo de aprendizagem pois torna a tecnologia 

acessível e podendo ser incorporada como um instrumento no seu 

desenvolvimento pessoal. (BASTOS; BORGES; D’ABREU, 2010). 



51 

 

 

 

Para a utilização do Arduino, além do software Scratch, foram necessários 

alguns componentes, como protoboards, LED’s, fios jumper e resistores e outros 

procedimentos relatados no apêndice D. 

A partir do uso do Arduino e do Scratch foi desenvolvido o projeto 

“Construção de um semáforo”, descrito também no apêndice D. 

4.3.5 QUINTO E SEXTO ENCONTROS 

 Nesta etapa foi solicitado que os participantes desenvolvessem jogos que 

envolvessem a temática estudada, de forma livre, desde que as atividades lúdicas 

fossem compatíveis com a faixa etária dos alunos alvo deste estudo. Para tanto, 

foram fornecidos materiais simples e de baixo custo, como lápis de cor, caneta 

hidrocor, folhas coloridas, clips para papel, pratos plásticos, cola, folha sulfite e 

recortes de EVA.  

Além de desenvolver o jogo, os alunos tinham como responsabilidade 

organizar as regras de forma clara, de modo que os jogos criados pudessem ser 

aplicados em qualquer sala de aula, somente com o auxílio das instruções.  

Como o processo envolveu a organização dos materiais, levantamento de 

jogos, pesquisa, a adaptação e testes dos jogos, optamos por disponibilizar dois 

encontros. Os materiais e jogos, entretanto, não foram levados pelos participantes, 

ficando sob a responsabilidade da pesquisadora, que ao final do quinto encontro 

recolheu tudo e distribuiu novamente no sexto encontro. Após os dois encontros, 

os participantes demonstraram os jogos criados, que serão descritos nos 

resultados. 

4.3.6 SÉTIMO ENCONTRO 

 Neste encontro os participantes foram submetidos novamente a um 

questionário sobre o estudo e também as questões relativas ao tema que haviam 

respondido anteriormente (apêndice E), buscando assim compreender se houve 

modificações nas percepções dos alunos sobre a aplicação de ferramentas 

pedagógicas em sala de aula, especialmente para o ensino de ciências.  

 A unidade de ensino à qual os participantes estavam vinculados convidou-
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os para apresentar o projeto aos alunos do curso de pedagogia durante um dia da 

semana acadêmica, o que foi prontamente aceito. Os alunos se organizaram após 

o questionário para a apresentação. 

4.3.7 APRESENTAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA 

 Durante a preparação para a semana acadêmica, os participantes optaram 

por apresentar o projeto no sistema de estações, quatro no total, sendo uma por 

grupo, onde a primeira foi a estação teórica, com um grupo apresentando a teoria 

de forma resumida para o que os observadores pudessem compreender tema 

tratado; a segunda trazia 4 kits para montagem de um circuito elétrico – um dos 

kits era ligado à pilha, o outro à bateria de 9v sem o resistor, o seguinte com a 

bateria e o resistor e no quarto kit era possível testar a condutividade de materiais; 

o terceiro grupo apresentou o Arduino, em dois kits, um era demonstrativo, onde 

os participantes programavam o semáforo como no projeto e o outro era 

manipulado pelos observadores, que alteravam os botões e o temporizador para o 

acendimento dos LED’s na protoboard; na quarta e última estação, um grupo 

apresentou os jogos criados por eles, explicando a jogabilidade e a aplicação dos 

mesmos.  

Ao final, o público participante da semana acadêmica recebeu uma cartilha, 

(apêndice F), gerada por meio da aplicação deste estudo, contendo a 

apresentação e todo o prospecto da aplicação, para que o projeto possa ser 

replicado em salas de aula por outros professores. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O início do estudo deu-se com o convite aos alunos em sala de aula. Logo 

na entrega dos flyers, ao se depararem com o conteúdo e o roteiro de atividades, 

foi possível notar o interesse dos estudantes em participar, o que foi evidenciado 

pelos comentários feitos, principalmente no que se referiu ao tema abordado e as 

metodologias utilizadas. Muitos estudantes ficaram curiosos para aprender de 

forma prática temas que consideram complexos, associados à área de física, além 

de ter contato com montagem de sistemas e computação.  

 A ideia inicial do projeto era contar com 24 estudantes, porém, com o 

interesse demonstrado, iniciamos a aplicação com 28 participantes. Logo no 

primeiro encontro foi combinado que para que pudéssemos dar continuidade ao 

trabalho de forma coerente, era imprescindível a participação em todos os 

encontros. Sendo assim, estabelecemos os dias e horários conjuntamente para 

que todos pudessem estar presentes. De acordo com o que prevíamos ao 

aumentar o número de participantes, quatro voluntários alegaram imprevistos e 

não deram continuidade ao projeto. Dessa forma, o número de participantes ficou 

no idealizado, 24 alunos. 

 Durante o primeiro encontro os alunos estavam empolgados com o projeto, 

porém apreensivos já que alegavam pouca ou nenhuma familiaridade com o 

assunto. Ao pensar em energia e principalmente em eletricidade, todos 

associaram o assunto à disciplina de física e não à grande área de Ciências, e 

declararam não ter afinidade ou aptidão para matérias relacionadas às Ciências 

exatas. 

5.1 PRIMEIRO ENCONTRO 

Antes de iniciarmos qualquer discussão acerca do assunto, foi aplicado um 

questionário inicial, composto de três etapas. Explicamos que a primeira etapa se 

tratava de uma e contextualização e de um levantamento de informações acerca 

dos participantes, para que assim pudéssemos conhecê-los e compreender a 

realidade de cada um.  

Já a segunda etapa tinha por meta conhecer não apenas a formação dos 



54 

 

participantes, bem como a respeito das noções de cada um sobre o ensino de 

Ciências que tiveram durante o ciclo básico, e sobre como pretendiam atuar neste 

contexto dentro de sala de aula. A terceira etapa consistia em perguntas para 

verificar o conhecimento teórico dos alunos sobre a temática. 

5.1.1 Perfil de gênero e etário dos participantes 

 Nesta etapa objetivamos conhecer o perfil dos alunos participantes do 

projeto por meio de sua identificação de gênero e idade. 

Os participantes eram predominantemente mulheres, sendo que somente 

um era homem. Isto se deve ao padrão dos estudantes do curso de Pedagogia, 

que possui como característica uma grande quantidade de mulheres matriculadas.  

O participante do gênero masculino também era o que apresentava a maior 

idade do grupo, essencialmente formado por jovens adultos na faixa dos 18 aos 

30 anos (Figura 13).  

Figura 13 - gráfico com a idade dos participantes 

 

Fonte: a autora 

5.1.2 Familiaridade dos participantes com o tema do projeto 

Na segunda etapa do questionário inicial foram elaboradas questões 

teóricas sobre o tema energia e eletricidade. Estas questões tinham o objetivo de    
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conhecer qual era o grau de familiaridade dos futuros professores com o assunto a 

ser tratado.  

Para tanto, foi elaborada uma tabela de classificação das respostas teóricas 

(Figura 14) que considerou 4 tipos respostas:  

● Não soube (NS): afirmavam claramente não saber ou não se lembrar; 

● Errada (E): continham algum conceito, porém descrito de forma errada; 

● Parcialmente correta (PC): continham algum conceito, parcialmente correto 

e  

● Correta (C): continham o conceito correto. 

 
Figura 14 - tabela de classificação das respostas para questões teóricas do questionário 
inicial 

Perguntas (1 a 8 da terceira etapa) NS E PC C 

1- Definição de energia 2 14 2 6 

2 - Definição de eletricidade 7 12 4 1 

3 - Obtenção de energia elétrica 7 2 11 4 

4 - Fontes de energia renováveis e não renováveis 13 0 6 5 

5 - Fontes de energia no planeta 3 0 5 16 

6 - Condutividade 13 4 5 2 

7 - Materiais condutores e isolantes 13 2 2 7 

8 - Circuito Elétrico 12 3 7 2 

Fonte: a autora 

Com os dados obtidos, pudemos perceber que as questões 1 e 2, apesar 

de tratarem de conceitos físicos específicos, possuem termos amplamente 

utilizados no cotidiano, o que possivelmente encorajou os participantes a 

responderem, mesmo não tendo certeza se a resposta estava correta ou não. Isto 

porque o índice de respostas erradas (E) foi igual ou acima de 50% em ambas, 

enquanto em outras questões, com termos menos comuns, os participantes 

optaram por declarar que não sabiam, tendo a opção NS um índice semelhante, 

como no caso das questões de 6 a 8. 
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De modo geral, quando tratamos de conceitos físicos, os participantes 

declaram ou não se lembrar ou responderam de forma errada. Entretanto, no caso 

de conceitos presentes no dia a dia, abordados constantemente em jornais, 

novelas, filmes e mídia em geral, como no caso das fontes de energia, 21 dos 24 

participantes, além de se sentirem seguros para responder, conseguiram elaborar 

uma resposta satisfatória. 

Os resultados corroboram as pesquisas que evidenciam o despreparo dos 

professores das séries iniciais do Ensino Fundamental em relação a conceitos 

básicos de Ciências. 

5.1.3 Opinião dos participantes sobre aulas de Ciências 

Em relação à visão dos participantes sobre o ensino de Ciências, três 

questões buscaram identificar as concepções docentes a esse respeito: 

questionando como foram as aulas de Ciências; como deve ser uma aula de 

Ciências e como ele se sentiria se tivesse que lecionar Ciências nas séries iniciais 

do ensino fundamental. 

Com relação a como foram às aulas de Ciências dos participantes, as 

respostas foram analisadas, categorizadas e apresentadas no gráfico de três 

formas (Figura 15): 

● Pouco participativa (Azul – quadriculado grade) - continha as palavras: 

teórica, desinteressante ou cópia de conteúdo 

● Participativa (Verde – pontilhado) – continha as palavras: boa, 

interessantes, experiências, práticas 

● Não lembraram (Rosa – faixas diagonais para baixo) 
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Figura 15 - opinião dos participantes sobre as aulas de Ciências 

 
Fonte: a autora 

Conforme observado, mais da metade dos participantes não consideram ter 

tido boas aulas de Ciências durante a formação básica. Somente dois futuros 

professores consideraram boas as experiências com o ensino de ciências. 

O fato de alguns não se lembrarem de como foram suas aulas de ciências 

pode significar que, de algum modo, essas aulas ou não trataram do tema ou não 

foram significativas a ponto de fazê-los, ao menos, ter alguma lembrança.do 

conteúdo. Muitos ficaram surpresos com as perguntas, tanto do questionário de 

sondagem quanto da avaliação diagnóstica, considerando-as difíceis ou alegando 

que não lembravam mais do conteúdo abordado  

Vários participantes questionaram se era, de fato, necessário que fossem 

sinceros ao responder, pois suas aulas de ciências não renderam lembranças 

positivas ou um aprendizado que eles considerassem significativo. Uma 

participante afirmou que teve que recorrer ao flyer para relembrar, pois eram 

assuntos muito específicos.  

 Muitos participantes classificaram as aulas de ciências que tiveram como 

pouco participativas e desinteressantes, demonstrando a necessidade de o 

educador buscar formas dinâmicas de ensino, tornando a aprendizagem mais 

motivadora. Tal fato pode ser corroborado a partir da análise dos dados referentes 

à pergunta que questionou como deve ser uma aula de Ciências na visão dos 

participantes (Figura 16).  

16
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Figura 16 - opinião dos participantes quando questionados sobre como devem ser as 
aulas de Ciências 

 

Fonte: a autora 

As respostas para o questionamento sobre como deveria ser uma aula de 

ciências foram agrupadas em 4 grupos, dividas da seguinte forma: 

● Prática (azul – pontilhado grade): as respostas se referiam somente 

ao uso de práticas, projetos e experimentos; 

● Teórica (não houve resposta): as respostas se referiam somente ao 

uso de práticas tradicionais, conteúdos na lousa, cópia de textos; 

● Prática e teórica (não houve resposta): as respostas se referiam a 

ambas as práticas; 

● Não opinaram (rosa –  faixa diagonal para baixo). 

Ao realizarmos uma análise comparativa entre os dados obtidos nas figuras 

15 e 16, podemos notar que a maior parte dos alunos teve, durante a educação 

básica, aulas teóricas e desinteressantes e um número ainda maior de alunos 

declarou que as aulas devem ser majoritariamente práticas.  

Tal manifestação vem reforçar uma hipótese e uma realidade que 

enfrentamos como professores de ciências – a visão de que uma boa aula é 

aquela que se apresenta de forma prática pois há, a visão de que as aulas 

teóricas são desinteressantes, entediantes e enfadonhas, desmotivando o aluno a 

aprender.  

21

3

Como deve ser uma aula de Ciências

Prática/projeto/experiência Não souberam/não opinaram
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É provável que esta concepção se deva às aulas extremamente teóricas, 

onde o somente o professor fala e o aluno escuta e copia, sem a motivação 

necessária para aprender. Alguns participantes relataram que os professores de 

Ciências que tiveram eram sempre conteudistas, passando textos extensos na 

lousa durante a aula e os alunos atuavam simplesmente como copistas da 

matéria. 

Um dos participantes, ao responder à pergunta coloca que: “A aula tem que 

ser prática, com bastante aulas onde os alunos coloquem a mão na massa.” 

 Outro pontua: “As aulas devem ser munidas de uma didática criativa, com 

feiras e principalmente projetos, para que o aluno se sinta mais interessado e 

atento.”  

Quando questionados sobre a possibilidade de atuarem como professores 

nas séries inicias do ensino fundamental, lecionando Ciências, os dados obtidos 

reforçam a ideia da importância da educação de base na formação dos futuros 

professores.  

Conforme apresentado na Figura 17, os dados foram agrupados em três 

categorias simples: confortável (rosa – faixa diagonal para baixo), desconfortável 

(azul – quadriculado grade) e não opinaram (verde - pontilhado), conforme 

apresentado na Figura 17. 

 Mesmo as respostas tendo sido qualitativas, os participantes foram todos 

assertivos aos responderem com termos dicotômicos, como confortável ou 

desconfortável; a vontade ou pouco à vontade; facilidade ou dificuldade, facilitando 

a classificação dos dados. 
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Figura 17 - opinião dos participantes quando questionados sobre lecionar Ciências 

 

Fonte: a autora 

Confirmando o que foi observado, uma das participantes ressalta quando 

questionada sobre lecionar Ciências: “No momento, me sinto bem despreparada.”  

Outra corrobora a opinião da colega ao colocar: “Não me sentiria muito à 

vontade, pois é uma especialidade que não domino.”  

Uma terceira coloca: “Minhas aulas na escola foram básicas, de cópia. 

Acho que não aprendi o suficiente para ensinar.”  

Dentre os participantes que relataram ter tido uma boa experiência durante 

sua educação básica, obtivemos o seguinte relato: “Tenho boas recordações das 

minhas aulas de Ciências, e com essa base acredito que me sairia bem”.  

É interessante perceber, nas opiniões dos futuros professores, a 

constatação de que as experiências que os futuros professores tiveram na 

condição de alunos tende a moldar muito seu perfil como professor, ou seja, a sua 

identidade docente, pois aqueles que consideraram a experiência da sua 

formação como aluno satisfatória apresentaram maior confiança para atuar como 

professores de ciências  em sala de aula.  

8

15

1

Como se sentiria ao ensinar Ciências

Bem/confortável/à vontade

Desconfortável/dificuldade/pouco a vontade

Não souberam/não opinaram



61 

 

 

 

5.1.4 A influência das experiências na formação profissional na visão dos 

participantes 

Os participantes, apesar de associarem a sua prática docente às suas 

experiências como alunos relevantes, consideram as experiências pessoais tão ou 

mais importantes para a formação da sua identidade como professores. 

As respostas obtidas foram agrupadas em três grupos (Figuras 18 e 19):  

● Considerada importante (azul – quadriculado grade) quando continha as 

palavras: muito ou bastante importante, decisiva, fundamental, excelente ou 

indicava claramente esse resultado; 

● Considerada pouco importante (verde – pontilhado) quando continha as 

palavras: não importante, pouco importante ou indicava claramente esse 

resultado e 

● Não responderam (rosa – faixa diagonal para baixo). 

Figura 18 e 19 - considerações dos participantes sobre a influência de suas experiências 
como alunos e pessoais na sua formação 

        
Fonte: a autora 

 Ao observamos, percebemos que ambas as experiências, como aluno e 

pessoal, são consideradas fundamentais para a formação docente por futuros 

professores, o que significa que não dissociam sua atuação em sala de aula dos 

resultados obtidos pelas experiências vivenciadas, fortalecendo a importância de 

promover práticas que associem o conhecimento ao cotidiano dos estudantes. 
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 Podemos notar que os participantes, futuros professores, se consideram 

despreparados em questão de conteúdo, enxergam a base que tiveram muito 

teórica e pouco interessante, acreditando que o uso de práticas inovadoras é 

fundamental para que o aluno aprenda melhor e mantenha-se interessado.  

As situações cotidianas são capazes, então, de auxiliar o aluno a 

compreender o que foi aprendido em sala de aula e permitem também que ele 

desenvolva habilidades que muitos ainda não reconhecem como necessárias de 

serem aprendidas na escola, como a sociabilização e a cooperatividade, 

delegando-as ao aprendizado familiar.  

 Para os futuros professores o uso de projetos e de ferramentas 

pedagógicas inovadoras permite desenvolver não só os conhecimentos teóricos, 

associando-os a situações reais, como também propicia que o aluno desenvolva 

habilidades e competências fundamentais para sua formação como cidadão e 

também para sua inserção no mercado de trabalho. 

5.1.5 Expectativas para o projeto 

Acreditando que sua formação não é suficiente para dar suporte a sua 

prática docente, os alunos participantes se voluntariaram para este projeto, 

buscando aprimorar seu entendimento sobre o assunto, mesmo que alguns ainda 

considerassem o tema pouco conhecido, como este participante ao mencionar 

como uma de suas expectativas para este projeto: “aprender sobre o assunto, 

adquirir experiência e vivenciar praticas diferentes para aprimorar sua atuação em 

sala de aula. ” 

A Figura 20 nos mostra que quase a totalidade dos participantes relatou 

que procuraram inicialmente o projeto para aprender com o tema e somente um 

dentre os 24 (indicado pela cor rosa e faixa diagonal para baixo) buscou aprimorar 

habilidades referentes ao trabalho em equipe. 
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Figura 20 - expectativas dos participantes para o projeto 

 

Fonte: a autora 

 Ao colocarem que buscavam aprender o assunto abordado, os 

participantes almejavam adquirir a experiência necessária para atuar em sala de 

aula, visto que a abordagem de assuntos relacionados às Ciências Físicas e 

Naturais causa ansiedade em futuros professores, que se sentem mais 

confortáveis ao ensinar português e matemática, conforme o relato verbal de um 

dos participantes para a professora aplicadora: “Com o projeto eu pretendo 

adquirir conhecimento para trabalhar em sala de aula temas de física que eu não 

tenho familiaridade. Se fosse hoje, me sentiria um peixe fora d’água porque não 

domino o conteúdo e não conseguiria tornar a aula interessante, eu faria mais do 

mesmo.” 

5.2 SEGUNDO ENCONTRO 

 No segundo encontro, que objetivou discurso os conceitos envolvidos com 

o tema em estudo, os participantes se mostraram atentos à explicação e bastante 

participativos, questionando e associando o que era explicado a situações do dia a 

dia. É interessante observar que para muitos, assuntos que já deveriam estar 

sedimentados, começaram a fazer sentido a partir da aula em questão, já que 

durante fala da professora, foi possível notar manifestações de surpresa, inclusive 

manifestações verbais.  

 Uma das questões que mais despertou interesse dos estudantes foi a 
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questão acerca do que é energia e nas diversas formas em que se manifesta, 

principalmente a elétrica. Pelo fato de a energia elétrica estar presente na vida de 

todos diariamente e representar um componente importante da sociedade 

moderna, foi esta temática a que despertou maior interesse e estimulou a 

participação dos alunos, que se sentiram mais à vontade para relatar experiências 

e traçar conexões entre teoria e a realidade.  

5.3 TERCEIRO ENCONTRO 

 Para iniciar a parte prática do estudo foi proposta uma discussão sobre a 

transformação da energia elétrica em luz, e como uma forma energia é capaz de 

se transformar em outra.  

Nesse momento os alunos levantaram algumas questões considerando as 

crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental, nas quais o estudo foca, 

pontuando que muitas dessas crianças, apesar de entenderem que existe uma 

forma de energia responsável por acender a lâmpada, não compreendem o 

processo de transformação da energia elétrica em energia luminosa que ocorre na 

lâmpada ao acionar o interruptor.  

Após esta discussão inicial, os participantes receberam o roteiro para 

elaboração do circuito elétrico em quatro etapas, contando com o auxílio da 

professora aplicadora que, ao final, problematizou os resultados com o grupo. 

 No primeiro circuito, alimentado por uma pilha, os participantes notaram 

que o LED não acendia e todos concluíram que a fonte escolhida não fornecia a 

tensão necessária para acender o LED, que necessita de uma tensão próxima de 

3,2 volts para acender. A pilha utilizada só fornecia 1,5V.  

 No segundo circuito, em alguns grupos, o LED acendeu e apagou, em 

outros não chegou a acender e os alunos então foram para o terceiro circuito. Ao 

utilizar o resistor, o LED então acendeu com uma luz intensa e brilhante. Após 

conseguir montar o terceiro circuito, os participantes compreenderam que a 

bateria possui uma tensão de 9 volts, muito alta para o LED, não acendendo ou 

chegando a queimar o LED no segundo circuito. Surgiu então uma dúvida: por que 

o resistor ajuda o LED a acender e com ela, outros questionamentos importantes 
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sobre o funcionamento de pilhas e sistemas elétricos. 

Sobre o resistor, a professora explicou que ele funciona como dissipador de 

energia elétrica, ou seja, é capaz de transformar energia elétrica em calor. Vendo 

que alguns alunos compreenderam, mas que alguns ainda tinham dúvidas, a 

professora explicou que a corrente elétrica é o movimento de elétrons que se 

estabelece a partir do fornecimento de energia ao circuito. O resistor se apresenta 

como uma dificuldade, um obstáculo no caminho desse movimento,  comportando-

se como se fosse um elemento gerador de atrito, que diminui a velocidade dos 

elétrons e, assim, faz com que a energia de movimento se converta em calor. 

Logo a energia elétrica total do circuito diminui a partir da instalação de um resistor 

elétrico. 

Os participantes então questionaram como ocorre o fluxo de elétrons 

(corrente elétrica) nas pilhas e baterias. A professora, então, explicou que, no 

interior de uma pilha ocorre uma reação química a partir das substâncias químicas 

que a compõe. Uma pilha possui três substâncias químicas em seu interior: duas 

que fazem o papel de eletrodos e outra que faz o papel de eletrólito. Um eletrodo é 

chamado de cátodo, por ser formado por uma substância que tem a tendência de 

perder elétrons e por isso fica positivo (cátions). O outro eletrodo, chamado de 

ânodo, é formado por uma substância que tem a tendência de ganhar elétrons e, 

por isso, de ficar negativo (ânions). A outra substância, que serve de eletrólito, tem 

a propriedade de ser condutora de elétrons, ou seja, não dissipa energia e facilita 

que os elétrons se movimentem no sentido convencionado como do positivo para 

o negativo, já que cargas de sinais contrários se atraem.  

Apesar de todos terem estudado química na escola, alguns demonstraram 

grande surpresa com o funcionamento eletroquímico da pilha. 

Na segunda parte da experimentação, os alunos testaram a condutividade 

de materiais disponíveis na sala. Primeiramente optaram por materiais simples, 

como clips, tampas de caneta, anéis e os resultados que obtiveram foi dentro do 

que esperavam. Três resultados da condutividade apresentaram maior interesse: 

a gota d’água, o cabelo e o corpo humano. Nesta experiência, os alunos puderem 

sedimentar o conhecimento sobre o papel do resistor, pois identificaram que 
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existem substâncias que são boas condutoras e outras que, ao contrário, tendem 

a oferecer maior resistência à passagem dos elétrons, dissipando energia a partir 

da transformação de energia elétrica em calor.  

Apesar de ser um fato bastante disseminado que a água conduz 

eletricidade, os participantes se mostraram intrigados com o fato de a gota de 

água conduzir eletricidade. Diante da reação dos alunos, a professora aplicadora 

explicou que a água conduz eletricidade, pois contém sais iônicos em sua 

composição que permitem que haja um fluxo de elétrons por ela. Nesse caso, 

houve a necessidade de discutir o conceito de água pura e água potável. A água 

pura, obtida em laboratório, não tem esses sais iônicos e, nesse caso, não é 

condutora de eletricidade. Mas, a água potável, ou mesmo a água de chuva, sem 

tratamento, possui sais iônicos dissolvidos e, dessa forma, apresenta a 

propriedade de conduzir eletricidade. 

A questão do cabelo foi de simples entendimento após a questão da água. 

Os participantes de um determinado grupo testaram a condutividade em um 

cabelo seco, que não acendeu o LED e em um cabelo molhado, que acendeu o 

LED e, portanto, a conclusão foi de que a água presente no cabelo molhado foi 

responsável por conduzir a corrente elétrica.  

Sobre o corpo humano, os participantes também conseguiram concluir que 

a água e os sais presente no nosso corpo são responsáveis pela condutividade do 

nosso corpo e, automaticamente, os alunos associaram esta condutividade ao 

choque que ocorre quando se encosta o dedo em uma tomada, desde que não se 

esteja isolado do solo.  

Neste momento, surgiu o questionamento do porquê não sentimos o 

choque elétrico quando realizamos o experimento. A professora então explicou 

quando tocamos os fios de um circuito elétrico, por sermos bons condutores de 

eletricidade, permitimos que a corrente elétrica percorra nosso corpo. Contudo, é 

preciso considerar que a tensão elétrica em uma pilha ou bateria é muito pequena 

para superar a resistência elétrica que o nosso corpo apresenta quando seco. 

Dessa forma, a corrente elétrica estabelecida é muito baixa. Se a ligação do 

circuito tivesse sido feita em alguma mucosa, como interior da boca, e não na pele 
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seca, mesmo com a baixa tensão da fonte, o aluno poderia sentir um pequeno 

choque elétrico. 

Este questionamento foi importante para levantarmos aspectos relativos à 

segurança de experimentos em laboratório, já que o estudo em questão objetivava 

que os participantes, em algum momento, replicassem o que vivenciaram em suas 

salas de aula com seus alunos.  

Ressaltamos a importância de informar os alunos sobre os possíveis 

perigos que determinadas práticas envolvem e a segurança dos participantes 

antes de iniciar quaisquer experiências e buscar materiais que minimizem os 

riscos, como os fios encapados utilizados no projeto. Reforçamos também a 

necessidade de orientar os alunos durante a realização das atividades, pois esses 

questionamentos que surgiram são comuns e também ocorreriam com as crianças 

em sala de aula. Entretanto, cabe ressaltar que as atividades planejadas são 

extremamente seguras e não ofereciam qualquer risco à saúde de estudantes de 

qualquer faixa etária. 

5.4 QUARTO ENCONTRO 

Com a expectativa de manusearmos o Arduino, iniciamos o quarto 

encontro. Os computadores foram previamente preparados e sincronizados com a 

placa Arduino para que os participantes pudessem executar o roteiro proposto e 

visualizassem a aplicação da robótica em sala de aula e também no cotidiano.  

Esta foi a prática que mais despertou interesse dos alunos por representar 

uma atividade diferente, distante da realidade da maioria e considerada a mais 

inovadora e tecnológica por eles.  

No início, ao receberem o roteiro experimental (vide apêndice D), os 

participantes consideraram difícil e complexo; porém, ao executarem os 

procedimentos passo a passo perceberam que, apesar do roteiro conter bastante 

informação, a montagem requeria mais atenção do que conhecimento técnico. 

Foram apresentados todos os materiais utilizados bem como uma breve 

explicação sobre o Arduino e sua aplicação, pontuando a importância dessa 

tecnologia como ferramenta de ensino quando bem utilizada pelos professores.  
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Após a montagem dos LED’s e da protoboard, os participantes começaram 

a operar o Arduino por meio do software Scratch e apresentaram algumas 

dificuldades, mas ao manusearem o programa, compreenderam o funcionamento 

e rapidamente alcançaram o objetivo da proposta.  

A reação observada dos alunos ao observarem o modelo de semáforo 

funcionando foi de satisfação e de empolgação por terem completado a tarefa e 

logo começaram a modificar os comandos buscando novos resultados com 

relação ao acendimento dos LED’s. Alguns participantes se interessaram pela 

funcionalidade do Arduino e pelas possibilidades de uso em sala de aula, 

apontando a estratégia de construção de robôs interessante para a aprendizagem 

de formas geométricas de forma interdisciplinar.  

De forma geral, os alunos consideraram o software Scratch uma ferramenta 

fundamental para o uso do Arduino com crianças, uma vez que desmistifica a 

aplicação de linguagem de programação e da computação como auxiliares no 

processo de ensino e de aprendizagem. 

5.5 QUINTO E SEXTO ENCONTROS 

No quinto encontro os participantes foram desafiados a desenvolver, criar 

ou adaptar jogos para o ensino de conceitos relacionados à energia e eletricidade 

de fácil aplicação nos anos iniciais do ensino fundamental e que apresentassem 

um baixo custo, podendo ser reproduzidos em qualquer escola, seja ela pública ou 

privada.  

Foram disponibilizados alguns materiais e os grupos ficaram livres para 

trabalhar, com a condição de deixarem claras as regras e as condições de 

jogabilidade. Como o tempo disponível para as atividades do projeto era curto e 

não podia ser estendido por conta das aulas dos participantes, que se iniciava às 

20h20, foram necessários dois encontros para que os jogos pudessem ser 

elaborados de forma cuidadosa e os alunos tivessem tempo para pesquisar ideias 

e conteúdo. Ao final do sexto encontro, os jogos foram apresentados e entregues 

à professora. 
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5.5.1 Jogo da memória 

Foram quatro jogos, que iam desde propostas simples e comuns, como 

jogo da memória, a ideias mais elaboradas como um bingo e um jogo de roleta, 

criados pelos alunos.  

O jogo da memória consistia na tradicional atividade lúdica de memorizar 

cartas que apresentem características complementares, iguais ou semelhantes. 

Neste caso, uma carta apresentava o desenho que representa a energia e a outra 

o nome que caracteriza essa energia conforme a Figura 21.  

De todas as atividades desenvolvidas pelos grupos, este foi o jogo que 

apresentou maior facilidade para ser elaborado e também para ser jogado, pois 

todos sabem como funciona o jogo da memória. 

Figura 21 - modelo de cartas do jogo da memória 

 

Fonte: a autora 

5.5.2 Jogo da roleta 

O jogo de roleta consistia numa combinação de cartas, que continham 

perguntas a serem feitas para os jogadores, como as dispostas na Figura 22, e 

uma roleta que continha números, indicando a carta que deveria ser pega, e 

siglas, PV – passe a vez e D – desafio, onde o jogador era desafiado com uma 
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pergunta especial e uma casa indicando “sua energia acabou” com o símbolo de 

uma carinha triste. Neste caso o jogador estaria eliminado de acordo com o que é 

mostrado nas Figuras 23 e 24. As regras referentes a este jogo estão descritas no 

apêndice G. 

Figura 22 - modelo cartas do jogo de roleta 

 

Fonte: a autora 

Figura 23 e 24 - modelo roleta 

        

Fonte: a autora 

Durante o desenvolvimento deste jogo o grupo apresentou algumas 

dificuldades de colocar em prática a ideia que tiveram. No início, as participantes 

não perceberam que, de acordo com a proposta original, o próprio jogador ao tirar 

a carta, teria acesso à resposta que estava escrita nela.  Caso optassem por não 

colocar a resposta, juntamente com a pergunta na mesma carta, essa resposta 
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deveria existir em algum local do jogo ou os participantes deveriam ser 

estimulados a efetuar uma pesquisa sobre o tema para assim chegar a uma 

conclusão. 

Como o intuito do grupo era de que o jogo fosse rápido, para ser jogado em 

um tempo de aula, foi dada a solução de outro jogador ler a pergunta. Optou-se 

também por manter a casa “sua energia acabou” inativa até a quarta rodada, pois, 

assim, todos os jogadores participariam do jogo ao invés de correrem o risco de 

ser eliminados logo na primeira rodada. 

5.5.3 Bingo elétrico 

Outro jogo desenvolvido foi o “bingo elétrico”. Neste jogo, utilizou-se o 

modelo de cartela tradicional de bingo, porém ao invés de números, eram 

dispostas Figuras que remetiam às formas de energia e materiais condutores e 

isolantes (Figura 25). 

Figura 25 - modelo de cartela do “bingo elétrico” 

 

Fonte: a autora 

Como a cartela dispunha de desenhos ao invés de números, o professor 

deveria sortear o tipo de energia ou o material, condutor ou não, escrito 

previamente em papéis dobrados e embaralhados, e aquele que completasse uma 

linha vertical ou horizontal primeiro, seria o vencedor.  

A aplicação foi originalmente pensada para ser em grupo e não individual, 
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pois as cartelas possuíam a indicação das mesmas formas de energia e de 

materiais, oportunizando pequena variabilidade de opções. Isto ocorreu devido ao 

pouco tempo que o grupo teve para confeccionar e testar o jogo, já que as 

participantes alegaram que, caso tivessem mais tempo, teriam desenvolvido 

cartelas mais elaboradas e com maior variabilidade. Cada vez que a equipe 

marcasse a forma de energia errada, ficaria encarregada de desenvolver uma 

pesquisa sobre a forma de energia correspondente para a próxima aula. 

5.5.4 Energia de que? – Adaptação do jogo Cara a Cara 

O último jogo desenvolvido foi baseado em um jogo já existente e foi 

denominada “Energia de quê? O jogo que vai testar suas energias”. Para esta 

atividade os jogadores devem estar divididos em equipes e cada uma recebe um 

tabuleiro, com totens iguais, porém dispostos em locais diferentes, como é 

apresentado na Figura 26. 

Figura 26 - modelo tabuleiro adaptado do jogo Cara a Cara  

 

Fonte: a autora 

 Um participante é escolhido para ser o jogador que responderá as 

perguntas da equipe adversária e irá retirar uma carta do monte contendo um 

desenho representando uma forma de energia (Figura 27). 
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Figura 27 - modelo cartas com desenhos representando tipos de energia 

 

Fonte: a autora 

Ao longo do jogo, a equipe adversária deve tentar adivinhar qual a forma de 

energia está representada na carta que o outro grupo tirou. Para isso, a cada 

rodada um participante fará uma pergunta para o jogador da outra equipe e as 

respostas poderão ser somente sim ou não.  

Se a resposta for não, o jogo segue e a outra equipe fará a pergunta. Se a 

resposta for sim, deve-se abaixar os totens dos tipos de energia que não 

correspondem a característica mencionada na pergunta, para que sejam excluídos 

do jogo e com isso a equipe consiga acertar. Quando a equipe achar que sabe a 

resposta, deve tentar adivinhar a forma de energia; se acertar, vence o jogo, se 

errar, ganha a equipe adversária. 

A elaboração deste jogo foi a que requereu maior empenho dos 

participantes e que apresentou o maior grau de dificuldade com relação da 

jogabilidade, mesmo sendo um jogo já conhecido. O jogo se mostrou uma 

atividade interessante, que exige dos alunos jogadores conhecimento prévio para 

elaborar perguntas pertinentes ou estimula-os a pesquisar sobre o tema. 

5.6 SÉTIMO ENCONTRO 

Com todo o projeto aplicado, os participantes foram submetidos novamente 
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a um questionário com perguntas relativas ao conhecimento teórico do assunto 

abordado.  

5.6.1 Novas concepções sobre as aulas de Ciências 

O primeiro ponto que podemos notar é a mudança no pensamento dos 

alunos com relação a como devem ser as aulas de Ciências.  

Inicialmente 21 dos participantes acreditavam que uma boa aula de 

Ciências, capaz de motivar o aluno e tornar a aprendizagem efetiva deveria ser 

essencialmente prática, sem a consideração da parte teórica.   

Após a aplicação do projeto, houve uma alteração significativa na 

concepção dos futuros professores, onde agora, cerca da metade compreende a 

importância das aulas teóricas como base para as práticas no ensino de Ciências. 

Seguindo a classificação proposta no questionário inicial, as respostas foram 

agrupadas em (Figura 28): 

● Prática (azul – pontilhado grade): as respostas se referiam somente 

ao uso de práticas, projetos e experimentos; 

● Teórica (não houve resposta): as respostas se referiam somente ao 

uso de práticas tradicionais, conteúdos na lousa, cópia de textos; 

● Prática e teórica (amarelo – faixas verticais): as respostas se 

referiam a ambas as práticas; 

Figura 28 - comparativo acerca da opinião dos participantes sobre devem ser as aulas de 
Ciências 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 
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Isto representa um ganho importante no que diz respeito à forma dos 

participantes de compreender o ensino de Ciências e assim relacionar uma boa 

aula prática à uma fundamentação teórica coerente e essencial para que ao aluno 

consiga aprender o conteúdo de forma mais interessante. Ao vivenciar a 

experiência da teoria associada à prática, alguns participantes comentaram 

verbalmente que o fato de termos inserido os conteúdos teóricos foi determinante 

para o entendimento das atividades. 

É claro que essa inserção não significa retomar o modelo de aula expositiva 

tradicional. Mas, desencadeada pela prática e pela necessidade de se encontrar a 

solução de um problema real ou desafio mediado pelo jogo. 

Outra alteração importante observada no grupo estudado diz respeito à 

relação que os participantes desenvolveram com o ensino de Ciências e como 

eles se sentiriam tendo que ensinar conteúdos relativos a esta área. Antes da 

aplicação do projeto (indicado no gráfico pela cor roxa – linhas horizontais), 

somente 8 dos 24 participantes relatou se sentir confortável frente a situação 

proposta enquanto que ao final este percentual obteve um aumento de 

considerável, com 20 dos participantes sentindo-se bem em ensinar Ciências 

(Figura 29). 

Figura 29 - comparativo da opinião dos participantes quando questionados sobre ensinar 
Ciências nas séries iniciais do ensino fundamental 

 

Fonte: a autora 
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muito e teria várias ideias para facilitar o entendimento dos alunos, pois ter criado 

o jogo abriu várias possibilidades para minha prática como professora”. Outra 

comenta: “Comecei a ver Ciências com outros olhos, pois aprendi que temos 

muitas formas (métodos) diferentes de ensinar”. Complementando o pensamento 

das colegas, uma terceira aluna completa que: “me sentiria mais tranquila, pois 

achamos que Ciências é um bicho de sete cabeças, mas na verdade quando tive 

essas aulas percebi que tudo mudou. Hoje, me sentiria mais à vontade e mostraria 

várias formas de trabalhar a matéria”. 

5.6.2 Visão dos participantes sobre o uso das ferramentas pedagógicas 

Podemos considerar também a mudança de visão dos alunos sobre as 

ferramentas pedagógicas apresentadas. Quando questionados, os participantes 

deveriam indicar pontualmente uma das ferramentas como mais eficaz. 

Se analisarmos o uso isolado de cada atividade, oito participantes 

ponderaram que o Arduino foi à estratégia mais interessante. Porém se fizermos 

uma avaliação ampla, incluindo a montagem de circuitos como parte fundamental 

para o entendimento da robótica e do uso e as transformações da energia dentro 

desta perspectiva, o número de participantes com essa mesma opinião sobe para 

12. Se ainda levarmos em conta os participantes que avaliaram todas as 

metodologias como eficazes e necessárias, este número alcança 20 participantes 

(Figura 30). 

Figura 30 - posição dos participantes quando questionados sobre qual ferramenta 
consideraram mais importante 

 

Fonte: a autora 
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Aliando os dados obtidos ao comportamento observado e aos relatos 

verbais, notamos o quanto o uso da robótica foi considerado importante pelos 

alunos, não só como forma de ampliar os próprios conceitos sobre o tema, mas 

também como uma excelente ferramenta para ser utilizada em sala de aula. 

5.6.3 A experiência com o projeto 

Por fim, ao questionarmos os participantes se a experiência do projeto foi 

importante para a formação dos mesmos como professores, o resultado foi 

altamente positivo, com 22 alunos considerando textualmente a experiência 

vivenciada como importante e útil (Figura 31). 

Figura 3 - Opinião dos participantes sobre a participação no projeto 

 

Fonte: a autora 

 Os participantes, de modo geral, descreveram a participação no projeto 

como importante, tanto para relembrar e adquirir conhecimentos teóricos sobre o 

tema estudado quanto para vivenciar o uso de ferramentas pedagógicas que 

serão posteriormente replicadas por eles em sala de aula, conforme havíamos 

objetivado alcançar na proposição deste estudo. Algumas participantes relataram 

que: 

“Eu considero bastante importante à participação neste projeto para 

planejar aulas mais dinâmicas e diferentes que mantenham o interesse do aluno”. 

“Considero muito importante porque agora consigo ter noção de como 
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posso incentivar e propiciar novidades com experiências e práticas mais fáceis 

para ensinar um conteúdo que pode ser de difícil compreensão.” 

“Considero muito importante, pois esse projeto nos mostra que podemos 

inovar para que o aluno aprenda melhor”. 

“Considero de grande importância o conteúdo que eu consegui adquirir 

durante o projeto, tanto o conteúdo teórico quanto da aplicação prática. Foi muito 

bom e representou um acréscimo na minha didática como professora.” 

“Ter participado deste projeto me proporcionou uma nova visão ao aprender 

sobre o conteúdo e realizar as práticas. Tenho certeza que irei usar de alguma 

forma em meus dias como professora, inclusive em outras disciplinas.” 

5.6.4 Apresentação na Semana Acadêmica 

Como forma de aplicar aquilo que aprenderam os participantes 

apresentaram o projeto, realizado em todas suas fases, para outros alunos do 

curso de pedagogia da instituição de ensino da qual são alunos, durante um dia da 

semana acadêmica da referida universidade. Esta atividade foi bastante 

significativa para os alunos que assumiram o papel de educadores, e não mais de 

alunos, e puderam complementar a experiência adquirida no estudo.  

5.6.5 Relatórios de participação 

Como exigência da instituição, os participantes elaboraram um breve 

relatório individual, indicando os aspectos positivos que eles reconhecem ter tido 

para a formação acadêmica deles ao realizarem o projeto. Esses relatórios foram 

cedidos pelos alunos para a professora como forma de complementar a avaliação 

das aplicações. 

Destacam-se alguns relatos importantes que corroboram a relevância do 

referido estudo na formação dos participantes, conforme exemplificado abaixo: 

“O projeto teve como objetivo proporcionar a nós, participantes, visões 

inovadoras, soluções didáticas, atualização do conteúdo pontuando problemas 

existentes na formação dos alunos e dando condições para melhorar o trabalho 
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nas unidades escolares. Com isso, me ofereceu oportunidade de agregar 

conhecimento e melhorar minhas práticas como profissional, dando uma visão de 

como ser um educador referência e qual a importância do acolhimento do aluno e 

das experiências vividas por ele dentro e fora de casa”. 

“O professor precisa promover o entendimento sobre a energia, mas isso 

não significa apresentar métodos complexos para o ensino do conteúdo e muito 

menos restringir as aulas à teoria e a textos informativos. O importante é que os 

alunos se sintam atraídos pelo tema, realizando experimentos e pesquisas. Os 

alunos, ao entrar em contato com esses assuntos, passam então a olhar as coisas 

cotidianas de uma maneira mais interessada [sic.] e curiosa”. 

“Para minha formação acadêmica serviu como um ótimo aprendizado, pois 

consegui enxergar com outros olhos como é e como podemos ensinar Ciências 

nas séries iniciais do ensino fundamental de uma forma que não seja maçante e 

que com certeza irá despertar nos alunos o querer saber mais e a também a 

vontade de participar das aulas”. 

“Através deste projeto foi possível observar outras maneiras de ensinar 

Ciências e também como podemos transformar uma aula tradicionalmente teórica 

em uma experiência de aprendizado, incentivando o interesse pelas aulas”. 

Compreendemos então que a aplicação das ferramentas propostas aliadas 

à base teórica e a vivência prática durante o projeto somadas à semana 

acadêmica constituíram um cenário importante para a modificação do pensamento 

dos participantes acerca do uso de ferramentas pedagógicas em sala de aula e do 

ensino de Ciências. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O uso da temática energia e eletricidade permitiu que os participantes 

desenvolvessem um contexto de aprendizado que foi desde a compreensão do 

que é energia até questões relativas ao seu uso no dia a dia. Nas atividades 

propostas neste projeto, os alunos experimentaram situações inovadoras, 

vivenciando o uso da robótica educacional em sala de aula, bem como jogos e 

elementos de ludicidade no processo de ensino e aprendizagem.  

Com um roteiro elaborado de forma a nivelar o conhecimento dos 

estudantes e conduzi-los ao uso das ferramentas pedagógicas propostas, foi 

possível ampliar a compreensão dos conceitos sobre energia elétrica e suas 

transformações e também de sua importância para o ser humano e para 

sociedade moderna.  

Dessa forma, os participantes conseguiram estabelecer conexões que 

permitiram a eles compreender as ligações existentes entre energia, eletricidade, 

robótica e o cotidiano, vislumbrando a importância do uso de tecnologias e 

diferentes ferramentas pedagógicas em sala de aula como forma de estimular o 

aluno e despertar nele o interesse pela Ciência, o que foi confirmado por meio da 

comparação dos questionários aplicados e da observação do comportamento dos 

estudantes ao longo do projeto. 

Pode-se, por meio dos relatos escritos e verbais, afirmar que a construção 

da identidade docente destes futuros professores foi de fato influenciada pelas 

atividades desenvolvidas pois houve uma mudança na relação 

professor/conteúdo, derrubando o estigma existente sobre o ensino de Ciências 

Naturais por Pedagogos, principalmente quando a temática volta-se para temas 

relacionados à Física, como no caso da energia e eletricidade.  

Os participantes desenvolveram uma confiança relativa ao domínio do 

conteúdo trabalhado graças ao uso das ferramentas propostas, que foram 

compreendidas pela maioria como importantes para o uso em sala, não só em 

aulas de Ciências, devendo ser incorporadas à rotina de sala de aula como forma 

de tornar a aprendizagem mais dinâmica e interessante.  
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A execução de roteiros, o uso de programação e robótica juntamente com o 

desenvolvimento e adaptação de jogos fez com que os participantes tivessem que 

organizar suas ideias de forma lógica e coerente para que os objetivos propostos 

nas atividades fossem alcançados, elaborando assim uma linha de pensamento 

lógica, aprimorando competências fundamentais para formação dos estudantes.  

Dentro deste contexto, observamos o uso do pensamento organizado, bem 

como do pensamento computacional, na resolução dos problemas apresentados 

por meio do uso de estratégias que buscaram compreender a situação como um 

todo e, partir daí criar etapas que facilitassem o processo de resolução, 

considerando os aspectos mais importantes da proposição, criando um sistema de 

regras e formas para alcançar o pretendido pela atividade.  

Conclui-se, portanto, que houve contribuição para modificação da 

identidade docente dos participantes, antes baseada nos modelos por eles 

experienciados durante a educação básica e pelas experiências pessoais que 

foram agora complementadas pelas vivências do projeto, bem como o 

desenvolvimento de uma estrutura de pensamento organizada para a execução 

das atividades propostas por meio do uso de ferramentas pedagógicas auxiliares 

no processo de ensino aprendizagem. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO INICIAL 

1ª Etapa – Perfil do Aluno 

 

Queremos conhecer melhor os alunos que irão participar deste projeto. Para isso, 
elaboramos algumas questões sobre você e sua formação. Por favor, preencha 
todas as questões. 
 
1 – Gênero: (   ) Masculino    (   ) Feminino                  

2 – Idade: _____________________                        

3 – Semestre: _________________ 

4 – Profissão: ________________________________________________ 
 

5 – Já trabalha como professor ou estagiário na área de educação? Se sim, 
em instituição pública ou privada e há quanto tempo? 

6 - Quais razões levaram você a escolher esse curso?  

7 – Sua formação básica ocorreu em escola pública ou privada?  

(   ) Pública   (   ) Privada   (   ) Maior parte em escola pública  (   ) Maior parte em 
escola privada 
 
8 – Possui outra formação universitária ou técnica? Se sim, qual? 

9 – Qual sua expectativa para este projeto?  

 

2ª Etapa – Identidade e prática docente 

 
Queremos saber como e quais fatores contribuíram para construção da sua 
identidade docente e o quanto isso pode influenciar na prática em sala de aula. 
Para isso, elaboramos algumas questões sobre suas experiências e opiniões. Por 
favor, preencha todas as questões. Não se preocupe pois não há certo ou errado, 
não iremos avaliar as respostas, nosso interesse é somente coletar dados; 
portanto, seja sincero, isso será fundamental para a análise que faremos. 
 
1 – O que você entende por ser educador?  

2 – Qual imagem você faz do educador ideal?  

3 – O quanto você considera que a sua experiência como aluno foi 
importante para formação da sua identidade como professor?  

4 – O quanto você considera que a sua experiência como docente ou 
estagiário, caso você já tenha tido, foi importante para formação da sua 
identidade como professor?  
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5 – O quanto você considera que a sua experiência pessoal foi importante 
para formação da sua identidade como professor?  

6 – Como você se sentiria se tivesse que ensinar ciências para alunos das 
séries iniciais do ensino fundamental?  

7 – Para você, como deve ser uma aula de ciências que promova uma 
aprendizagem significativa dos conteúdos abordados?  

8 – Como foram suas aulas de ciências na escola? 

 

3ª Etapa – Conhecimentos específicos 

 

Queremos saber sobre seus conhecimentos prévios na área de ciências que 
abordaremos no projeto. Para isso, elaboramos algumas questões sobre energia e 
eletricidade. Por favor, preencha todas as questões. Não se preocupe pois não há 
certo ou errado, não iremos avaliar as respostas, nosso interesse é somente 
coletar dados; portanto, seja sincero caso você não saiba, isso será fundamental 
para a análise que faremos.  
 
1 – Como você definiria energia?  

2 -  Para você, o que é eletricidade ou energia elétrica?  

3 – Como podemos obter energia elétrica?  

4 – O que são fontes de energia renováveis e não renováveis?  

5 – Cite algumas fontes de energia existentes no planeta Terra.  

6 – O que é condutividade?  

7 – Qual a diferença entre materiais condutores e isolantes?  

8 – Explique o que é um circuito elétrico.  
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APÊNDICE B – CONTEÚDO SOBRE ENERGIA E ELETRICIDADE 

O que é energia? 

É muito difícil conceituar energia de forma assimilável para alunos das 

séries iniciais do ensino fundamental. Utilizar as noções intuitivas dos alunos para 

definir energia por meio de problematizações possibilita um entendimento mais 

amplo sobre o assunto. De forma simplista e geral, a energia é a capacidade de 

realizar algo: um movimento ou uma ação. Esta energia, que permite que os 

seres vivos se movimentem, que um computador ligue, não surge do nada e nem 

desaparece, ela é constantemente transformada.  Por exemplo, usamos a energia 

elétrica para produzir uma energia luminosa, a luz, ao acender uma lâmpada. Da 

mesma forma, usamos a energia para esquentar um ferro de passar roupas, 

transformando a energia elétrica em energia térmica ou no que chamamos de 

calor. Portanto, não se cria nem se perde energia, ela está sempre sendo 

transformada.  

Lavoisier comprovou este fato em diversos experimentos e promulgou a 

famosa lei que diz: “Na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se 

transforma”. 

Existem dois tipos de energia na natureza: as energias renováveis, que 

mesmo sendo usadas constantemente pelos seres humanos não deixam de existir 

já que são provenientes de fontes onde são sempre renovadas, como a energia do 

sol, e as energias não renováveis, que são obtidas de fontes que são finitas e 

após um tempo de uso poderão acabar, como o petróleo, que demora muitos anos 

para se formar. 

Nosso estudo vai focar em um tipo de energia bastante comum e 

importante para os seres humanos: a energia elétrica. 

A energia elétrica é hoje a principal fonte de energia do mundo, utilizada 

para acender luzes, ligar computadores, televisões e até como fonte de energia 

para alguns tipos de carros. Essa energia é obtida no Brasil principalmente por 

meio de usinas hidrelétricas, que usam a força da água para gerar eletricidade.  
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A obtenção de energia por meio do vento é um exemplo de transformação 

de energia muito interessante. Utilizamos a força do vento, para movimentar 

moinhos ou hélices. Esse movimento gera energia cinética que é transformada em 

energia elétrica por um gerador.  

Outro exemplo de fonte de energia é o sol. Podemos utilizar a energia solar 

para obter energia elétrica além da energia luminosa que ele nos fornece. A 

energia gerada pelo sol também é responsável pelo aquecimento do nosso 

planeta (energia térmica) e consequentemente, pela formação das correntes de ar, 

marítimas, formação de chuva, derretimento e formação de geleiras, entre outros 

fenômenos naturais. 

Uma fonte de energia elétrica muito comum no nosso dia a dia são as 

pilhas. Dentro dela, ocorrem reações químicas capazes de gerar corrente elétrica, 

responsável pela eletricidade. 

A energia elétrica, ou eletricidade, chega até a casa das pessoas por meio 

de fios condutores que se ligam às tomadas onde conectamos nossos aparelhos 

que precisam de eletricidade para funcionar.  

Alguns materiais conduzem ou levam energia com mais facilidade, sendo 

chamados de condutores de energia. Isso quer dizer que o material de que eles 

são feitos permitem que a corrente elétrica (movimento ordenado de partículas 

responsáveis pela eletricidade) “ande” com facilidade, como os metais por 

exemplo; quando você coloca mão em uma moeda que está em contato com um 

fio ligado à corrente elétrica, você toma um choque, ou seja, a corrente elétrica 

que estava no fio passa pela moeda e vai para o seu corpo até chegar no chão. 

Você nesse caso também conduz eletricidade pelo seu corpo! Outros são 

chamados de isolantes pois não permitem que a corrente elétrica passe por ele. 

A borracha é um excelente exemplo de mau condutor. Quando você está usando 

um chinelo de borracha e toca em fio com energia elétrica, você não toma choque, 

porque ele impede que a corrente elétrica passe pelo seu corpo até o chão. 

Ao usarmos uma fonte de energia elétrica, um fio condutor e um objeto que 

consiga utilizar a eletricidade para funcionar, criamos um circuito elétrico. 
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Quando ligamos um computador na tomada, usamos um fio para isso, formando 

um circuito elétrico entre a tomada, o fio e o computador. Um outro exemplo: 

quando usamos uma pilha como fonte de eletricidade e um fio condutor, podemos 

acender uma lâmpada de LED, formando também um circuito elétrico. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE EXPERIÊNCIA PARA MONTAGEM DE 
CIRCUITO 

Experiência 1 

Observações importantes:  

 

● Perna maior do LED – positiva / perna menor do LED – negativa  

● Fluxo de elétrons vai do negativo para o positivo 

● A pilha possui uma tensão de 1,5v e a bateria de 9v. O LED azul, para 

acender, precisa de aproximadamente 3,2v. 

A primeira experiência desta etapa foi composta por quatro fases, onde foram 

necessários: 

 
 

2 LED’s azuis para cada grupo 

1 pilha para cada grupo 

1 bateria de 9V para cada grupo 

1 resistor de 330 ohms para cada grupo 

3 fios com mini garra jacaré para cada grupo  

 

1º - montar um circuito elétrico utilizando uma pilha, fios, um LED e verificar 

se o LED acende, qual intensidade de luz do LED. Como montar:  

1. Separar dois fios do kit (fio 1 e fio 2) 

2. Conectar uma das garras do fio 1 na perna positiva do LED 

3. Conectar a outra garra do fio 1 no polo positivo da pilha 
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4. Conectar uma das garras do fio 2 na perna negativa do LED 

5. Encostar a outra garra do fio 2 no polo negativo da pilha 

6. Anotar o que foi observado. 

2º - montar um circuito utilizando uma bateria 9v, fios e um LED. Verificar se 

o LED acende, qual intensidade de luz do LED. Como montar:  

1. Separar dois fios do kit (fio 1 e fio 2) 

2. Conectar uma das garras do fio 1 no polo positivo do LED 

3. Conectar a outra garra do fio 1 no polo positivo da bateria 

4. Conectar uma das garras do fio 2 no polo negativo do LED 

5. Conectar a outra garra do fio 2 no polo negativo da bateria 

6. Anotar o que foi observado. 

3º - montar um circuito utilizando uma bateria 9v, fios, um resistor de 330 

ohms e um LED. Verificar se o LED acende, qual intensidade de luz do LED. 

Como montar:  

1. Separar três fios do kit (fio 1, fio 2 e fio 3) 

2. Conectar uma das garras do fio 1 na perna positiva do LED 

3. Conectar a outra garra do fio 1 na perna do resistor 

4. Conectar uma das garras do fio 2 na outra perna do resistor 

5. Conectar a outra garra do fio 2 no polo positivo da bateria 

6. Conectar uma das garras do fio 3 na perna negativa do LED 

7. Conectar a outa garra do fio 3 no polo negativo da bateria 

8. Anotar o que foi observado. 

Aguardar o professor para iniciar a segunda etapa 

Experiência 2 

A segunda experiência é acrescentar no circuito em que o LED acende 

alguns materiais como moeda, clipe de papel, borracha etc. para verificar 

sua condutividade. Como montar: 

1. Separar o fio 4 

2. No circuito anterior, desconecte o fio 2 do polo positivo da bateria 

3. Conecte uma das garras do fio 4 no polo positivo da bateria 
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4. Conecte as garras soltas do fio 2 e 4 em diversos objetos e verifique a 

condutividade 

5. Anotar o que foi observado. 
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APÊNDICE D – PRÁTICA DE ARDUINO: MONTAGEM DE 
SEMÁFORO 

Materiais 

A prática em si consistiu em programar o Arduino por meio do software 

Scratch para o acendimento de LED’s, de forma semelhante aos semáforos, 

utilizando uma fonte de energia oriunda do computador por meio de um cabo 

conectado em uma porta USB. Para tanto, foram necessários os seguintes 

materiais (Figura 14): 

 
 

4 fios jumper para cada grupo 

1 LED vermelhos para cada grupo 

1 LED amarelos para cada grupo 

1 LED verdes para cada grupo 

3 resistores de 100 ohms para cada grupo 

1 protoboard para cada grupo 

1 placas Arduino UNO para cada grupo 

Computador com plataforma IDE (permite a manipulação do Arduino) e software 

Scratch (S4A) 

 

6.4.2 Instalação Arduino e do software Scratch 

Antes de iniciar o processo foi necessário instalar os softwares e sincronizar 

a placa em cada computador a ser utilizado, o que foi feito pela professora 

pesquisadora dada a pouca disponibilidade de tempo para tal, conforme os passos 

abaixo: 
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1º Passo 

Instalação da IDE Arduino no computador, por meio do site Arduino.cc 

 

2º Passo  

Instalação do software Scratch adaptado para uso em Arduino por meio do site 

s4a.cat 

 

3º Passo 

Conectou-se um LED na placa Arduino: perna maior (positiva) na porta 13 e a 

perna menor (negativa) na porta GND.  

 

4º Passo  

Com o LED posicionado, o software do Arduino foi aberto e o código fornecido 

apagado. 

 

5º Passo 

A placa Arduino foi conectada ao computador por meio do cabo usb 

 

6º Passo 

Após clicar na aba “ferramentas”, foi verificado qual porta estava selecionada. 

Caso não estivesse selecionada nenhuma porta, seria escolhida a porta 

apropriada.  

 

7º Passo 

A partir do site s4a.cat foi feito o download do firmware e por meio de comandos 

simples (ctrl+c e ctrl+v) o código foi copiado e colado no software do Arduino. 

 

8º Passo 

No software Arduino, os códigos foram sincronizados com a placa. Ativada a 

placa, o programa foi minimizado. 

 

9º Passo 

Ao abrir o software Scratch for Arduino (S4A), aguardou-se ele buscar a placa. 

Após localizá-la, utilizou-se o menu esquerdo para programar o LED e testá-lo. Em 
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“controle”, o botão “quando tecla espaço pressionada” foi levado para o centro. 

 

Depois, na aba movimento, foi selecionado o botão “digital ___ on”, também 

levado para o centro. No espaço onde há permissão para alterar o número, foi 

inserido o número 13 (correspondente à porta que o LED está ligado). Para 

acender o LED, verificar o funcionamento correto da placa e assim efetivar o teste, 

foi necessário pressionar a barra espaço. O LED foi então retirado e a placa 

continuou conectada e os programas abertos para utilização na atividade 

proposta.  

Esta etapa, de preparação e verificação da placa foi feita pela professora 

aplicadora e foi explicado aos participantes que devido à complexidade dos 

procedimentos, o ideal é que o professor prepare os computadores antes de iniciar 

a atividade do semáforo. 

6.4.3 Montagem do semáforo na protoboard e no Arduino 

Para a montagem e ativação do semáforo, os participantes receberam o 

seguinte roteiro (Figura 15): 

1º Passo 

Na protoboard, conecte os LED’s da seguinte forma: 

Na coluna 5, linha E, conecte a perna menor do LED vermelho e a perna maior na 

coluna 6 (à direita) 

Na coluna 10, linha E, conecte a perna menor do LED amarelo e a perna maior na 

coluna 11 (à direta) 

Na coluna 15, linha E, conecte a perna menor do LED verde e a perna maior na 

coluna 16 (à direta) 

 

2º Passo 

Agora, vamos colocar os resistores. Em cada sistema de LED usaremos um 

resistor de 100 ohms.  

- Pegue um resistor e conecte uma perna na coluna 5, linha A, e a outra perna 

conecte na carreira superior da protoboard (sem marcações) 

- Pegue um resistor e conecte uma perna na coluna 10, linha A, e a outra perna 
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conecte na carreira superior da protoboard (sem marcações) 

- Pegue um resistor e conecte uma perna na coluna 15, linha A, e a outra perna 

conecte na carreira superior da protoboard (sem marcações) 

 

3º Passo 

- Conecte os fios jumper nas colunas 6 (fio vermelho), 11(fio amarelo) e 16 (fio 

verde), linha A, da protoboard.  

- Conecte o fio jumper preto no primeiro slot da parte superior da protoboard, na 

mesma linha que estão conectadas as pernas dos resistores. 

 

4º Passo 

- Conecte o fio jumper preto no pino digital GND do Arduino 

- Conecte o fio vermelho no pino digital 11 do Arduino 

- Conecte o fio amarelo no pino digital 12 do Arduino  

- Conecte o fio verde no pino digital 13 do Arduino 

 

 
 
6.4.4 Programando o semáforo no software S4U: 
 

Volte ao software Scratch for Arduino (S4A).  

Utilize o menu esquerdo para programar o semáforo e vá colocando os botões uns 

embaixo dos outros. 

 

1º Passo 

Vá em “controle”, clique e arraste o botão “quando tecla espaço pressionada” para 
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o centro.  

 

2º Passo 

Clique em “movimento”, arraste o botão “digital ___ on” para o centro. No espaço 

onde há permissão para alterar o número, digite o número 11 (correspondente à 

porta que o jumper do LED vermelho está ligado). 

 

3º Passo 

Vá novamente em “controle”, arraste o botão “esperar ___ segundos” para o 

centro e coloque 2 segundos. 

 

4º Passo 

Clique em “movimento”, arraste o botão “digital ___ off” para o centro. No espaço 

onde há permissão para alterar o número, digite o número 11 para desligar o LED 

vermelho. 

 

5º Passo 

Repita o passo 2, 3 e 4, alterando para o número 12. 

 

6º Passo 

Repita o passo 2, 3 e 4, alterando para o número 13. 

 

7º Passo 

Vá em “controle”, clique e arraste o botão “Repita ___” para o centro e englobe 

todos os outros botões (Figura 16). 

 

8º Passo 

Pressione a barra espaço e observe. 
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Após o desenvolvimento do roteiro proposto, os alunos puderam manipular 

o software livremente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO FINAL 

1ª Etapa – Identidade e prática docente 

 

Queremos saber se e como esse projeto contribuiu para sua formação. Para isso, 

elaboramos algumas questões sobre suas experiências e opiniões. Por favor, 

preencha todas as questões. Não se preocupe pois não há certo ou errado, não 

iremos avaliar as respostas, nosso interesse é somente coletar dados; portanto, 

seja sincero, isso será fundamental para a análise que faremos. Não se 

identifique. 

 

1 – O quanto você considera a sua experiência neste projeto importante para 

formação da sua identidade como professor?  

2 – Como você se sentiria agora se tivesse que ensinar ciências para alunos 

das séries iniciais do ensino fundamental?  

3 – Para você, como deve ser uma aula de ciências que promova uma 

aprendizagem significativa dos conteúdos abordados?  

4 -  Quais das metodologias aplicadas você considerou mais eficaz e por 
que?  
  

5 -  Deixe seus comentários, críticas ou elogios sobre o projeto. 

 

2ª Etapa – Conhecimentos específicos 

 

Queremos saber se houve alguma mudança nos seus conhecimentos dentro de 

acordo com o que abordamos no projeto. Para isso, elaboramos algumas 

questões sobre energia e eletricidade. Por favor, preencha todas as questões. Não 

se preocupe pois não há certo ou errado, não iremos avaliar as respostas, nosso 

interesse é somente coletar dados; portanto, seja sincero caso você não saiba, 

isso será fundamental para a análise que faremos. Não se identifique. 

 

1 – Como você definiria energia?  

2 -  Para você, o que é eletricidade ou energia elétrica?  
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3 – Como podemos obter energia elétrica?  

4 – O que são fontes de energia renováveis e não renováveis?  

5 – Cite algumas fontes de energia existentes no planeta Terra.  

6 – O que é condutividade?  

7 – Qual a diferença entre materiais condutores e isolantes?  

8 – Explique o que é um circuito elétrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

APÊNDICE F – CARTILHA 
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APÊNDICE G – REGRAS E JOGABILIDADE: JOGO ROLETA 

Aplicação em grupos de 4 alunos 

O primeiro jogador gira a roleta. Se cair em uma das casas marcadas com 

números, o jogador escolhe a carta correspondente ao número da roleta e o 

entrega para o jogador da sua esquerda, que fará a pergunta contida na carta. 

Caso acerte, o jogo segue. Se a resposta for errada, o jogador está eliminado. 

Se antes da terceira rodada a roleta cair na casa “sua energia acabou”, o 

jogo segue normalmente. Esta casa é ativa somente da quarta rodada em diante. 

Neste caso, quando o jogador cair nesta casa, estando ela ativa, ele está 

eliminado. 

Ao cair no campo desafio, o jogador terá que responder à pergunta desafio. 

O jogo acaba quando restar só um jogador. 

 

 

 

 

 

 

 

 


