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RESUMO 

 

PINTO, J. A. F. Discutindo a construção de repertórios didáticos em perspectiva 

histórico investigativa: condicionantes para a prática na formação inicial de 

professores de Física. 2022. Tese (Doutorado em Ensino de Física) - Programa de 

Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2022. 

Transformar o planejamento em prática de ensino é um processo não natural e requer 

mais que um preparo teórico-didático-pedagógico. Este trabalho buscou avançar no 

conhecimento de quais questões teóricas e práticas são importantes para ajudar os 

licenciandos a promoverem uma perspectiva contextualizada e significativa de ensino. 

Por isso, propomos a Construção do Repertório Didático Histórico-Investigativo, 

buscando que o desenvolvimento do planejamento pedagógico voltado à prática 

servisse como fonte de reflexão e crítica. A história da ciência foi o elemento integrador 

e contextualizador para discussões de aspectos da natureza da ciência, a partir de 

cenários didáticos investigativos que compuseram a sequência de ensino 

desenvolvida. O episódio histórico escolhido foi a história da eletricidade no século 

XVIII. Levamos em conta as dimensões observacional, conceitual e sociocultural da 

ciência, de acordo com a ciência integral de Allchin. Além disso, trabalhamos com a 

perspectiva de formação crítica e reflexiva de Brookfield. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, caracterizada como estudo de caso, com observação participante, 

aplicada no programa de formação de professores de física da Universidade Estadual 

da Paraíba. Nossa análise envolveu o reconhecimento e categorização dos elementos 

estruturais do repertório que indicassem a presença dos elementos teórico-didáticos 

desenvolvidos ao longo do processo de formação e que contribuíram no processo de 

planejamento e de intervenção pelas licenciandas.  

Palavras-chave: Formação de professores. Ensino Investigativo. Pedagogia Crítica. 

Natureza da Ciência. Movimentos epistêmicos. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

PINTO, J. A. F. Discussing the construction of didactic repertory in a historical-

investigative perspective: conditions for the practice in the initial training of 

physics teachers. 2022. Tese (Doutorado em Ensino de Física) - Programa de Pós-

Graduação Interunidades em Ensino de Ciências, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2022. 

Transforming the planning into teaching practice is an unnatural process and requires 

more than theoretical-didactic-pedagogical preparation. This work aimed to advance 

the knowledge of which theoretical and practical issues are essential to help pre-

service teachers promote a contextualized and meaningful teaching perspective. 

Therefore, we propose the Construction of Historical-Investigative Didactic Repertory 

that seeks the development of teaching planning aimed at practice as a source of 

reflection and criticism. The history of science was an integrating and contextualizing 

element for discussions of aspects of nature of science, based on investigative didactic 

scenarios that made up the teaching sequence developed. The historical episode 

chosen was the history of electricity in the 18th century, particularly the discovery of 

the Leyden jar. We consider experimental, material, conceptual and sociocultural 

dimensions of science according to Allchin’s whole science. We also work with 

Brookfield’s perspective of critical and reflective training. This is qualitative research, 

characterized as a case study, with participant observation, applied in the physics 

teacher training program of the State University of Paraiba. Our analysis involved the 

recognition and categorization of structural elements of the repertoire that indicated 

the presence of theoretical-didactic elements developed throughout the training 

process and contributed to the pre-service teachers’ planning and intervention 

process. 

Keywords: Initial teacher training. Teaching Physics. History of Science. Nature of 

science. Epistemic Movements  
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1 INTRODUÇÃO: DELINEANDO ESTRUTURA E CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 Durante o período em que me aproximei do campo da história da ciência, 

desenvolvendo atividades junto ao grupo de história da ciência e ensino da UEPB, 

aos poucos fui ganhando experiência e conhecimento na área, que me 

proporcionaram lecionar disciplinas como metodologia para o ensino de física, com 

abordagem histórica, ou mesmo, história da física.  

Principalmente na primeira, eram constantes as discussões acerca da 

dificuldade de levar à prática abordagens históricas, sendo uma das principais 

dificuldades o desenvolvimento de um plano de ensino que pressupõe problemas do 

tipo: como lidar com o espaço desconhecido em um contexto que se constrói a partir 

das reações dos estudantes para dar continuidade ao que foi planejado? O que fazer 

quando não há mais um roteiro centrado no professor? O resultado disso era uma 

dissonância entre o que era planejado e o que de fato era realizado pelos licenciandos 

em sala de aula. Frente ao desconhecido, eles retornavam ao expositivo, sob a 

segurança dos escritos na lousa e em suas notas de aula. 

Em contrapartida, alguns professores mais experientes parecem ter um 

repertório mais natural para lidar com a participação ativa dos estudantes, mesmo que 

não percebam isso como algo diferenciado em sua prática. Essa característica parece 

ser essencial para o desenvolvimento de práticas interativas e investigativas, voltadas 

a um ensino que almeje a formação crítica dos estudantes.  

Há algumas décadas, vários pesquisadores têm dedicado um número 

expressivo de pesquisas acadêmicas voltadas à formação inicial e continuada de 

professores, proporcionando diversos olhares tanto para questões que evidenciam os 

aspectos teóricos, quanto para seus aspectos práticos (CACHAPUZ et al.,2005; 

CARVALHO et al., 2010; PIMENTA, 2005, entre outros). De maneira geral, esses 

estudos resultaram na construção de conhecimentos que impulsionaram a área de 

ensino, criando e fortalecendo grupos de pesquisa e programas de pós-graduação, o 

que possibilitou que muitas abordagens metodológicas se estruturassem e se 

transformassem em propostas didáticas, cujo intuito é a promoção de uma educação 

para a formação integral de estudantes.  
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A área de ensino de ciências tem mostrado bastante interesse nessa 

construção de abordagens que auxiliem o trabalho docente, tanto no que concerne ao 

maior entendimento de seu objeto de estudo, a ciência, como em estratégias para sua 

realização na prática em sala de aula. 

Nas diferentes abordagens se fazem presentes a manipulação de materiais, 

atividades experimentais, tecnologias da comunicação e informação (TICs) e diversas 

atividades que consigam criar uma ponte entre o objeto do conhecimento científico 

formal, o aluno e seu repertório sociocultural. Nesse contexto, a história da ciência 

(HC) emerge como uma das alternativas para superar algumas das limitações 

encontradas no ensino tradicional e alcançar alguns dos objetivos educacionais 

apresentados nos documentos oficiais como a necessidade de promover situações 

que permitam ao estudante perceber a pluralidade e diversidade de visões de mundo, 

compreendendo a sociedade e tudo por ela produzido como resultados de uma 

dinâmica social e histórica (BRASIL, 1999). 

Atualmente, diversas pesquisas abordam as possíveis contribuições que a 

história da ciência exerce no ensino de ciências, principalmente no tocante às 

discussões acerca da natureza da ciência (CASTRO, 1993; VANNUCHI, 1997; IRWIN, 

2000; PEDUZZI, 2001; FORATO, 2009; MOURA, 2014; SILVA, 2018, entre outros). 

Geralmente essas pesquisas resultam em uma ampla gama de abordagens e estudos 

de caso aplicados aos diversos níveis educacionais. 

Entretanto, mesmo com a intensa produção de conhecimentos, a pesquisa em 

ensino de ciências ainda é muito jovem, em especial no uso HC para discutir 

elementos de natureza da ciência.  Além disso, trata-se de um campo de atuação 

muito subjetivo, que envolve professores, estudantes, comunidade, questões 

políticas, relações sociais etc. Isso faz com que as investigações sejam delimitadas a 

situações bastante específicas. Ainda assim, mesmo as pesquisas sendo 

desenvolvidas em situações pontuais, resultados positivos podem ser tomados como 

referência para serem utilizados em outros contextos buscando maior 

aprofundamento de um mesmo tema, aumentando a legitimidade dos resultados das 

pesquisas. 

Pode-se afirmar que há um certo consenso entre os pesquisadores de que 

natureza da ciência é um elemento essencial para uma formação crítica, e que o 
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ensino de física deve ter um caráter transformador da realidade e da postura dos 

cidadãos frente os desafios reais no mundo em que vivemos. Desse modo, a história 

da ciência pode ser utilizada como forma de discutir aspectos da natureza da ciência 

sob um viés problematizador, considerando a física como parte da cultura e da 

sociedade. 

Numa busca rápida na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), pudemos encontrar um total de 303 pesquisas a partir dos marcadores 

“natureza da ciência” e “natureza das ciências” na última década (2011-2021) sendo 

83 trabalhos de tese; entre elas, apenas 11 aparecem com o filtro “assunto: Formação 

de Professores”. Não é nossa intenção fazer uma análise extensiva, mas apenas 

chamar atenção para o fato que os programas de pós-graduação estão atentos ao 

tema e encontrando um vasto campo de atuação. É provável que esse número seja 

bem maior. 

Com o advento da reforma do Ensino Médio e a aprovação da Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC) (BRASIL, 2018), a configuração do currículo também 

muda, e isso deverá resultar no direcionamento das pesquisas para esse âmbito. 

Surgem, então, discussões acerca do papel destinado à história das ciências no 

ensino nessa nova configuração, se os aspectos de natureza da ciência irão fazer 

parte do novo currículo e quais as demandas para a formação dos futuros professores. 

Contudo, existe uma atratividade e simplicidade vinculadas ao método 

tradicional, conforme citamos anteriormente, relacionadas a várias questões como, 

por exemplo, a segurança de um roteiro didático e a pouca interação entre o professor 

e estudantes, o que diminui as chances de situações “inesperadas” ou perguntas fora 

do conteúdo, além de um certo status com que geralmente são vistos os professores 

de física.  

Adicionalmente, abordagens mais progressistas tendem a ser mais complexas 

e demandam um tempo maior de pesquisa e preparação. Por isso, para os 

licenciandos, a perspectiva de planejar um curso inteiro com uma abordagem histórica 

pode ser intimidante, mesmo não sendo isso que é desejável pelos formadores. 

Pensando na docência como composta de teoria e prática, torna-se importante discutir 

como contribuir para a formação de futuros professores e professoras de modo que o 

seu planejamento seja efetivo para a materialização da prática. Pensando nas 
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demandas atuais do ensino de ciências para formação integral dos estudantes, 

principalmente no tocante à física, encontramos na abordagem histórico-investigativa 

uma fonte muito rica de possibilidades para criar um contexto que explore diferentes 

habilidades dos licenciandos e que se transformem em ferramentas para a sua prática. 

Daí, elaboramos nossa questão de pesquisa: como o processo de interação entre a 

teoria e a prática pode ser explorado e compreendido, ainda durante a formação 

inicial, para construção de repertórios didáticos que apoiem o ensino pautado na 

abordagem histórico-investigativa?  

Para compreender quais elementos são importantes no processo de 

planejamento que os licenciandos constroem na interação entre a teoria e a prática, 

propomos um ensino voltado à construção de repertórios didático-histórico-

investigativos (CREDHI) cujo foco é auxiliar futuros professores e professoras a 

explorar situações didáticas, em contextos reais, e que auxiliem o licenciando a 

desenvolver autonomia e segurança no uso da história da ciência em seu 

planejamento.  

Dessa maneira, nosso objetivo foi avançar no conhecimento da relação entre a 

teoria e a prática na formação inicial de professores de física, numa perspectiva crítico-

transformadora com abordagem histórico-investigativa, incluindo elementos de 

natureza da ciência no ensino. 

A discussão em relação à formação do profissional docente não pode deixar de 

discutir de maneira crítica os condicionantes políticos e pedagógicos que envolvem a 

educação. Portanto, no lugar de escolhermos uma única concepção de educação, 

achamos subsídio teórico nos referenciais que se baseiam na pedagogia crítica 

(GIROUX, 1992; FREIRE, 1996; BROOKFIELD, 2017), segundo a qual podemos 

trazer as diferentes concepções para o campo do debate e tomar decisões acertadas 

e embasadas nas escolhas ideológicas que servirão de referência para nossa prática 

pedagógica. 

Consideramos como abordagem histórico-investigativa o conjunto de ações, 

atitudes, métodos e metodologias que envolva o estudo da HC, na perspectiva 

investigativa, para o ensino de ciências. Encontramos uma base conceitual para 

fundamentá-la em Henke e Höttecke (2014). De acordo com esses autores, as 

características dessa abordagem envolvem a contextualização da ciência com sua 
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história, a ênfase nos materiais, aspectos sociais e / ou culturais da ciência e a 

possibilidade de ensinar e aprender sobre “natureza da Ciência” (NdC). Dentre as 

diversas possibilidades de abordagem de aspectos de NdC optamos pela perspectiva 

da ciência integral de Allchin (2013). 

Por ser um tema com grande potencial didático, tanto do ponto de vista 

conceitual, quanto para o desenvolvimento de atividades práticas, utilizamos um 

recorte dos estudos da eletrostática, desde as contribuições de Gilbert até a invenção 

da garrafa de Leyden (HEILBRON, 1979; ROLLER; ROLLER, 1967; SILVA; 

HEERING, 2018). 

A construção da proposta da CREDHI levou em consideração aspectos da 

Design-Based Research (DBR), uma metodologia de pesquisa destinada a melhorar 

as práticas educacionais por meio de revisão, análise, design, desenvolvimento e 

implementação sistemáticos, flexíveis e interativos, com base na colaboração entre 

pesquisadores e profissionais em contextos reais de ensino (WANG, F.; HANNAFIN, 

M. J., 2005). Além de possibilitar que os repertórios dos licenciandos sejam testados, 

criando diferentes designs formativos, a DBR pode contribuir para a construção e 

melhoria de teorias, úteis para avançar nos conhecimentos relacionados à interação 

entre a teoria e a prática dos licenciandos no uso da abordagem histórico-

investigativa. 

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Estadual da Paraíba, no curso de 

Licenciatura em Física. Está dividida em dois ciclos, o primeiro foi realizado durante 

uma disciplina de Metodologia para o Ensino de Física III, a qual prevê o uso da 

abordagem histórica. No ciclo I, os licenciandos puderam participar de um processo 

formativo no qual tiveram contato com a parte teórica necessária para construção de 

seu planejamento. O ciclo II ocorreu por meio do acompanhamento desses estudantes 

em situação de estágio. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso 

etnográfico. Acompanhamos duas estudantes desde o ciclo formativo até sua vivência 

na intervenção que ocorreu durante a disciplina de estágio supervisionado no Instituto 

Federal da Paraíba. 

Para análise da pesquisa utilizamos o conceito de movimentos epistêmicos, a 

partir de Lidar, Lundqvist e Östman (2005), de maneira que foi possível associar os 

diferentes referenciais na construção de categorias de análise que nos auxiliaram na 
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identificação dos elementos relevantes no processo formativo do ciclo I e do ciclo II 

em relação aos elementos que constituíram a construção dos repertórios didáticos 

histórico-investigativos. 

Na sequência apresentamos brevemente a estrutura dos 4 capítulos que 

juntamente com esta introdução (capítulo 1) compõem esta tese:  

Capítulo 2 - Aportes teóricos: neste capítulo são delineadas as principais 

referências em que se baseia a pesquisa. Dentre elas temos as discussões acerca da 

formação de professores na perspectiva da pedagogia crítica de Freire (1994),  Giroux 

(1997) e Brookfield (2018); na sequência discutimos a importância da prática na 

formação inicial de professores; caracterizamos também nossa perspectiva de 

natureza da ciência, a ciência integral de Allchin (2013), que é discutida em detalhes, 

trazendo sua definição, estrutura e explicando o porquê de sua escolha como 

referencial para discutir natureza da ciência; em seguida, trazemos a abordagem 

histórico-investigativa, na qual são apresentados seus pressupostos baseados em 

Henke e Höttecke (2014) e as relações com a pesquisa; por fim, discutimos um pouco 

dos movimentos epistêmicos que serão o referencial base para a construção de 

nossas categorias prévias de análise: elementos estruturais do repertório didático. 

Capítulo 3 - Metodologia: apresentamos a interpretação dos referenciais 

adaptados ao contexto da pesquisa, a proposta da construção de repertório didático 

histórico-investigativo, seguido do delineamento da pesquisa, dos aspectos 

metodológicos e de seu desenvolvimento. Também apresentamos o detalhamento 

dos critérios de análise das duas etapas da pesquisa. 

Capítulo 4 – Análise dos dados: este capítulo é dividido em duas partes que 

correspondem, respectivamente, à análise do ciclo formativo e à análise do ciclo de 

docência. Na primeira parte são apresentados e discutidos os dados relativos à 

construção dos repertórios didáticos pelos licenciandos, realizado na disciplina de 

Metodologia para o Ensino de Física III; juntamente com os referencias que tratam de 

natureza da ciência e abordagem histórico investigativa, foram construídos os critérios 

dos elementos estruturais do repertório didático que subsidiaram a análise do ciclo 

formativo. Na segunda parte, analisamos as construções conceituais desenvolvidas 

pelos licenciandos e as mudanças que a prática promoveu em seus repertórios 
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didáticos, no que concerne à compreensão da abordagem histórica investigativa bem 

como dos tópicos de NdC previstos em seu planejamento. 

Capítulo 5 – Considerações finais: retomamos o desenvolvimento da pesquisa, 

os referenciais e como os articulamos para apoiar a presente tese; além disso, 

discutimos criticamente os resultados apresentados a partir da análise dos dados da 

pesquisa e seu impacto acerca do que foi estabelecido como objetivo, além de indicar 

possíveis desdobramentos da pesquisa. 
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2 APORTES TEÓRICOS 

 

Aparentemente, apesar do discurso muitas vezes envolto em um ecletismo 

pedagógico (FUSARI,1984), o ensino de física é de fato considerado, por alguns 

docentes e estudantes, antes como uma disciplina em que o acúmulo de informações 

e habilidades de cálculo é mais importante do que a promoção de um pensamento 

crítico, reflexivo e contextualizado, atribuindo aos estudantes o papel de apenas 

absorver tais informações. 

Paulo Freire (1996) chamou de educação bancária o modelo de ensino em que 

estudantes são considerados uma tábula rasa e a função docente é preenchê-la, tal 

qual uma folha em branco, e remonta ao que Robillota (1988) chamou de um “ensino 

cinza”, no qual não há um contraste de ideias, mas tão somente o depósito de 

informações sem qualquer tipo de reflexão sobre elas. 

A educação bancária é incompatível com o tipo de abordagem de ensino que 

defendemos: um ambiente investigativo no qual o professor planeja uma situação 

instrucional com diferentes possibilidades a serem exploradas pelas(os) estudantes. 

Para tanto, faz-se necessário, entre outras coisas, que professoras e professores 

tenham uma compreensão adequada da ciência quanto à sua natureza, 

desenvolvimento e legitimação, além de uma formação que os permita planejar 

diferentes maneiras de trazer esses conhecimentos de maneira significativa para a 

sala de aula. 

A confluência entre a presença de questões metacientíficas no/para o ensino 

de ciências, e a mudança das formas interativas entre professor, estudantes e 

conhecimento na sala de aula revelam, na verdade, o direcionamento para a 

necessidade de uma reenculturação, ou seja, compreender que os papeis dos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem são dinâmicos e, por isso, as 

abordagens metodológicas para alcançar diferentes objetivos educacionais precisam 

apresentar um componente crítico e reflexivo sobre o espaço de sala de aula e as 

diferentes contingências que a influenciam. É nesse contexto, formado por questões 

de cunho metodológico e subjetivo que considera a sala de aula como um sistema de 

interações sociais, que apresentaremos, a seguir, as bases teóricas em que se 

baseiam essa pesquisa. 
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2.1 A pedagogia crítica e o ensino de história da ciência 

 

Uma das questões que motivaram a presente pesquisa foi a constatação de 

que os licenciandos muitas vezes ao lidarem com a abordagem histórica não 

conseguem fazer com que sua compreensão acerca dos episódios discutidos se 

transforme em planejamentos efetivos para o uso da história da ciência (HC) em suas 

aulas. Normalmente, seus planos apresentam uma quebra conceitual e procedimental 

entre a abordagem histórica e a tradicional. Ou ainda, a preocupação com os aspectos 

metodológicos resulta em um tratamento superficial dos conceitos científicos das 

ciências de referência, no caso, a física. 

Com isso, o problema repousa, principalmente, na interação entre a teoria e a 

prática. Nossa hipótese é que existe uma lacuna no processo formativo no qual, 

mesmo tendo tido contato em sua formação com o suporte teórico-metodológico que 

apresenta orientações para as discussões de natureza da ciência (NdC) a partir do 

uso da HC, os licenciandos continuam presos ao modelo tradicional de aulas 

expositivas fortemente baseadas na exposição do conteúdo em suas práticas durante 

o estágio supervisionado. 

Como forma de contextualizar esse problema e refletir acerca das questões que 

permeiam a formação docente, no âmbito de sua formação teórica e prática, 

buscaremos aporte teórico na pedagogia crítica para pensar caminhos formativos que 

suportem o uso da abordagem histórico-investigativa, conforme apresentado no tópico 

a seguir. 

 

2.1.1 Tecendo caminhos e formulando sentidos para a formação crítica 

 

No contexto educacional o termo “crítica/crítico” é cada vez mais comum, de tal 

maneira que dificilmente encontra-se um documento oficial no qual os objetivos de 

ensino e aprendizagem não envolvam expressões como “formação crítica”, “cidadão 

crítico”, etc. Isso se reflete tanto no contexto da educação básica para justificar 

metodologias e planejamentos de ensino, quanto nas pesquisas acadêmicas que 

buscam compreender melhor seu significado e/ou propor formas de utilizá-lo no 

ensino nos diferentes níveis educacionais. 

Mas, o que significa crítica no contexto educacional? Para entendermos melhor 

essa questão, necessitamos abordá-la em sua relação com o âmbito educacional e 
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os sujeitos que o compõem. Nos pautamos pela pedagogia crítica na busca de tecer 

caminhos para explicitar o paradigma atual da educação e o porquê da necessidade 

de uma crítica. 

Licenciandos e licenciandas estão imersos em um paradigma hegemônico que 

dificulta que a reflexão crítica se dê naturalmente sobre os espaços que ocupam ou 

almejam ocupar. O modelo de escolarização tradicional e dominante nos sistemas de 

ensino está fortemente baseado no discurso de gerenciamento e de administração 

que, segundo Giroux:  

[...] está enraizada na atenção estreita à eficácia, aos comportamentos 
objetivos e aos princípios de aprendizagem que tratam o conhecimento como 
algo a ser consumido e as escolas como locais meramente instrucionais, 
destinados a passar para os estudantes uma “cultura” e conjunto de 
habilidades comuns que os capacite a operarem com “eficiência” na 
sociedade mais ampla. (GIROUX, 1997, p. 37) 
 

Nesse sentido, a ideia de formação está associada ao modelo que Freire (1996) 

havia chamado de educação bancária. Os educadores, como arautos do modelo 

educacional, poderiam ser capazes de questionar o “como” envolvido no processo em 

que os alunos serviriam de depósito de informações expostas pelo professor, com 

vistas a adequar-se às metas propostas, mas dificilmente questionariam a existência, 

ou o “porquê” dessas metas (GIROUX, 1997). Elas estão associadas ao modelo de 

sociedade que, sendo em sua natureza excludente, classicista e permeada pelas 

diferentes formas de preconceito, transformam a escola em um ambiente passivo ao 

status quo dominante, o que não permite que a cultura escolar se desenvolva 

plenamente enquanto um espaço além de pedagógico, também político. 

Giroux (1997) defende a ideia de professores e professoras como intelectuais 

transformadores, pois entende que são o principal agente de transformação. Tais 

profissionais atuam de maneira que teorias e práticas educacionais forneçam 

condições para que estudantes também compreendam a escola como esfera pública 

destinada ao fortalecimento pessoal e social. Assim, é tarefa docente “tornar o 

pedagógico mais político e o político mais pedagógico” (Giroux, 1997, p. 163). 

Trazendo essa discussão para o ensino de ciências, a história da ciência no 

ensino apresenta-se como uma alternativa para colocar o conhecimento hegemônico 

presente nos currículos de ciências sob uma perspectiva crítica; não como forma de 

negacionismo, mas na busca de compreender sua gênese, desenvolvimento e 

legitimação. 
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Portanto, uma das formas de buscar a construção de um perfil crítico-

transformador na formação docente é pelo uso da história da ciência que, segundo 

Moura e Silva (2014, p. 337): 

A história da ciência promove a visão crítico-transformadora do licenciando, 
uma vez que possibilita aproximar o professor da historicidade do 
conhecimento científico, colocando-o como parte dessa história, promovendo 
sua postura crítica e ativa em relação à ciência. 

 

É possível abordar essas questões no ensino por meio de discussões dos 

elementos que constituem a construção, estabelecimento e validação do 

conhecimento científico. Para tanto, faz-se necessário um espaço de liberdade 

criativa, dialógica e temporal, além de uma outra maneira de se pensar o currículo da 

disciplina de referência, no nosso caso, a física. É nesse ponto que a pedagogia crítica 

parece contribuir com nosso olhar para a formação de professores a partir da HC no 

ensino de ciências. 

A prática docente que se pretende crítica e reflexiva encontra um problema 

gnosiológico entre o universo simbólico dos licenciandos e aquilo que se realiza 

tradicionalmente nas aulas de física. A forma como geralmente a física é trabalhada 

nas salas de aula da educação básica e na maioria dos cursos de formação, coloca 

em segundo plano estudos metacientíficos, relegando-os um caráter facultativo e 

pouco valorizado. Ao se depararem com abordagens que utilizam métodos, 

estratégias e técnicas diferentes daquelas que vivenciaram durante a maior parte de 

sua própria formação, discentes podem apresentar alguma resistência ao terem que 

assumir uma nova concepção das relações que são construídas em sala de aula, 

voltadas à novas maneiras de construir conhecimentos. 

Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo 
gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente 
e o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. A 
“do-discência” – docência-discência – e a pesquisa, indicotomizáveis, são 
assim práticas requeridas por estes momentos do ciclo gnosiológico. 
(FREIRE, 1996, p. 28) 

 

Se por um lado há uma certa orientação/mediação que está sob a 

responsabilidade docente, observar, propor e investigar não são tarefas simples nem 

habituais para o alunado. A tarefa de ensinar apresenta-se incerta e tanto docentes 

quanto discentes devem assumir-se abertos a aprender com humildade e 

reconhecimento de sua incompletude (FREIRE, 1996), e que o erro é parte intrínseca 

e importante nesse processo.  
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Dessa maneira, enquanto sujeito crítico e reflexivo, o licenciando tem que se 

permitir identificar suas inquietações e assumir inseguranças. Além disso, precisa 

fazer emergir de forma consciente as questões que permeiam seu discurso e que 

formam suas concepções ou moldam seu olhar para o processo de ensino-

aprendizagem e o papel atribuído a docentes, estudantes e ao conhecimento.  

Essa tomada de consciência se dá pela reflexão crítica e busca, entre outras 

coisas, desvelar o que Brookfield (2017) chamou de assunções. A assunção1 é 

definida, de maneira geral, como sendo um conjunto de crenças sobre o mundo e 

nosso lugar nele, que guiam nossas ações e que tomamos como verdadeiras; as 

assunções, portanto, também estão presentes no contexto educacional. Brookfield 

(2017), apesar de identificar a existência de uma grande variedade e amplitude dessas 

assunções, classificou-as em três categorias de assunções mais amplas: 

paradigmáticas, prescritivas e causais. 

Assunções paradigmáticas são aquelas que estão profundamente associadas 

ao nosso modo de ver e compreender o mundo. Elas são, por isso, consideradas 

verdadeiras e ordenam nosso mundo em categorias fundamentais. É o caso de 

quando se considera que boas salas de aula são aquelas democráticas ou que a 

educação sempre tem uma dimensão política.  

As assunções prescritivas são aquelas que moldam a maneira como achamos 

que as coisas deveriam ser e/ou se comportar; sendo voltadas para situações 

particulares que geralmente derivam das assunções paradigmáticas. Por exemplo, 

quando supomos o perfil que um(a) professor(a) deveria apresentar e que tipo de 

comportamentos esperamos que demonstrem para que a sala de aula seja um espaço 

democrático.  

Por fim, as assunções causais relacionam diferentes aspectos do mundo e nos 

permitem inferir sobre o porquê do estado em que as coisas se encontram e estipular 

possibilidades de mudança (BROOKFIELD, 2017). Por apresentarem caráter 

preditivo, as assunções causais estão presentes quando, por exemplo, pensando na 

necessidade de construir um ambiente democrático que almeja dar voz a todos(as) 

estudantes, o professor organiza a sala em formato de círculo buscando tornar o 

ambiente mais amistoso e de igualdade. 

 
1 Utilizamos essa tradução para “assumptions” por ser o termo utilizado por Freire (1997) para se 

referir a esse conceito. 
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O conjunto dessas assunções representam o ideal sob o qual se baseia a 

concepção de crítica que tem sua raiz na própria Teoria Crítica (NOBRE, 2004). 

Portanto, não basta perceber a origem das assunções, mas é essencial olhá-las sob 

uma perspectiva que permita identificar diferentes formas de injustiças.  

Como agentes transformadores, docentes deveriam buscar subverter qualquer 

processo de dominação que exclua ou violente os direitos fundamentais de si próprio 

e do outro, mantendo uma coerência ética entre seu discurso e suas ações. Por isso, 

seu agir segue no intuito de transformar a realidade em direção aos ideais que podem 

alcançar na busca de uma sociedade justa e efetivamente democrática. Nobre (2004) 

aponta dois sentidos fundamentais de “crítica” dentro da tradição da Teoria Crítica, 

em que: 

[...] não é possível mostrar “como as coisas são” senão a partir da perspectiva 
de “como deveriam ser”: a “crítica” significa, antes de mais nada, dizer o que 
é em vista do que ainda não é, mas pode ser.[...] um ponto de vista capaz de 
apontar e analisar os obstáculos a serem superados para que as 
potencialidades melhores, presentes no existente, possam se realizar. 
(NOBRE, 2004, p. 9-10) 

 

Revelar as próprias assunções e agir sobre elas de maneira crítica geralmente 

é um processo complexo e revelador, principalmente para futuros professores e 

professoras que ainda não estão exercendo a docência e/ou estão em início de 

carreira. Por se tratar de visões de mundo que, em certa medida, “dão sentido e 

propósito a quem nós somos e ao que fazemos” (BROOKFIELD, 2017, p. 5), sua 

identificação é complicada e, por isso, são necessárias diferentes “lentes” para auxiliar 

nessa tarefa.  

Quatro lentes são propostas por Brookfield (2017) como maneiras de fornecer 

diferentes percepções sobre as situações que são vivenciadas no contexto escolar e 

auxiliam na tomada de decisões: o olhar de estudantes, percepções de colegas, 

experiência pessoal, pesquisa e teoria. Ao abrir-se a esses diferentes olhares espera-

se que situações antes desconhecidas ou indesejadas sejam reveladoras de novas 

concepções e caminhos que permitam uma ação mais efetiva na reconstrução de 

paradigmas. 

Pensar um outro paradigma no contexto educacional é observar a reação e os 

impactos que a intervenção docente provoca frente aos objetivos estipulados. As 

críticas e os movimentos de resistência são indicadores importantes e, ao invés de 

buscar suprimi-los, deve-se considerá-los parte essencial do processo e por isso 
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necessários e desejáveis. Desse modo, é possível que uma reflexão crítica emerja ao 

se compreender as relações de poder e revelar a hegemonia nas interações entre 

docentes, estudantes e conhecimento. 

Brookfield (2017) define hegemonia como um processo em que uma ordem 

dominante garante o consentimento das pessoas para sua legitimação, mesmo essa 

ordem sendo prejudicial para elas. Relacionar o conceito de hegemonia ao discurso 

de ensino crítico reflexivo, traz como resultado as assunções hegemônicas sobre o 

ensino. 

No caso do ensino de física, por exemplo, a abordagem tradicional que foca na 

matematização excessiva, na memorização de conceitos e definições, e na aplicação 

constante de listas de exercícios, constitui um modelo hegemônico.  Junto a isso, há 

uma maneira bastante específica de se compreender o que deve ser uma aula de 

física, qual deve ser o comportamento de um professor ou professora dessa disciplina 

e qual o papel do alunado2. 

Identificar e compreender os modelos hegemônicos nos quais está imerso o 

profissional docente leva ao esclarecimento de diversas questões que poderão 

beneficiar a reflexão crítica. Um primeiro ponto que Brookfield (2017) nos alerta é que 

a reflexão crítica não deve ser tomada como sendo uma estratégia que lançamos mão 

apenas quando um problema se apresenta. Assim, ao invés de uma ferramenta de 

controle que busca remediar ou consertar determinadas situações que fogem ao que 

é esperado pela instituição, professores e professoras precisariam instituir a reflexão 

crítica como parte integrante de sua vida pedagógica. Portanto, explicitar as 

assunções e utilizar as quatro lentes da reflexão crítica se tornam parte importante da 

prática do que Brookfield (2017) considera um bom profissional. 

Entre as contribuições de empreender a reflexão crítica no exercício da 

docência o autor aponta que ela pode ajudar-nos a tomar decisões e realizar ações 

informadas. Por ações informadas entende-se “aquelas que são baseadas em 

assunções que foram investigadas cuidadosamente e criticamente” (BROOKFIELD, 

2017, p. 80, tradução nossa). Nesse sentido, as ações informadas são passíveis de 

serem justificadas e explicadas para outros sujeitos de forma clara, além de ser 

possível estabelecer evidências experenciais e empíricas dessas assunções bem 

como as teorias que a fundamentam. A construção das ações informadas envolve um 

 
2 Isso tem relação com a cultura da disciplina que discutimos anteriormente. 
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estado de permanente investigação de como nossos comportamentos são 

compreendidos pelos outros sujeitos. A reação a esse comportamento nos informa se 

aquilo que era esperado foi compreendido adequadamente ou não. No caso da 

negativa, refletimos e intentamos outras maneiras para que o resultado esperado seja 

alcançado. 

Outra contribuição da reflexão crítica, ainda segundo Brookfield (2017), é o 

desenvolvimento de uma justificativa para a prática. Ao longo do tempo, as diferentes 

situações enfrentadas nos contextos de ensino são apreendidas como um conjunto 

de conhecimentos experenciais que suscitamos quando outros episódios 

semelhantes aparecem. Professores críticos reflexivos possuem crenças que baseiam 

sua prática e as justificam, se comprometendo a comunicá-las aos colegas e 

estudantes, sempre que possível. Essa prática cria um ambiente de confiança em que 

se tornam claras as intenções subjacentes às atividades desenvolvidas pelo professor 

e resulta na compreensão por parte dos alunos de que o professor tem um plano e 

um conjunto de razões para propô-lo. Assim, o autor define uma justificativa crítica 

para a prática como sendo “um conjunto de suposições e crenças oriundas da análise 

da experiência que consultamos como um guia para nos ajudar a decidir como 

devemos agir em situações imprevisíveis - é uma necessidade psicológica, 

pedagógica, profissional e política” (BROOKFIELD, 2017, p. 83, tradução nossa). 

Consideramos essas duas contribuições acima como essenciais para o 

processo formativo de futuros professores e professoras. Compreender que o 

processo de ensino e aprendizagem está envolto em um conjunto complexo de 

contingências que afetam o desenvolvimento do planejamento pode resultar em uma 

condição de frustração e desestímulo. Brookfield, por outro lado, nos proporciona um 

ponto de vista em que, por meio do reconhecimento dessas contingências e da 

reflexão crítica sobre elas, o fazer docente se torna ao mesmo tempo desafiador e 

instigante. Debruçar-se sobre a prática, com a participação dos olhares das lentes de 

reflexão crítica, resulta em outras contribuições como a superação dos desafios 

emocionais resultantes das pressões em que estão imersos os profissionais docentes; 

a evitar a autodilaceração decorrente do mito de que tudo que ocorre na aula depende 

exclusivamente das ações do professor; traz de volta a animação para a sala de aula 

e nos mantém engajados; impulsiona modelos democráticos de pensar e agir em sala 

de aula e fora dela; por fim, resulta na construção de um ambiente de confiança. 
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Como alternativa, trabalhar numa perspectiva histórica-investigativa significa 

desafiar o modelo hegemônico tradicional e estabelecer outras formas de interação 

entre os sujeitos envolvidos. Isso se faz possível apenas se for estabelecido, como 

ponto de partida, que os objetivos precisam ser pensados em termos das 

necessidades formativas que envolvem os pressupostos de abordagens que 

preconizam a interação e o protagonismo dos estudantes. Por exemplo, a proposição 

de um planejamento investigativo com abordagem conteudista e expositiva, focado na 

ação do professor, já nasce fadado ao fracasso. 

Por isso, é importante que ainda durante a formação seja possível desenvolver 

práticas que auxiliem os futuros professores e professoras a refletirem e exercitarem 

o processo de revelação de suas próprias assunções. Portanto, nesta pesquisa, 

buscamos observar e analisar como aspectos da formação crítica são efetivamente 

desenvolvidos pelos futuros professores e professoras, bem como os obstáculos 

envolvidos, na construção do planejamento para interação entre a teoria e a prática 

em sala de aula. 

 

2.2 A prática na formação inicial de professores 

 

Mesmo levando em consideração todos os desafios teóricos presentes no 

contexto de formação inicial ou continuada, a formação crítica dependerá fortemente 

do componente prático. Elementos como a mudança de postura do professor, a 

compreensão dos estudantes como sujeitos ativos na construção de seu 

conhecimento e a realidade em que se vivencia a prática precisam estar presentes 

durante o processo formativo.  

O exercício da docência, consubstanciado na pedagogia crítica, é dinâmico e 

com o mínimo de elementos estruturais de controle, elementos que compõem o que 

Giroux (1997) chamou de pedagogia de gerenciamento, pois o processo lida e 

incorpora a subjetividade implícita no contexto da sala de aula. 

Contudo, não queremos com isso dizer que a formação inicial possa ou deva 

prever todas as situações de sala de aula das quais professoras e professores 

deveriam estar cientes, principalmente porque tal feito nos parece impossível. No 

entanto, o componente prático deve assumir um papel mais central no contexto 

formativo, estruturado e pensado com o mesmo cuidado que as questões teóricas. 
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Para isso, a prática deve ocorrer sempre que possível em situações reais de 

ensino para que, a partir da constatação dos problemas e dificuldades que surgirem, 

a discussão e a instrução entre pares e com o formador possam contribuir para o que 

Donald A. Shön (2000) chamou de Artistry (um tipo de “talento artístico profissional”), 

ou seja, o conhecimento demonstrado por profissionais em situações únicas, 

conflituosas e de incertezas. 

A partir do uso de uma pesquisa realizada em um curso de formação de 

professores, com abordagem construtivista, Scarinci e Pacca (2015) apontam que 

professores em formação, que abraçam novas metodologias em seu planejamento, 

acabam passando por um processo de fragmentação de sua sequência pedagógica. 

Esse truncamento pode acontecer, segundo as autoras, em quatro momentos: 

● Quando os alunos saíram do script: ou seja, a turma apresentou 

comportamentos divergentes do que era esperado dentro do planejamento, 

surgindo perguntas inusitadas, montagens experimentais diferentes daquelas 

previstas e um conjuntos de situações que exigiram que o(a) professor(a) 

agisse rápido e criativamente; no entanto, geralmente a resposta/ação docente 

era predominantemente baseada no ensino transmissivo. 

● Quando o plano de ensino está incompleto, isto é, não contém um eixo claro 

de como a construção dos conceitos estaria acontecendo, quais os objetivos 

de ensino e aprendizagem envolvidos e sua conexão com as atividades a 

serem desenvolvidas. 

● Quando há falhas na comunicação dos objetivos com os estudantes. Nesse 

caso, o professor monta um plano bem estruturado, com um problema a 

resolver, um “mapa” para a construção dos conceitos, objetivos claros e 

atividades coerentes com eles etc. Nada disso adianta se não há um 

compartilhamento que situe o papel atribuído ao alunado dentro do contexto. 

● Quando falta ao professor o conhecimento de física em profundidade suficiente 

para manter o diálogo, a atitude investigativa é interrompida, por fatores como 

insegurança, levando à quebra na construção conceitual prevista em seu 

planejamento. 

Tanto o segundo quanto o quarto momento parecem resultado de um preparo 

insuficiente por parte dos professores. No primeiro caso, o plano de ensino não 
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contempla adequadamente um percurso metodológico coerente e claro, que é 

essencial ao desenvolvimento consciente das atividades previstas frente os objetivos 

de ensino definidos. Ou seja, o professor não terá segurança em, pelo menos, uma 

das etapas de seu trabalho: de onde partir, por onde ir e aonde se quer chegar. 

Ainda no quarto momento, o problema está na falta de profundidade e 

segurança acerca do conhecimento que está sendo abordado na aula. Isso pode 

resultar em posturas mais tradicionais, apegadas à autoridade do professor, que sem 

condições de desenvolver uma discussão que fuja ao escopo de seu entendimento 

naquele momento, retorna ao padrão tradicional de exposição de conteúdo, no âmbito 

do seu domínio. 

Os outros dois são mais inusitados e acabam requerendo uma atitude 

diferenciada por parte dos professores. Ao pôr em prática uma abordagem 

investigativa de ensino, o professor precisa ser capaz de mobilizar um conjunto de 

conhecimentos e habilidades que fogem ao escopo da racionalidade teórica. Por isso, 

os planos de ensino são mais facilmente construídos à medida que o professor vai 

aprendendo novas técnicas de ensino e metodologias diferenciadas. No entanto, é 

quando vão para a prática que suas expectativas podem ser frustradas. 

Apesar da pesquisa de Scarinci e Pacca (2015) ter sido realizada no contexto 

de formação continuada, em que o público é eminentemente composto por 

professores em exercício, esse tipo de frustração também acontece com licenciandos 

e licenciandas. Nos primeiros contatos com a sala de aula licenciandos(as) 

geralmente estão muito preocupados com a gestão da turma e se serão capazes de 

cumprir com tudo o que está previsto em seu plano de ensino (CEVINANDES, 1996). 

Quando o plano envolve uma abordagem que foge ao tradicional, qualquer novo 

elemento aumenta a tensão que ele leva para a sala de aula. 

Isso acontece porque, como aponta Gauthier (1997), ao planejar sua aula o(a) 

professor(a) ou o(a) licenciando(a), desenvolve uma expectativa que envolve o 

entusiasmo em relação ao que espera da aprendizagem de sua turma. Desse modo, 

ao sentir-se bem instrumentalizado para tal tarefa, já que está amparado por um bom 

planejamento realizado sob a égide de seu formador, busca segui-lo tal qual um 

“manual operacional”. 
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À medida que o planejamento vai se desenvolvendo, o futuro professor começa 

a lidar com questões, nem sempre previstas, de como dar prosseguimento às 

atividades que dependem da interação com estudantes. Nesse caso, ocorrem 

diversas situações: os estudantes podem, ou não, interagir; as respostas 

apresentarem-se fora do que se esperava, mas ainda assim no contexto do tema da 

aula; ou ainda, para temas mais controversos, a situação sair do controle com debates 

mais acalorados etc. Todos os casos requerem intervenção por parte do professor. 

No tocante às abordagens que envolvem maior variação nos papéis 

desempenhados por professores e estudantes, tais situações não são apenas 

comuns, mas esperadas (BROOKFIELD, 2017). Voltamos, então, à necessidade de 

um olhar mais sensível para os saberes que o professor precisa ter domínio e, 

principalmente, para a emergência de uma mudança de postura. 

Como discutimos anteriormente, a relação entre a prática do professor e os 

conhecimentos que ele adquire em sua formação precisa alcançar certa fluidez que, 

de outra maneira, incorre na ruptura com aquilo que foi planejado. Em um contexto 

escolar, com pouca abertura para a inovação e criatividade, as práticas inovadoras e 

as metodologias diferenciadas são sufocadas pelos sistemas de ensino hegemônicos 

que, em sua maioria, apresentam-se conservadores e tradicionais (BROOKFIELD, 

2017). 

Na contramão da pedagogia de gerenciamento, Pimenta (2005) coloca a 

importância da valorização dos saberes da prática no intuito de transformá-los 

epistemologicamente. Segundo a autora: 

Nas práticas docentes estão contidos elementos extremamente importantes, 
como a problematização, a intencionalidade para encontrar soluções, a 
experimentação metodológica, o enfrentamento de situações de ensino 
complexas, as tentativas mais radicais, mais ricas e mais sugestivas de uma 
didática inovadora, que ainda não está configurada teoricamente. (PIMENTA, 
2005, p. 27). 

Pensando no ensino de ciências que busca a problematização de questões 

metacientíficas, entendemos que as práticas docentes apresentadas por Pimenta 

(2005) são bastante pertinentes. É na prática que o planejamento do ensino, na 

perspectiva construtivista, ganha vida. Todos os elementos pensados 

cuidadosamente para as diversas situações teorizadas, cada momento pedagógico e 
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cada atividade só se tornarão, de fato, objetos de ensino quando colocados sob o 

crivo da interação entre docente e estudante em sala de aula. Assim sendo, o 

desenvolvimento da postura crítica passa pelo enfrentamento dos obstáculos 

enfrentados na prática, numa dinâmica reflexiva em relação à teoria. 

Por isso, Pimenta (2005) busca um encontro entre os saberes decorridos da 

formação e da prática: 

Os saberes pedagógicos podem colaborar com a prática. Sobretudo se forem 
mobilizados a partir dos problemas que a prática coloca, entendo, pois, a 
dependência da teoria em relação à prática, pois esta lhe é anterior. Essa 
anterioridade, no entanto, longe de implicar uma contraposição absoluta em 
relação à teoria, pressupõe uma íntima vinculação com ela. Do que decorre 
um primeiro aspecto da prática escolar: o estudo e a investigação sistemática 
por parte dos educadores sobre sua própria prática com a contribuição da 
teoria pedagógica. (PIMENTA, 2005, p. 28). 

Dessa forma, sua proposta é de que a formação inicial seja um momento não 

apenas de colocar os licenciandos e licenciandas em contato com as pesquisas sobre 

a atividade escolar, mas também de promover pesquisas da realidade escolar, em 

busca de instrumentalizá-los para a atitude de pesquisar nas suas atividades 

docentes. A pesquisa passa então a ser um princípio formativo na docência 

(PIMENTA, 2005).  

Ao se colocar na posição de professor(a)-pesquisador(a), o olhar reflexivo se 

reveste de questionamentos que permitem aos licenciandos e licenciandas tomarem 

a sala de aula como um espaço de transformação, identificando seus problemas e 

potencialidades e se permitindo explorar possibilidades e propor caminhos 

alternativos. Esse é o movimento gnosiológico do qual o embate entre teoria, 

planejamento e prática permite o surgimento da crítica. 

 

2.3 A Natureza da Ciência como elemento integrador e questionador 

 

 

A natureza da ciência, considerada por vários pesquisadores da área como um 

conhecimento essencial para a formação de cidadãos mais críticos (ALLCHIN, 2011, 

2013; CLOUGH, 2011; HODSON, 2014; KELLY; CARSEN; CUNNINGHAM, 1993; 

MATTHEWS 1994; MILLAR; DRIVER 1987; MOURA, 2012; OSBOURNE et al., 2003), 

é entendida como um conjunto de elementos que tratam da construção, 
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estabelecimento e organização do conhecimento científico. Isto pode abranger desde 

questões como métodos científicos e relações entre experimento e teoria, até outras 

como influências de elementos sociais, culturais, religiosos e políticos na aceitação ou 

rejeição de ideias científicas.  

Não obstante, o entendimento acerca da natureza da ciência como um campo 

metacientífico também é passível de mudanças e está intrinsecamente relacionado 

com a origem, a experiência, a posição profissional e os pressupostos ontológicos e 

epistemológicos de quem fala (MARTINS, A., 2015). Ou seja, o conhecimento acerca 

da natureza da ciência é sujeito ao tempo, às contingências e às modificações das 

diversas áreas do conhecimento que afetam e são afetadas por diversos fatores. 

No panorama atual, várias perspectivas acerca da natureza da ciência estão 

disponíveis na literatura. Dentre elas, podemos citar a visão dita consensual sobre a 

NdC, que aponta para uma lista de características sobre a construção das ciências 

das quais concordariam3 um grande número dos pesquisadores (PUMFREY, 1991; 

MCCOMAS; OLSON, 2002; LEDERMAN, 2006; LEDERMAN et al., 2014, entre 

outros). Há também outra que, ao contrário da anterior, reconhece a importância dos 

aspectos peculiares de cada disciplina científica, e que compõe a chamada 

semelhança familiar (IRZIK; NOLA, 2011, 2014). Ainda há outra vertente, conhecida 

como “campos teóricos estruturantes”, busca evidenciar o olhar filosófico para o 

ensino de ciências, na formação de professores (ADURIZ-BRAVO; IZQUIERDO; 

ESTANY, 2002). Entre as várias abordagens existentes, é possível também abordar 

a NdC a partir de temas e questões, considerando a construção da ciência coletiva 

(intersubjetiva), histórica e social (MARTINS, A., 2015). 

Portanto, existem diversas propostas de abordagem para a NdC. De maneira 

geral essas abordagens direcionam seus olhares para diferentes aspectos como, por 

exemplo, o processo de produção do conhecimento científico, motivações, análises 

de contexto, sujeitos, relações internas e externas à ciência, processos de validação, 

estabelecimento e evolução dos conhecimentos científicos, atributos éticos e sociais 

etc. 

Seja qual for a abordagem escolhida, algo emerge como constante: nenhuma 

delas é considerada completa ou detentora da palavra final. Mesmo com um 

 
3 Essa concepção de consenso acerca da construção da ciência é alvo de muitas críticas. Ver Hodson e Wong 

(2017) 
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cuidadoso processo de delimitação do campo de atuação para que suas propostas 

atendam ao maior número de reivindicações, o caráter multifacetado e não 

consensual do próprio objeto de estudo não permite que tal objetivo seja alcançado. 

Por fim, podemos citar a abordagem da Ciência Integral (Whole Science, em 

inglês), proposta por Douglas Allchin (2013), que irá compor a base teórica de nossa 

pesquisa. Como veremos a seguir, a perspectiva é aberta à possibilidade de 

incorporar criticamente diferentes leituras das questões que envolvem a construção 

do conhecimento científico faz com que a Ciência Integral esteja alinhada com a 

abordagem histórico-investigativa adotada nesta pesquisa. 

 

2.3.1 Ciência Integral – a construção epistêmica do objeto científico e histórico 

 

A Ciência Integral proposta por Allchin (2013) traz a perspectiva de que a 

natureza da ciência deve ser abordada levando em consideração aspectos como os 

elementos conceituais e observacionais, a maneira como o conhecimento é 

construído, validado e comunicado, as relações entre os cientistas, até os atributos 

éticos e sociais envolvidos nas tomadas de decisão.  

Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, a ideia de “integral” para 

Allchin (2013) não significa que a ciência será abordada inteiramente em sua 

completude, mas que seus elementos fundamentais não serão excluídos. Daí o termo 

integral que, neste caso, faz alusão aos alimentos integrais, que por não passarem 

por ultra processamentos, apresentam todos os seus ingredientes essenciais.  

A NdC não deveria ser limitada por rótulos que venham a privilegiar algum 

aspecto específico, ou trazer suas várias dimensões como partições, separadas e/ou 

independentes. Allchin (2013) nos lembra que os aspectos experimental, conceitual e 

social são componentes que funcionam juntos, dividindo contextos materiais, 

cognitivos e culturais. 

Dessa maneira, a escolha pela abordagem da Ciência Integral se deu por conta 

de nossos objetivos de pesquisa, que incluem a necessidade de que os professores 

estejam aptos a abordar temas das/sobre as ciências, proporcionando um ambiente 

que promova a diversidade de ideias, o questionamento e a investigação. De maneira 

coerente, observamos no trabalho de Allchin (2013) um diálogo entre a defesa da 

ciência como campo que possui um grau de confiabilidade, ao mesmo tempo em que 

explora a importância de se compreender suas limitações. Aqui se faz presente o 
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papel atribuído ao erro como um profícuo campo de discussões e exemplos para 

ensinar ciências. Nesse sentido, o autor aponta como objetivo que “os estudantes 

precisam desenvolver ferramentas analíticas para avaliar tanto os que promovem 

quanto os que criticam as ciências. Dessa maneira, interpretações acerca da 

confiabilidade das ciências podem apoiar nossas decisões individuais e coletivas, 

enquanto sociedade” (ALLCHIN, 2013, p. 26, tradução nossa). 

A Ciência Integral está alicerçada, no contexto educacional, na seguinte 

síntese: “Ensinar conceitos científicos enquanto estimula as habilidades dos 

processos da ciência e promove a reflexão da natureza da ciência” (ALLCHIN, 2013, 

p. 39, tradução nossa). Para tanto, o autor propôs três dimensões em torno do tema 

da confiabilidade da ciência, cada uma com um conjunto de aspectos que compõem 

a Ciência Integral:  

• dimensão observacional, na qual observações, experimentos, 

instrumentos e medidas são considerados;  

• dimensão conceitual, em que formas de pensamento encontradas 

podem influenciar o estabelecimento de um conhecimento;  

• dimensão sociocultural, nela se considera os diversos tipos de 

interações entre membros de comunidades científicas, influências 

externas ao empreendimento científico e a maneira como as estruturas 

organizacionais de instituições afetam a ciência. 

Como sugere o autor, é possível que os tópicos relacionados a essas 

dimensões possam vir a ser adicionados ou modificados no decorrer das 

investigações. Assim, a Ciência Integral não cria uma lista normativa, mas apresenta 

possibilidades para o tratamento da NdC. 

Finalmente, a Ciência Integral caracteriza as discussões metacientíficas 

presentes na abordagem histórico-investigativa que abordaremos a seguir e é 

utilizada nas propostas de ensino e respectivas análises, presentes nessa pesquisa.  

 

2.4 Abordagem Histórico-investigativa (AHI) 

 

 

A abordagem histórico-investigativa (AHI), que associa a história da ciência 

(HFSC) ao ensino investigativo (EI), é uma forma de articular as diferentes finalidades 
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para o ensino de ciências. Conforme Batista e Silva (2018, p. 100) “a AHI visa motivar 

e ensinar conceitos científicos de uma forma mais crítica, explicitando dificuldades e 

conquistas e contextualizando os conteúdos trabalhados em sala de aula”. 

Heering e Höttecke (2014) apresentam uma concepção para a abordagem 

histórico-investigativa4, que se baseia em dois aspectos centrais: de um lado, seu 

principal objetivo é que os estudantes ampliem seu conhecimento acerca de teorias e 

conceitos científicos, promovendo o interesse na ciência e fomentando o 

entendimento a partir da perspectiva histórica (HEERING; HÖTTECKE, 2014). O 

segundo aspecto se relaciona com os procedimentos envolvidos no desenvolvimento 

do conhecimento. 

Esses autores apresentam diferentes ênfases para a abordagem histórico-

investigativa. Podem ser considerados como extremos da AHI, situações em que a 

atividade investigativa é o centro, inspirada nos experimentos científicos do passado 

ou, no outro extremo, quando o contexto histórico se encontra em evidência no 

processo de ensino e aprendizagem, enquanto as investigações são estruturadas 

pelos passos históricos. Heering e Höttecke (2014) elencam algumas ênfases que são 

consideradas importantes na abordagem histórico-investigativa: 

● Contextualização da ciência com sua história e filosofia; 

● Ênfase nos materiais, aspectos sociais e / ou culturais da ciência; 

● Possibilidade de ensinar e aprender sobre “natureza da ciência” (NDC); 

● Explorações práticas, mais ou menos guiadas, dos estudantes sobre 

fenômenos naturais ou técnicos; 

● Investigações dos estudantes em atividades de pesquisa relacionadas à 

ciência do passado; 

● Reflexões críticas dos estudantes sobre suas próprias ações e aprendizado, 

bem como estimular suas habilidades de raciocínio; 

● Utilização de aspectos da HC para permitir que os estudantes deduzam seu 

próprio significado de suas experiências com entidades materiais e suas 

manipulações e vice-versa. 

 
4 A noção de abordagem histórico-investigativa foi proposta inicialmente por Kipnis. Para mais detalhes 

consultar KIPNIS, Nahum. The “Historical-Investigative” Approach to Teaching Science. Science and Education 
5: 277-292. 1996. 
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Assim, a abordagem histórico-investigativa, na perspectiva proposta por 

Heering e Höttecke (2014), é uma abordagem que contempla a inter-relação entre a 

HC com um amplo conjunto de perspectivas de ensino e aprendizagem de ciências, 

no intuito de possibilitar um ambiente investigativo para os estudantes.  

De acordo com Silva e Scarpa (2017), um ambiente investigativo no ensino de 

ciências é aquele em que, segundo as autoras: 

[...] possibilita ao aluno, no que diz respeito ao processo de produção do 
conhecimento, identificar padrões a partir de dados, propor explicações com 
base em evidências, construir modelos, realizar previsões e rever explicações 
com base em evidências; em relação ao processo de validação do 
conhecimento, selecionar evidências para justificar uma explicação, construir 
argumento para relacionar dados e conclusões e empregar dados para tomar 
decisões; e, no que se refere ao processo de comunicação, discutir, escrever 
e comunicar aos colegas o conhecimento científico. (SILVA; SCARPA, p. 132) 

O processo investigativo no ensino de ciências também envolve a mediação 

deliberada por parte do professor que pode ter diferentes níveis de intervenção, desde 

a proposição prévia de problemas procedimentos e possíveis soluções, até o 

desenvolvimento de investigações abertas em que estudantes tem maior autonomia 

para propor o problema e a forma como se desenvolverá a pesquisa (SILVA; 

SCARPA, 2017). Portanto, o ensino investigativo abrange não apenas um conjunto de 

atividades pontuais dentro de uma aula ou um conjunto de aulas, mas envolve uma 

mudança no paradigma de sala de aula, nos papeis desempenhado pelo docente e 

pelos estudantes, bem como sua relação com a construção do conhecimento. 

Não obstante, o processo de ensino investigativo envolve um conjunto de 

possibilidades metodológicas que pode envolver a discussão de conhecimentos 

prévios,  análise de teorias, atividades práticas e/ou experimentais etc. No caso da 

abordagem histórico-investigativa, a história da ciência fornece um contexto rico para 

que diferentes questões possam ser exploradas dentro das diversas possibilidades 

que o espectro de mediação do(a) professor(a) permite.  

Nesse sentido, podem surgir problemas investigativos propostos pelo(a) 

professor(a) para compreensão de modelos e conceitos; ou para o entendimento de 

como algumas teorias acabaram sendo escolhidas em detrimento de outras teorias 

concorrentes; ou mesmo para debater o tipo de narrativa histórica construída, 

trazendo elementos de crítica das visões deturpadas e/ou enviesadas que podem 

estar presentes. Além disso, o episódio histórico pode servir como fonte de inspiração 
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para que os próprios estudantes explorem questões que possam vir a se tornar objetos 

de investigação. 

Algumas questões acerca da validade das atividades científicas para o ensino 

de ciências são trazidas por Heering e Höttecke (2014) e merecem destaque, pois 

fornecem considerações importantes para um ensino engajado na perspectiva 

investigativa. Uma das primeiras observações relaciona-se com a visão indutivista 

presente nos materiais curriculares, os quais promovem uma falsa ideia de autonomia 

mediante atividades práticas, aparentemente autênticas, que divergem de situações 

de investigação, conforme apresentamos acima, que podem ou não envolver 

atividades práticas. 

Outro ponto importante é a falta de consciência por parte dos estudantes sobre 

os objetivos das atividades experimentais em que estão envolvidos. De maneira geral, 

cumprem ações determinadas previamente em algum tipo de roteiro, no intuito de 

alcançar um resultado “correto”, mas sem qualquer compreensão ou possibilidade de 

discussão sobre que tipo de conhecimentos estão envolvidos. Assim, a 

experimentação não se apresenta como uma oportunidade de promover a autonomia 

intelectual discente, muito menos de levar à compreensão de qualquer coisa acerca 

da natureza da investigação científica. Dessa maneira, o estímulo à criatividade, ao 

pensamento crítico e às visões alternativas ficam comprometidos, e o trabalho prático 

resume-se à manipulação de instrumentos e aparatos experimentais. 

Os resultados das pesquisas indicam que há um certo consenso entre os 

educadores de ciências acerca da importância do trabalho prático para o ensino de 

ciências. Heering e Höttecke (2014) consideram que essa concordância reflete, na 

maior parte dos casos, um conjunto de posturas e compreensões equivocadas, ou 

mesmo ingênuas, sobre o papel da experimentação no ensino de ciências. Segundo 

eles, o experimento científico é: 

[...] um ato de intervenção, onde questões, interesses, perspectivas públicas 
e privadas, conhecimento e habilidades básicas, corpo, instrumentos, salas e 
espaços do experimentador, entidades e procedimentos materiais e teóricos 
interagem para desenvolver a ciência em um contexto cultural e social. 
(HEERING; HÖTTECKE, 2014, p. 1480, tradução nossa) 

É importante destacar que não é objetivo da AHI buscar uma aproximação entre 

o tipo de investigação realizada por pesquisadores e aquelas feitas por estudantes da 

educação básica, o que seria incorrer em um paralelismo ingênuo.  
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Do ponto de vista didático, o tipo de laboratório em que se usam roteiros 

altamente estruturados como passos a seres seguidos, geralmente para verificação 

de conceitos e teorias já conhecidas, é chamado de “cookbook”, laboratório tradicional 

ou de verificação (MONTEYNE; CRACOLICE, 2004). O formato de trabalho prático, 

no qual estudantes são conduzidos por um roteiro, pode não apresentar 

significatividade, de modo a não despertar o interesse na busca de uma solução para 

um problema apresentado. Subestima-se também a potencialidade dos instrumentos 

e aparatos experimentais que os estudantes venham a ter contato, os quais 

possibilitariam criar situações de aprendizagem, empreender métodos próprios de 

resolução de problemas e testar suas hipóteses no decorrer da prática investigativa.  

Nos alinhamos, assim, às concepções nas quais as atividades práticas 

deveriam emergir de um ambiente investigativo, moldado a partir de problemas 

contextuais que envolvem estudantes e docentes no processo de busca de soluções 

novas e criativas. No entanto, não se nega a necessidade de que os conhecimentos 

resultantes do consenso gerado a partir das investigações sejam, posteriormente, 

analisados criticamente sob a ótica do conhecimento válido da ciência de referência, 

oportunizando um momento de aprendizagem a partir da análise de todo o processo. 

Assim, uma das questões levantadas por Höttecke e Silva (2011) e que estão 

em consonância com aquilo que buscamos na presente pesquisa é “O que levaria os 

professores a abandonarem essa cultura disciplinar na qual se sentem bem-sucedidos 

e que estabelece uma perspectiva de um reconhecimento maior em seu status 

profissional?”. Desse problema levanta-se um ponto chave que trata justamente da 

resistência a uma maior aceitação e implementação de abordagens como a histórico-

investigativa para o ensino de ciências, um tema cada vez mais explorado. Portanto, 

nosso intuito é buscar subsídios para compreender como, ainda em sua formação 

inicial, docentes de física possam obter elementos que ajudem a atuar criticamente 

dentro de uma cultura já estabelecida. 

Por conseguinte, a existência de diferentes concepções acerca do uso da 

história da ciência e da experimentação no ensino de ciências influencia diretamente 

na AHI. Em relação ao uso da HC, Höttecke e Silva (2011) apresentam quatro 

principais obstáculos, que surgiram da síntese de discussões com especialistas nos 
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encontros do projeto denominado History and Philosophy in Science Teaching5 

(HIPST), são eles: as características que são próprias da cultura do ensino de física; 

habilidades, atitudes e crenças dos professores de física sobre o ensino de física e 

sua epistemologia; a estrutura institucional, com ênfase no desenvolvimento do 

currículo; e a falta de conteúdos adequados de HC nos livros didáticos.  

Cientes das limitações, nos cursos de licenciatura, dos tempos destinados ao 

processo formativo que descrevemos acima, especialmente no que diz respeito aos 

obstáculos relacionados ao trabalho com a abordagem histórico-investigativa, 

propomos o que estamos chamando de Construção de Repertório Didático Histórico-

Investigativo (CREDHI). 

Nos próximos tópicos abordaremos os elementos que compõem a CREDHI e 

delinearemos o referencial de análise sob a perspectiva das práticas epistêmicas no 

ensino de ciências que utilizamos nessa pesquisa. 

 

2.5 Movimentos Epistêmicos como estruturantes do planejamento 

 

Segundo Lidar, Lundqvist e Östman (2005), movimentos epistêmicos são as 

ações que professores realizam ao desenvolverem atividades investigativas no 

contexto do processo de aprendizagem de seus estudantes. Trata-se de formas 

comunicativas entre professores e estudantes que expressam, por exemplo, o que 

conta como conhecimento e o que conta como modos relevantes de se adquirir 

conhecimento.  

A caracterização dos movimentos epistêmicos pelas autoras parte de uma 

compreensão particular acerca do que pode ser considerado epistemologia nas 

práticas educacionais. Ao invés de considerarem a concepção tradicional da 

epistemologia enquanto preocupada com a natureza do conhecimento e seus 

processos na busca de relacioná-lo com o mundo, apoiam-se nos pragmatistas6 e na 

 
5 O HIPST é um projeto europeu que visa fomentar estratégias de desenvolvimento e implementação de HFC no 

ensino de ciências. Para mais informações: Höttecke, D., & Rieß, F. (2009). Developing and implementing case 
studies for teaching science with the help of history and philosophy. Framework and critical perspectives on 
‘‘HIPST’’—a European approach for the inclusion of history and philosophy in science teaching. 
6 A concepção de pragmatismo discutida por Lidar, Lundqvist e Östman (2005) está associada à 
vertente que tem como representantes nomes como William James, John Dewey e Richard Rorty (a 
outra seria a vertente pierciana). Essa referência é necessária para que nos situemos com relação ao 
que as autoras estão se referindo quando falam em conceitos como o de verdade. Segundo Hacking 
(2012), embora apresentem algumas diferenças em suas próprias versões do pragmatismo, esses 
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percepção da epistemologia como parte e resultado das práticas humanas (LIDAR; 

LUNDQVIST; ÖSTMAN, 2005). Assim, o que conta como verdade, bem como as 

maneiras corretas de construí-la, estão relacionadas às práticas discursivas. 

No contexto educacional, há estudos que apontam que professores e 

estudantes não mantêm uma posição epistemológica unificada (ROTH; LUCAS, 1997; 

ROTH; ROYCHOUDHURY, 1994; RYDER; LEACH; DRIVER, 1999). Lidar, Lundqvist 

e Östman (2005) concordam que a busca por visões epistemológicas gerais não seria 

a prioridade para professores nem para estudantes. As práticas discursivas 

resultariam em comunidades de práticas epistêmicas que, a partir de situações 

contextualizadas, permitem que dimensões epistemológicas do ensino influenciem a 

maneira como os estudantes criam seus significados e constroem seu conhecimento. 

Haveria, portanto, um conjunto de posicionamentos epistemológicos que podem variar 

de acordo com as contingências das situações em que ocorrem as práticas 

discursivas. 

O conceito de movimentos epistêmicos também mantém estreita proximidade 

com as práticas epistêmicas propostas por Kelly e Duschl (2002), definidas como “as 

formas específicas com que membros de uma comunidade propõem, justificam, 

avaliam e legitimam o conhecimento em uma estrutura disciplinar” (KELLY, 2008, p. 

99). O foco está nos estudantes e sua interação enquanto comunidade de práticas 

sociais que compartilham valores e ferramentas culturais, a partir de um conjunto de 

ações padronizadas, baseadas nas intenções e expectativas comuns (KELLY, 2008). 

Já nos movimentos epistêmicos, o foco está nas ações do professor no intuito 

de promover de maneira efetiva práticas epistêmicas pelos estudantes. Apesar dos 

movimentos epistêmicos acontecerem efetivamente na prática, partimos da premissa 

 
autores formam uma vertente que compartilha pontos em comum como a não existência de uma 
verdade externa, nem de um sistema de normas privilegiadas de racionalidade. A razão, portanto, é 
alguma coisa que tem lugar em nossa conversação, e isso é suficiente” e “a racionalidade é extrínseca: 
ela é obtida a respeito daquilo que concordamos” (apud HACKING, 2012, p. 132). Nesse sentido, os 
pragmatistas são antirrealistas, ou seja, consideram que não há realidade que possa ser alcançada 
porque ela simplesmente não existe. De outro modo, seria necessária uma visão independente de 
nossas necessidades, práticas e perspectivas, algo como o que Putnam (1981, p. 49) chamou, em 
tradução livre, de um ponto de vista do “Olho de Deus” (em inglês God's Eye point of view). Para os 
pragmatistas dessa vertente, o real e a verdade não importam como objeto e objetivos de investigação. 
Aquilo que se determina na prática e que consegue dar respostas às questões que se apresentam em 
diferentes contextos é considerado verdade, ao menos o suficiente para que o conhecimento se valide, 
ainda que na existência da possibilidade de modificações. 
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de que em seu planejamento o professor já utiliza diferentes concepções desses 

movimentos sobre os quais projetam os momentos que irão compor o 

desenvolvimento de suas aulas. Como afirma Tourinho e Silva (2015, p. 72): 

A premissa de que o ensino de ciências deve proporcionar ao aluno uma 
adequada percepção das dimensões discursiva e argumentativa da ciência, 
bem como da natureza dos saberes científicos, sustenta o planejamento de 
ambientes de aprendizagem investigativos e a análise do processo de 
construção e justificação dos saberes pelos alunos ao longo de suas 
investigações. 

Das reflexões acima, consideramos como movimentos epistêmicos todas as 

ações, por parte do professor(a), visando a compreensão de conhecimentos 

relacionados ao tema da aula por parte dos estudantes, as diferentes maneiras de 

estruturar o ambiente educacional e os papeis a serem desempenhados pelos sujeitos 

envolvidos na situação didática. Dessa forma, diversas situações podem ser 

consideradas como movimentos epistêmicos. Desde a reação ao pedido de ajuda por 

parte do estudante, até instruções durante um passeio entre as mesas em uma 

atividade na sala de aula.  

Tourinho e Silva (2015, p. 73-74) apresentam um conjunto de categorias de 

movimentos epistêmicos que permitem identificar as diferentes ações docentes em 

sala de aula cujo objetivo é favorecer diferentes práticas epistêmicas. São elas: 

1. Elaboração: corresponde às ações do professor que possibilitam aos alunos, em 

geral por meio de questionamentos, construir um olhar inicial sobre o fenômeno. São os 

questionamentos expressos nos roteiros de atividade ou mesmo proferidos oralmente pelo 

professor, os quais geram espaço para que os alunos reflitam segundo determinada 

perspectiva e exponham seus pontos de vista sobre os objetos e os eventos investigados.  

2. Reelaboração: corresponde às ações do professor que instigam os alunos, por 

questionamentos ou breves afirmações, a observarem aspectos desconsiderados ou a 

trazerem à tona novas ideias, favorecendo uma modificação ou uma problematização do 

pensamento inicial apresentado.  

3. Instrução: quando o professor apresenta explicitamente novas informações para 

os alunos.  

4. Confirmação: quando o professor concorda com as ideias apresentadas pelos 

alunos e/ou permite que eles executem determinados procedimentos planejados.  
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5. Correção: quando o professor aponta equívocos explicitamente nas afirmações e 

nos procedimentos dos alunos.  

6. Síntese: quando o professor explicita as principais ideias alcançadas pelos alunos.  

7. Compreensão: quando o professor busca apenas compreender por meio de 

questionamentos determinados procedimentos e ideias apresentadas pelos alunos.  

Embora as categorias citadas acima se materializem na prática, 

compreendemos que é parte essencial da ação didática a preparação que nasce junto 

com o planejamento e, portanto, é o momento que, em parte, os movimentos 

epistêmicos são idealizados. O planejamento de ambientes investigativos está 

intimamente associado à previsão de diferentes possibilidades didáticas que possam 

surgir durante o curso da aula. A impossibilidade de prever todas as situações 

didáticas constitui uma das principais características de aulas pautadas na perspectiva 

histórica-investigativa e é um obstáculo para a prática quando não se possui um 

repertório de possíveis ações para lidar com as incertezas. Ao final, a abordagem 

histórico-investigativa, ao prever a criação de um ambiente dialógico, investigativo e 

de construção epistêmica, passa a ser essencial que tal perspectiva seja trazida para 

um primeiro plano ainda no processo formativo.  

Portanto, o processo de planejamento didático envolve a previsão de ações que 

irão fundamentar as decisões na sala de aula por parte do(a) licenciando(a). Nesse 

sentido, o conceito de movimentos epistêmicos se alinha à nossa pesquisa que 

envolve compreender as relações entre o planejamento do repertório didático-

histórico-investigativo e a prática dos futuros docentes. Dessa maneira, tomando 

como objetivo formativo a construção de um repertório que possibilite o(a) 

licenciando(a) desenvolver situações de construção epistêmica em sala de aula, 

especificamente para o trabalho com abordagem histórico-investigativa, propomos um 

modelo metodológico que busca preparar o futuro docente com ferramentas teóricas 

e práticas para desenvolver um contínuo crítico do seu planejamento antes, durante e 

depois da prática. 

Para a presente pesquisa, consideramos que durante a formação os 

licenciandos e licenciandas já apresentam concepções epistemológicas acerca da 

ciência e do trabalho científico. Acreditamos que a vivência teórica e experimental 

durante a formação, a partir de uma abordagem do tipo histórico-investigativa, em 



43 
 
 

disciplinas que permitam discussões metacientíficas associadas a discussões 

didáticas, além de confrontar suas próprias convicções, permitem que no processo de 

planejamento para a prática elas passem a exercer uma influência explícita e 

consciente. 

Para tanto, o planejamento precisa envolver diferentes formas e fontes de 

conhecimento. A construção de repertórios didático-histórico-investigativos busca 

transformar o momento de formação em um ambiente de práticas dialógicas para o 

compartilhamento de experiências, conhecimentos disciplinares, conhecimentos 

pedagógicos etc. Para tanto, são propostas as imersões conceitual, observacional e 

didática que têm como principal objetivo estimular a reflexão e a crítica dentro do 

planejamento a partir da interação com colegas, formador e teoria. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Sobre a construção da proposta 

 

Partimos do pressuposto de que os princípios formativos utilizados em 

situações problematizadoras e contextualizadas de sala de aula permitam que o 

licenciando aplique e reflita sobre o seu planejamento na prática, podendo trazer 

novos significados e perspectivas para a compreensão do fazer docente e que para 

isso se mantenha um processo dialógico contínuo entre os próprios licenciandos e 

desses com o formador.  

Além disso, é importante que docentes, licenciandas e licenciandos possam 

levar os resultados de cada etapa de suas atividades didáticas para discussão em um 

grupo que compartilhe questões semelhantes, pois daí podem surgir ideias e 

propostas que servem mesmo àqueles que não tenham ainda passado pelas mesmas 

situações. Dessa forma, diferentes olhares sobre o mesmo contexto podem 

enriquecer com uma variedade de perspectivas a compreensão da prática individual, 

trazendo novos significados (SCARINCI; PACCA, 2015). 

Construímos um desenho metodológico que leva em consideração uma 

formação coletiva e dialógica, permitindo a reflexão crítica baseada na construção de 

conhecimentos acerca de conteúdos de história da ciência com objetivos educacionais 

voltados à sala de aula investigativa.  

Lançamos mão de alguns aspectos da Design-Based Research (DBR) para a 

proposição de uma metodologia que atenda aos pressupostos formativos que 

associam a pedagogia crítica e a abordagem histórico-investigativa, com foco em 

discussões de natureza da ciência. 

A Design-Based Research é uma metodologia de pesquisa destinada a 
melhorar as práticas educacionais por meio de revisão, análise, design, 
desenvolvimento e implementação sistemáticos, flexíveis e iterativos, com 
base na colaboração entre pesquisadores e profissionais em contextos reais 
e levando a princípios de design ou teorias. (WANG; HANNAFIN, 2005, p. 6, 
tradução nossa) 

A DBR nasce da preocupação de abordar questões que são centrais no estudo 

da aprendizagem como, por exemplo, desenvolver abordagens em contextos reais de 

ensino, investigar se é possível ir além das limitadas medidas de aprendizagem ou 
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utilizar a avaliação formativa como fonte de pesquisa (COLLINS; JOSEPH; 

BIELACZYC, 2004). 

Uma vez que não é possível a generalização dos resultados advindos da 

intervenção de um design, sua avaliação só pode ser realizada em termos de 

implementações particulares, que podem variar amplamente dependendo das 

necessidades, interesses, habilidades, interpretações, interações e objetivos dos 

participantes. A pluralidade de sujeitos envolvidos, lidando com questões que são em 

sua maioria subjetivas, adiciona um grau maior de dificuldade para se trabalhar com 

a DBR. 

As intervenções realizadas por meio da DBR incorporam reivindicações 

teóricas específicas sobre o ensino e a aprendizagem, no intuito de compreender as 

relações entre a teoria, os artefatos projetados e a prática (DESIGN-BASED 

RESEARCH COLLECTIVE, 2003). Os artefatos desenvolvidos dentro de um design 

não são necessariamente algo concreto, podem ser materiais pedagógicos e/ou 

ambientes de aprendizagem que incluem atividades, currículos e teorias (VAN DEN 

AKKER, 1999). 

Assim, a DBR apresenta uma abordagem de refinamento progressivo, ou seja, 

ao se criar um design, ele é colocado sob o crivo de uma situação real para ser testado 

e modificado. Observa-se o que funcionou e quais os problemas apresentados, 

passando por uma revisão, sendo novamente levado à prática. Esse procedimento é 

realizado tantas vezes quantas forem necessárias no intuito de superar problemas e 

alcançar os objetivos. 

A DBR foi utilizada na constituição de um design metodológico segundo o qual 

os licenciandos vivenciam a construção de seu planejamento enquanto um processo 

de pesquisa. O objetivo, portanto, é possibilitar que conhecimentos advindos da 

interação entre teoria e prática, durante o processo formativo, ajude a compreender e 

estabelecer uma formação didático-pedagógica com bases teóricas pautadas na 

abordagem histórico-investigativa em uma perspectiva de formação crítica. 

 

3.1.1 Construção de Repertórios Didático-histórico-Investigativos 
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Desenvolvemos nossa proposta metodológica a partir das concepções teóricas 

que se fundamentam, por um lado, na abordagem histórico-investigativa centrada em 

discussões de NdC (ALLCHIN, 2013) e, por outro, nos princípios formativos que estão 

inseridos na pedagogia crítica (FREIRE, 1996; GIROUX, 1992; BROOKFIELD, 2017), 

ambos discutidos anteriormente. Além disso, possui uma estrutura metodológica 

baseada nas principais características do design based research (DBR) para permitir 

que, ao processo de planejamento dos licenciandos, seja incorporada a possibilidade 

de constante readaptação resultante da postura crítica e reflexiva da prática docente. 

Chamamos essa proposta de Construção de Repertórios Didático-Histórico-

Investigativos (CREDHI). 

Durante a fase de planejamento licenciandas e licenciandos precisam prever 

um conjunto de decisões que estarão associadas aos objetivos didáticos para a aula. 

Conforme o ciclo formativo da CREDHI se desenvolve, o planejamento é discutido, 

analisado e vivenciado de maneira que diferentes perspectivas dos elementos 

estruturais do repertório didático sejam exploradas e explicitadas. Ao fazê-lo, a(o) 

licencianda(o) passa por um momento assuntivo, ou seja, momento em que os 

estímulos externos, proporcionados pelo ambiente formativo, se associam ao conjunto 

de concepções prévias já existentes, as assunções, corroborando-as ou modificando-

as. As assunções, listadas no capítulo 1, podem ser paradigmáticas, prescritivas e 

causais. Os estímulos externos, causa para o desvelamento de um momento 

assuntivo, estão associados às quatro lentes de reflexão crítica: o olhar da percepção 

dos colegas, da experiência pessoal, da pesquisa e teoria, e do olhar dos estudantes. 

     Nossa tese é de que o desvelamento pode se dar em diferentes níveis. Ao 

se colocar sob o escrutínio das diferentes lentes de reflexão crítica, tanto as 

assunções que se formam acerca dos conhecimentos teóricos e práticos do episódio 

histórico estudado, quanto às questões didático-pedagógicas, são desestabilizadas 

proporcionando que esses estímulos internos e externos promovam a reflexão e a 

crítica somando-se às concepções prévias, corroborando-as ou modificando-as. 

A CREDHI pode ser considerada como uma metodologia que sustenta um 

processo formativo crítico direcionado às disciplinas pedagógicas e metacientíficas; 

está orientada à ação docente cujo foco é a construção de repertórios didáticos 

centrados no desenvolvimento de práticas que utilizam a abordagem histórico-

investigativa. 



47 
 
 

O conceito de repertório didático se baseia no conceito de repertório, 

emprestado da música e desenvolvido por Charles Tilly, que o aplicou ao contexto das 

interações sociais (ALONSO, 2012). Por compreendermos que a sala de aula é 

também um ambiente de interações sociais e que, como defendido por Brookfield 

(2017), trata-se de um espaço de situações únicas, conflituosas e de incertezas, foi 

possível associar a algumas das principais características do conceito de repertório 

de confronto, proposto por Tilly (2006). 

De maneira geral, Tilly (2006) define repertório como um conjunto variável de 

performances que são estruturados por mecanismos organizados como ações que 

buscam atingir algum objetivo. As performances são caracterizadas como modulares, 

no sentido de que existem características que se mantém quando transferidas para 

contextos diferentes, e singulares por necessitarem de algum nível de adaptação com 

as características específicas de cada contexto (ALONSO, 2012). Pensando no 

repertório didático, também há um núcleo que se mantém constante por estar 

relacionado aos temas dos episódios históricos a serem trabalhados. Ao mesmo 

tempo, o repertório didático precisa ser adaptável às diferenças estruturais e à 

diversidade que cada sala de aula apresenta. 

A transferência para diferentes contextos, no caso do repertório de confronto 

de Tilly, exige criatividade e improviso que, mesmo utilizando um script, não se resume 

à simples repetição de ações ritualísticas e engessadas; ao contrário, existe uma 

margem de manobra e a interpretação torna a performance sempre algo singular 

(ALONSO, 2012). Do mesmo modo, ao se pensar a intervenção em diferentes salas 

de aula, essa consciência criativa e adaptativa deve ser desenvolvida de modo que o 

repertório didático haja como a base que orienta e auxilia a performance na aula. Do 

mesmo modo que para Tilly o repertório é aprendido durante performances 

confrontacionais (ALONSO, 2012), o repertório didático é desenvolvido e apreendido 

quando submetido à prática em sala de aula. O artefato que atua como o script do 

repertório didático é o quadro teórico didático. 

Para melhor compreender as concepções que estão presentes na CREDHI, 

definimos a seguir cada um de seus termos: 

• O termo construção é importante nesta proposta, tendo em vista que 

assim como o design não pode ser completamente especificado, o 
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repertório não pode ser considerado finalizado ou completo, no sentido 

que, mesmo com o término de uma unidade de pesquisa, o material 

pode sempre ser revisto, melhorado e ampliado, o que resulta, também, 

na ampliação do repertório; 

• O termo repertório é adequado tendo em vista que, da impossibilidade 

de que um licenciando possa desenvolver todo o conteúdo de um curso 

de física a partir da abordagem histórico-investigativa, seja possível 

estabelecer metas que garantam o aprofundamento em alguns 

episódios históricos que possam ser validados e aperfeiçoados na 

prática; 

• O repertório se desenvolve em ciclos que permitem adicionar novas 

experiências, validar aspectos teóricos utilizados em determinados 

contextos, e proporcionar dados e informações que podem ser 

implementados para melhorar os aspectos teóricos ou práticos; 

• O artefato utilizado será o Quadro Teórico-Didático (QTD): sua função é 

estruturar e orientar as etapas pelas quais os licenciandos irão construir 

seus repertórios, apresentando e fomentando elementos estruturais do 

repertório didático para o entendimento teórico e prático de suas 

proposições, buscando clareza na intencionalidade pedagógica; 

• O processo de construção do Repertório Didático Histórico-Investigativo 

envolve um ambiente de constante discussão e debate para justificação 

e refinamento dos planejamentos construídos pelos licenciandos e 

licenciandas. 

Assim, CREDHI permite que os licenciandos se envolvam na construção de um 

design que será desenvolvido e analisado em consonância com os critérios que 

definem a DBR. Dessa maneira, cada repertório será constituído de um planejamento 

que será aplicado em situações reais de ensino e passará por etapas de avaliação e 

refinamento. A seguir, apresentaremos em detalhes a constituição da CREDHI. 

 

3.1.2 Detalhando a estrutura CREDHI 

 

O processo formativo orientado para o desenvolvimento de uma abordagem 

histórico-investigativa, conforme proposto pela CREDHI, leva em consideração 

diferentes aspectos teóricos, práticos e pedagógicos, associados a um episódio 
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histórico, que possibilitam o planejamento de diferentes repertórios. O 

desenvolvimento de repertórios por cada licencianda(o) passa pela estruturação de 

um cenário didático que estabelece uma relação entre objetivos de ensino e o 

problema investigativo proposto. 

Vivenciar os problemas investigativos, compreender e analisar as disputas e 

controvérsias e recriar os experimentos, permitem ao futuro professor(a) não apenas 

a construção de seu repertório histórico-investigativo, como também desenvolver 

habilidades didático-pedagógicas para lidar com a realidade de uma sala de aula 

investigativa. Longe das certezas e objetividades das notas de aula e resolução de 

questões, o futuro professor agora se depara com os obstáculos que subjazem a 

proposição de um problema investigativo: o que fazer quando não há uma única 

“melhor” resposta. A formação aqui proposta busca levar o futuro professor a refletir 

sobre esse caminho. 

Enquanto processo, a CREDHI se estrutura dentro de um ciclo formativo 

(Figura 1) que busca auxiliar na preparação do futuro professor(a) para trabalhar com 

a abordagem histórica-investigativa. O ciclo formativo se constitui em imersões que 

se complementam: imersões teórica, prática e didática. O papel da vivência do 

processo confere um status pragmático à CREDHI. 

Figura 1 — Composição do ciclo formativo da CREDHI 

 

Fonte: autor 
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A imersão teórica busca promover o contato com o episódio histórico, 

identificando e extraindo aspectos de natureza da ciência, de acordo com as 

dimensões da ciência integral. É importante fornecer material diversificado e que se 

adeque ao contexto da turma e dos objetivos e tempo didáticos (FORATO; 

PIETROCOLA; MARTINS, 2011). O trabalho do docente da disciplina é fazer o 

tratamento dos materiais para torná-los adequados ao planejamento. 

A escolha e preparação dos materiais que serão utilizados pelas licenciandas 

e pelos licenciandos também precisam permitir a discussão acerca da moderna 

historiografia da ciência, o papel do historiador e os tipos de fontes históricas. 

Elaboramos alguns objetivos formativos para a imersão teórica: 

• Fornecer contexto teórico para compreensão e aprofundamento do 

episódio histórico. Isso pode ser feito por meio de fontes primárias e 

secundárias, textos de divulgação, vídeos, reportagens etc.; 

• Apresentar conceitos relacionados à moderna historiografia da ciência. 

Ao escolher os materiais, o docente pode estabelecer quais 

características se adequam ao material histórico, observando alguns 

parâmetros como aqueles propostos por Baldinato e Porto (2007): a 

superação do internalismo versus externalismo, presença de 

anacronismos e importância do diacronismo, identificação de níveis de 

rupturas e continuidades, reconhecimento de outras tradições 

intelectuais no desenvolvimento da ciência etc.; 

• Identificar e discutir elementos de natureza da ciência, segundo as 

dimensões de confiabilidade da ciência integral (ALCHIN, 2013). A partir 

do esclarecimento do que trata cada dimensão, o processo permite que 

diferentes interpretações de mesmos fatos e informações possam ser 

discutidas criticamente. 

A presença de discussões da moderna historiografia da ciência tem um papel 

importante na formação inicial de professoras e professores ao possibilitar a análise 

crítica na escolha de materiais confiáveis para utilizar em seu planejamento. Além 

disso, tem o papel de introduzir os licenciandos e licenciandas nas questões relativas 

à história da ciência, quando ainda não tiverem tido contato com disciplinas 

específicas de HC. 
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A identificação e discussão dos elementos de natureza da ciência nos episódios 

históricos, sob os diferentes olhares das licenciandas e licenciandos, orientados pela 

teoria, permite a construção de uma base diversificada de possibilidades temáticas 

para a construção de problemas investigativos. As dimensões de confiabilidade 

auxiliam na análise do texto, evidenciando e categorizando diferentes elementos 

relacionados às questões observacionais, conceituais e socioculturais presentes no 

episódio histórico.  

Assim, um mesmo ponto pode ser interpretado de diferentes maneiras. A 

participação no processo de escrutínio do episódio histórico em elementos de NdC 

ajuda a explicitar algumas das concepções acerca do entendimento de aspectos 

importantes tais como: o papel da experimentação, o que constitui uma teoria, o 

trabalho do cientista etc. Isso é possível quando se estabelece um ambiente dialógico 

em que as ações são seguidas de momentos argumentativos e explicativos.  

Diferentes questões presentes no episódio histórico podem ser desenvolvidas 

e resultar em problemas investigativos. A interação com o objeto de estudo, na 

compreensão e resolução de um problema investigativo, compõe o que chamamos de 

imersão prática. 

Na imersão prática é importante que os licenciandos e licenciandas sejam 

incentivados a produzir e analisar o próprio repertório à medida em que vai 

vivenciando o processo investigativo. A construção de narrativas e experimentos é 

uma maneira importante de ressignificar, de acordo com seu próprio entendimento, 

aquilo que está presente no episódio histórico e que está sendo investigado. Além 

disso, do ponto de vista avaliativo, é uma fonte de informação para auxiliar na 

explicação e argumentação do que está sendo discutido. 

Para a construção da narrativa histórica que discuta aspectos de NdC é 

necessário estabelecer uma correlação entre as informações contidas no episódio e 

as dimensões de confiabilidade da ciência integral. Busca-se, assim, estabelecer uma 

intencionalidade na discussão que se espera para a sala de aula. Esse é um processo 

contínuo e que dialoga com a produção experimental, quando ela se fizer presente no 

episódio histórico. 

Como já discutido anteriormente, na abordagem histórico-investigativa 

diferentes enfoques são possíveis ao se tratar de experimentação. Além de questões 
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relacionadas ao uso de um aparato histórico, sua reprodução ou mesmo na escolha 

de materiais para sua adaptação, também é importante, do ponto de vista formativo 

levar em consideração as habilidades necessárias para a realização de atividades 

experimentais investigativas. Além disso, é necessário elencar todas as informações 

que devem estar presentes nas indicações para realização dos experimentos sem que 

percam o caráter investigativo e não se tornem um conjunto de etapas a serem 

seguidas. Também é preciso buscar conciliar o desenvolvimento de uma atividade 

experimental investigativa com o tempo didático. Essas preocupações precisam ser 

trazidas para o primeiro plano de discussões durante a formação e constituem a 

imersão didática, que passa a ser o espaço para o desenvolvimento do planejamento 

das ações didáticas. 

Ao vivenciar as imersões teóricas e práticas, já estão presentes as diferentes 

questões que vão desde as potencialidades dos episódios históricos para o ensino de 

física, até a percepção de como isso pode ser materializado em sala de aula, mas é 

na imersão didática que são estruturadas e definidas. Na próxima seção 

apresentaremos com maiores detalhes a imersão didática e a ferramenta que 

chamamos de quadro teórico-didático. 

 

3.1.3 Quadro teórico-didático   

 

Como podemos observar, as dimensões teórica e prática são interdependentes 

dentro da abordagem histórica-investigativa. Seu papel no processo formativo é 

possibilitar uma reflexão criativa e estruturada acerca de elementos de natureza da 

ciência, buscando construir um espaço de possibilidades teóricas e didáticas para o 

ensino de ciências. Na busca de materializar esse objetivo, propomos o quadro 

teórico-didático (QTD) como uma ferramenta que auxilia na produção da base 

conceitual e prática que vai possibilitar a imersão didática e, consequentemente, na 

construção do repertório didático-histórico-investigativo. Antes de apresentarmos a 

versão final, apresentaremos a seguir o processo de construção do QTD 

Primeira versão 

A construção e estruturação da CREDHI contou com uma etapa de teste em 

que uma primeira versão do instrumento chamado quadro teórico didático (QTD) foi 
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utilizado (figura 2). Não consideramos a primeira aplicação como curso piloto pois não 

conseguimos coletar material suficiente para a análise, conforme nosso planejamento 

inicial, devido ao fato de ter sido um semestre conturbado por questões que estavam 

fora de nosso controle (eleições, greves etc.). No entanto, foi suficiente para 

observamos alguns problemas e limitações na primeira versão do QTD que tentamos 

melhorar antes de aplicar na pesquisa.  

Figura 2 — Primeira versão do quadro teórico-didático 

 

Fonte: autor 

Entre outras questões, conseguimos identificar que o QTD não atendia ao seu 

principal objetivo, que era ser uma ferramenta que auxiliasse na construção de 

conhecimentos teóricos e didáticos acerca dos episódios históricos estudados. Ao 

contrário, foi caracterizado pelos licenciandos, durante entrevistas realizadas ao final 

da primeira aplicação do curso, como uma atividade focada apenas em questões 

teóricas do que estava sendo discutido. Faltava nele o caráter dinâmico que permitisse 

tratar o processo formativo de modo contínuo, associando as concepções de ensino 

e teóricas que estávamos buscando trabalhar. Ao ser apresentando com a forma de 

um quadro (figura 2), os licenciandos acabavam preenchendo os espaços como se 

fossem caixinhas de conteúdos distintos, embora a intenção fosse apenas uma 

organização didática. Então, reformulamos de maneira que os tópicos 

permanecessem, para prover uma estruturação lógica do que seria necessário discutir 

a partir dos episódios históricos, e apresentamos o quadro apenas como exemplo de 
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estruturação, dando a opção de ser realizado com outras formas, desde que os tópicos 

fossem contemplados. 

Além de repensar a forma, também reestruturamos alguns dos tópicos, a partir 

das sugestões da banca de qualificação, de modo que os contextos científico e 

metacientífico passaram a ser considerados como epistêmicos e não-epistêmicos, 

voltando nosso foco para as dimensões de confiabilidade de Allchin (2013). 

 

Versão final 

Após as correções, o quadro teórico-didático passou a se estruturar enquanto 

etapas pelas quais os licenciandos e licenciandas analisam o episódio histórico e 

buscam construir um problema investigativo (figura 3). Todas as etapas passaram a 

ser previstas no planejamento de cada atividade e estão identificadas no plano de 

curso (apêndice A). 

Figura 3 — Modelo do quadro teórico-didático 

 

Fonte: autor 
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A utilização do quadro pode seguir os seguintes procedimentos: ao escolher o 

episódio histórico, faz-se uma primeira aproximação com o texto identificando as 

fontes, autores e situando o episódio historicamente. Em seguida, busca-se explorar 

todas as informações identificadas como teoria, conceito, atividades experimentais, 

materiais, equipamentos etc. Essas informações serão registradas nos elementos 

teóricos e práticos. 

Na sequência são realizadas as discussões para categorização dessas 

informações dentro das dimensões conceitual, observacional e sociocultural. Essa 

etapa precisa ser feita em grupo, tendo em vista que os diferentes olhares e a busca 

pelo consenso podem levar às reflexões e novas compreensões acerca das 

informações retiradas do episódio histórico. 

Uma outra etapa busca permitir que a turma vivencie problemas teóricos e 

práticos inseridos no contexto do episódio histórico. Aqui a licencianda(o) desenvolve 

ações com caráter investigativo e pode experienciar, no papel de estudante, 

atividades que materializam a AHI. Esse é o momento em que produções textuais e 

proposições experimentais são realizadas. 

Como já foi abordado, essas etapas podem seguir diferentes arranjos: iniciar 

pela proposição de uma atividade investigativa e depois apresentar o episódio 

histórico; ou discutir o episódio e realizar uma atividade investigativa que aborda 

algum problema do episódio. Também é possível que ambas ocorram 

concomitantemente, ou seja, à medida que vai se vivenciando uma atividade 

investigativa, o episódio histórico vai sendo apresentado à turma. 

O conjunto de ações envolvidas nessa etapa é concluído com a proposição de 

um problema investigativo que será o ponto de partida para a imersão didática. 

 

3.1.4 Construção de problemas investigativos 

 

A construção de um problema investigativo, conforme estamos propondo, 

envolve a vivência da investigação como experiência crítica do estudo teórico do 

episódio histórico. Com isso, espera-se que a proposta didática encontre subsídios 

nessa vivência para que os objetivos de ensino e aprendizagem estejam claros quanto 

às possibilidades e limitações de cada atividade investigativa proposta. 
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Nosso foco concentra-se na construção e justificação do cenário didático, que 

é composto de um problema didático investigativo, das atividades propostas e do 

conjunto de objetivos de ensino. A proposição do problema investigativo, portanto, 

está associada à indicação dos elementos que configuram a imersão didática: 

objetivos de ensino e estratégias didáticas.  

A partir dos referenciais que tratam da abordagem histórica-investigativa – 

levando em consideração questões relacionadas aos aspectos de NdC e aqueles que 

tratam da formação de professores na perspectiva da pedagogia crítica, 

estabelecemos características que nos ajudam e descrever alguns tipos de problemas 

investigativos. Quanto ao foco, os problemas investigativos podem ser: 

• Conceituais: quando o foco do problema se volta para a discussão de teorias 

e conceitos que aparecem nos episódios históricos estudados. Pode ser 

trabalhado inteiramente ou parcialmente a partir de textos, vídeos e outros 

materiais que auxiliem a compreensão do conhecimento por meio da 

identificação de fontes históricas, da comparação de correntes teóricas 

concorrentes e análise de controvérsias científicas. As atividades 

experimentais podem ser utilizadas, mas não são essenciais para esse tipo de 

problema. É possível discutir o papel da teoria (ou falta dela), dos vieses que 

podem influenciar decisões do que será considerado conhecimento verdadeiro, 

presença de explicações alternativas etc.; 

• Observacionais: quando os fenômenos a serem discutidos no problema 

pressupõem experimentos, reprodução de resultados e efeitos, discussões de 

dados, observações e uso de equipamentos, tendo ou não uma teoria já 

estruturada previamente. São problemas que buscam discutir as diferentes 

possibilidades de desenvolvimento de atividades experimentais, questionar a 

concepção de método na ciência, refletir sobre a confiabilidade dos resultados 

e seu significado no contexto da ciência etc.; 

• Socioculturais: alguns problemas podem se direcionar para os aspectos 

externos que influenciam na produção da ciência. Nesses casos, há uma maior 

presença de questões que debatem os aspectos culturais, políticos, sociais e 

econômicos que se apresentam no contexto do episódio histórico. Geralmente 

envolvem um planejamento interdisciplinar que extrapolam o uso de fontes 

históricas da história da ciência. 



57 
 
 

A divisão acima não significa que os problemas investigativos se apresentem 

de forma pura em relação a cada categoria. Na verdade, o que é possível identificar é 

a ênfase em alguma(s) dessas categorias e que influenciarão mais fortemente o(s) 

objetivo(s) de ensino e o conjunto de ações resultantes do problema proposto. 

Enfatizamos que um episódio histórico envolve sempre um contexto complexo 

e multifacetado, em que diferentes narrativas trarão diferentes possibilidades 

discursivas. Do ponto de vista formativo, buscamos que o sujeito que está se formando 

tenha acesso a diferentes fontes e perspectivas para que o seu repertório didático 

possa contemplar, segundo seus objetivos de ensino, a maior quantidade de 

contextos possíveis.  Assim, ao construir um problema investigativo, sua justificativa 

e a projeção de objetivos e atividades a serem desenvolvidas permitirão uma leitura 

mais consciente das possibilidades a serem exploradas que já estão contempladas 

ou não em seu planejamento. 

Quanto às estratégias, os problemas investigativos podem envolver7: 

• Leitura interpretativa e crítica: esse tipo de estratégia busca que aspectos 

essenciais presentes no episódio histórico sejam contemplados e resultem em 

questionamentos e debates. Situações-problema podem ser preparadas 

previamente ou incentivadas pelo(a) professor(a) como atividade associada à 

leitura que se transforma em uma ação de investigação e, por isso, não pode 

ser um ato meramente informativo. O principal objetivo é que a discussão 

histórica não fique pautada na exposição de datas, personagens 

“descobridores” e suas “descobertas”. 

• Escrita criativa: permite que estudantes apresentem seus pontos de vista 

acerca do episódio histórico a partir da produção de textos que podem assumir 

o formato de cartas, diários de laboratório, diálogos e outros gêneros textuais 

(romance, poesia, cordéis etc.). Ao vivenciarem um papel criativo, diferentes 

dimensões do episódio estudado podem emergir, mesmo aquelas questões 

que não foram debatidas explicitamente, materializando elementos presentes 

no imaginário do estudante. Como resultado, diferentes temas podem surgir 

para o debate, possibilitando que novos conhecimentos e diferentes pontos de 

vistas venham enriquecer a aula. 

 
7 Baseado e adaptado de Höttecke, Henke E Riess (2012) 
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• Apresentação de um caso: a partir dos problemas vivenciados pelos 

cientistas, os estudantes exploram ideias, experimentos e instrumentos 

presentes no contexto envolvido no episódio histórico na busca de 

compreender como os cientistas chegaram aos seus resultados. 

• Atividades de encenação: semelhante à escrita criativa, os estudantes podem 

explorar conflitos entre cientistas, entender as controvérsias científicas e propor 

soluções. Há aqui uma imersão física, emocional e cognitiva que pode auxiliar 

na maior compreensão da complexidade envolvida na construção de 

conhecimentos científicos. Problemas como foco nas questões sociocientíficas 

podem ser mais bem exploradas com essa estratégia. 

• Reconstrução de experimentos e réplicas de aparatos históricos: busca 

proporcionar maior autenticidade e contextualização. Como investigação, 

auxilia na compreensão do caráter procedimental, nos elementos que se 

encontravam disponíveis na época e como isso influenciou nos resultados 

encontrados. Além disso, é possível analisar as dificuldades de acesso a 

matérias e necessidade de certas habilidades na reprodução como elementos 

que marcam temporal e socialmente uma época. Visitas a museus e 

instituições científicas, presencialmente e/ou virtualmente podem ser 

necessárias para ter acesso aos aparatos originais. 

As decisões que envolvem o planejamento e a construção de um problema 

investigativo ficam intrinsicamente relacionados com a construção do quadro teórico-

didático e ao nível de imersão teórica e prática vivenciada pelos licenciandos e 

licenciandas. É a partir da leitura, problematização, discussão e investigação do 

episódio histórico que um conjunto de novas experiências podem levar a uma 

compreensão que possibilite o planejamento de intervenções didáticas na perspectiva 

histórica-investigativa e a diferentes percepções dos papeis do professor e dos 

estudantes na reestruturação da sala de aula para práticas investigativas. 

Portanto, esperamos que ainda durante a formação inicial, licenciandos e 

licenciandas possam desenvolver um repertório didático de ações que auxiliem na 

condução das atividades histórico-investigativas quando passarem a prática. 
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3.2  Aspectos Metodológicos da pesquisa 

 

A presente pesquisa buscou acompanhar os futuros professores e professoras 

na construção de seu planejamento a partir da abordagem histórica-investigativa e 

compreender os elementos teóricos e procedimentais que se efetivam na 

implementação e (re)construção do planejamento. Por atender às características 

propostas por Bogdan e Biklen (1998), essa pesquisa assume o caráter de pesquisa 

qualitativa, que tem como fonte de dados o ambiente natural, na qual o pesquisador é 

o principal instrumento, os dados coletados são predominantemente descritivos, a 

preocupação com o processo é muito maior que com o produto e a análise de dados 

tende a seguir um processo indutivo.  

Caracterizamos nosso caso como o acompanhamento de uma dupla de 

licenciandas, durante a disciplina de metodologia e de estágio supervisionado, na 

busca de compreender como se dá a construção do planejamento na relação entre a 

teoria e a prática docente de uma abordagem histórica-investigativa. O pesquisador é 

um observador participante na medida em que assume o papel de pesquisador, 

docente da disciplina de metodologia e orientador de estágio. 

A presente pesquisa se desenvolveu em dois momentos: um primeiro momento 

que chamamos de ciclo 1, ou ciclo formativo, no qual foram desenvolvidas as ações e 

etapas relacionadas à construção dos repertórios didáticos. E o segundo momento 

que envolveu o ciclo 2, ou ciclo de docência, em que acompanhamos as licenciandas 

em situação de estágio. Vale salientar que enquanto as licenciandas atuavam na 

turma de estágio, ocorriam encontros do grupo8 com o formador após cada uma das 

intervenções. Com isso, tanto a produção dos repertórios quanto sua aplicação 

durante o estágio foram analisadas por meio de defesas, exposições e debates no 

intuito de estimular a argumentação como forma de reflexão pelas licenciandas e 

licenciandos sobre as assunções envolvidas em suas práticas. 

Como vimos, o ciclo formativo que estrutura a primeira fase da pesquisa é 

composto pelas imersões teórica, prática e didática. As atividades desenvolvidas pela 

turma envolvem um conjunto de ações que buscam promover a experiência, o debate 

e a reflexão. As etapas foram cumpridas à medida em que as imersões eram 

 
8 O conjunto de estudantes que participou da segunda etapa foi composto por duas duplas, mas por questões 
de tempo e quantidade de dados a serem analisados, decidimos realizar o estudo de caso com apenas uma dupla. 
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vivenciadas. Portanto, teorias, conceitos, experimentos e proposições didáticas, 

relacionadas ao episódio histórico tratado, foram os passos que determinaram cada 

imersão e passaram a estruturar o quadro teórico-didático. O conjunto de atividades 

desenvolvidas ao longo do ciclo formativo estão descritas no apêndice A.   

Como instrumentos de coleta de dados do primeiro ciclo utilizamos as 

gravações em áudio do encontro no qual os sujeitos da pesquisa apresentaram a 

defesa de seus planejamentos e o material produzido. 

O segundo ciclo comporta a etapa da intervenção na qual ocorreu a interação 

entre as licenciandas e os estudantes no contexto real de sala de aula. A prática teve 

como pano de fundo questões associadas à efetividade de seu planejamento, levando 

em consideração a reflexão e a crítica dos objetivos de ensino em relação aos 

contextos de sala de aula em que estiveram inseridos. Nesse momento passaram 

efetivamente a vivenciar a implementação, avaliação e refinamento de seus 

planejamentos. 

Simultaneamente, as licenciandas mantiveram encontros regulares com o 

formador, nos quais foram discutidas as intervenções e promovidas revisões nos 

repertórios. Os encontros foram gravados em multimídia, e registrados em um diário 

de campo do formador. Vale salientar que o formador também é o pesquisador.  

A análise foi realizada a partir da identificação dos elementos teóricos e 

didáticos presentes nas categorias que dialogam com o referencial teórico adotado, a 

saber, a abordagem histórico-investigativa, a ciência integral e a pedagogia crítica 

(apresentaremos no tópico 3.2.2); também buscamos pelas contingências que 

resultaram nas escolhas didáticas e pedagógicas para a construção do planejamento 

dos licenciandos e licenciandas.   

 

3.2.1 Ambientando a pesquisa 

 

   

A pesquisa foi realizada na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), campus 

Campina Grande-PB, no curso de Licenciatura plena em Física. Em 2016, ano em que 

a UEPB completou 50 anos, os cursos passaram por uma renovação em seus projetos 

pedagógicos. 
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Nessa renovação, houve a preocupação de que, a partir do segundo semestre9 

até o último, a relação entre a teoria e a prática estivesse evidenciada, pela oferta das 

disciplinas de Metodologia e Prática para o Ensino de Física (I, II, III, IV e Moderna) e 

Laboratório Didático de Física (I, II, III e IV) e, também, pela ação efetiva nos espaços 

escolares por meio dos Estágios Supervisionados (I, II, III e IV). 

A primeira parte da pesquisa foi desenvolvida durante o primeiro semestre de 

2019, no componente curricular de Metodologia para o Ensino de Física III, ofertada 

no quarto semestre do curso. É uma disciplina obrigatória de 30h, com um encontro 

por semana de 2 horas (120 minutos); sua ementa prevê a elaboração e execução de 

planos e sequências didáticas ancorada na prática reflexiva do professor, para o 

ensino dos conteúdos referentes à eletricidade, utilizando a abordagem histórica. 

Toda a turma aceitou participar da pesquisa e assinou um termo de compromisso. 

Esse componente curricular é um espaço adequado para desenvolver as 

atividades previstas pela pesquisa, considerando-se que o primeiro momento se 

destina a discussão teórica, prática e pedagógica dos conteúdos de eletrostática, no 

contexto histórico. O detalhamento do plano de curso e como se deu o 

desenvolvimento encontra-se no apêndice A. 

A intervenção, no ciclo de docência, ocorreu no segundo semestre de 2019 e 

aconteceu fora da disciplina de estágio supervisionado que só estaria disponível no 

nono semestre do curso. Entretanto, seguiu os mesmos critérios previstos para 

realização do estágio supervisionado regular: mínimo de 12 aulas na escola e 30 horas 

de encontro com o docente. O aproveitamento das atividades no componente do curso 

foi acordado com a coordenação de estágio, não incorrendo em qualquer prejuízo 

para quem participasse. 

Como seria necessário relacionar o ciclo formativo e o ciclo de docência, 

optamos por realizar um estudo de caso com apenas duas duplas de licenciandos(as) 

por conta da quantidade de material a ser produzido e submetido à análise. No 

entanto, as turmas que compunham a disciplina de metodologia III poderiam participar 

das duas etapas, caso tivessem interesse. Ao final, apenas uma dupla de cada turno 

se voluntariou para participar da etapa de intervenção. Após o ciclo de docência 

percebemos que o material escolhido para análise não contemplava as duas duplas; 

o turno noturno acabou não realizando todas as etapas por causa das especificidades 

 
9 O primeiro é introdutório, destinado à ambientação e introdução aos componentes básicos do curso. 
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do turno e disponibilidade dos licenciandos para algumas atividades. Portanto, apenas 

uma dupla composta por duas licenciandas, que chamamos de LIC A e LIC B, fizeram 

parte dos dados contemplados na análise. Outros licenciandos que apareceram ao 

longo da análise foram tratados por LIC X (sendo X representado por valores 1, 2, 3, 

..., para caracterizar os diferentes sujeitos).    

O estágio foi realizado no Instituto Federal da Paraíba, em Campina Grande. 

Um professor de física da instituição, que também faz parte do Grupo de História da 

Ciência e Ensino, aceitou participar como professor supervisor.  

Inicialmente, foi cedida uma turma do segundo ano no IFPB, com carga horária 

de 100 minutos para cada encontro o que corresponde a duas horas-aula. A turma 

era composta por cerca de 20 estudantes10. O planejamento continha dois encontros 

de observação e seis de intervenção, cada encontro correspondia a 2 aulas, 

contemplando o total das 12 aulas de intervenção necessárias para o estágio. Após 

os dois encontros de observação foi possível combinar com o professor supervisor a 

divisão da turma em duas, com a metade dos estudantes em cada uma; isso foi 

possível pelo fato de que a estrutura da instituição possuía espaço físico suficiente e 

as aulas ocorriam em laboratórios didáticos. Assim, os licenciandos dividiram-se em 

duplas para assumir as turmas. 

Foi, então, constituído um grupo focal no qual o formador/pesquisador contava 

com a narrativa da aula e as respectivas análises por parte dos licenciandos, seguidas 

de discussões que buscavam a identificação de problemas metodológicos e práticos 

para redesign de seu planejamento e continuidade da intervenção. 

Os encontros ocorriam na UEPB, geralmente no mesmo dia da intervenção e 

contava com a seguinte dinâmica: cada dupla fazia um relato livre sobre o que ocorreu 

na aula, contendo informações gerais e pontos positivos e negativos em relação à 

execução das ações previstas. Na sequência, eram elencadas as situações que 

necessitavam de melhorias ou modificação e iniciava-se um trabalho em grupo para 

buscar soluções. O novo planejamento deveria ser encaminhado para o formador até 

48h antes da próxima intervenção. Os encontros foram gravados em áudio. 

A carga horária excedente ficava disponível para que as duplas 

desenvolvessem atividades complementares, como produção de atividades, uso dos 

laboratórios da UEPB para desenvolvimento de experimentos etc. 

 
10 O número de estudantes oscilou um pouco durante o período de intervenção. 
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3.2.2 Categorias de análise 
 

Partindo dos referenciais adotados (formação crítica, natureza da ciência e 

movimentos epistêmicos), criamos categorias prévias de análise condizentes com o 

desenho da presente pesquisa, representadas no quadro 1.  

Quadro 1 — Categorias estruturais do repertório didático. 

 
CATEGORIA DESCRIÇÃO 

C
IC

L
O

 

F
O

R
M

A
T

IV
O

 Elaboração 
Elementos teóricos e práticos presentes na proposição do 
problema histórico-investigativo. 

Estruturação Previsão de problemas histórico-investigativos derivativos. 

Instrução 
Presença de concepções de ensino e aprendizagem associadas 
às assunções paradigmática, prescritiva e causal. 

C
IC

L
O

 D
E

 D
O

C
Ê

N
C

IA
 

Confirmação 

Concordância entre os elementos teóricos e práticos na 
introdução do problema com as ideias suscitadas pelos 
estudantes. 
Implementação das estratégias previstas. 

Adequação 
Adaptação das estratégias em relação às situações didáticas 
específicas. 

Conexão 
Acoplamento de novos conhecimentos ou reestruturação da 
ordem de instrução prevista. 

Fonte: Adaptado de Tourinho e Silva (2015) 

As categorias de elaboração, estruturação e instrução estão presentes no 

ciclo formativo e compreendem a fase de construção inicial do planejamento. Elas são 

consideradas estruturais para o repertório porque estão baseadas nos principais 

referenciais teóricos da CREDHI – abordagem histórico-investigativa, ciência integral 

e pedagogia crítica. Durante a fase de planejamento, licenciandas e licenciandos 

precisaram prever um conjunto de decisões que estavam associadas aos objetivos 

didáticos para a aula e que resultarão em movimentos epistêmicos na sala de aula. 

Na sequência, os futuros docentes foram para a intervenção em sala de aula, 

vivenciando e avaliando seu planejamento.  A seguir, esclarecemos as categorias de 

análise propostas.  

 

Ciclo Formativo 
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Conforme o ciclo formativo da CREDHI se desenvolve, o planejamento é 

discutido, analisado e vivenciado de maneira que diferentes enfoques das imersões 

conceitual, observacional e sociocultural sejam explorados e explicitados. Ao fazê-lo, 

a(o) licencianda(o) passa por um momento assuntivo, ou seja, momento em que os 

estímulos externos e internos, proporcionados pelo ambiente formativo, se associam 

ao conjunto de concepções prévias já existentes, corroborando-as ou modificando-as. 

Os estímulos externos e internos, causa para o desvelamento de um momento 

assuntivo, estão associados às quatro lentes de reflexão crítica propostas por 

Brookfield (2017): o olhar da percepção dos colegas, da experiência pessoal, da 

pesquisa e teoria, e do olhar dos estudantes11. Portanto, no ciclo formativo o olhar se 

volta para o processo de produção do planejamento que está associado às imersões 

teórica, prática e didática da CREDHI. O desenvolvimento das atividades, as 

discussões e o material físico resultantes são fontes de dados para a análise. 

Categoria elaboração 

Essa categoria trata da construção do problema didático que se configura 

como o principal elemento para a construção do cenário didático. Entre os pontos 

relevantes na caracterização das unidades de contexto que compõem a categoria 

elaboração estão os elementos teóricos e práticos que se associam ao foco que pode 

estar presente no problema. Dessa maneira, é possível estabelecer as diferentes 

possibilidades de construção do problema didático a partir da presença das questões 

de NdC no planejamento, em particular aquelas presentes nas dimensões de 

confiabilidade da ciência integral (ALLCHIN, 2013). São consideradas unidades de 

contexto para essa categoria ideias que indiquem os aspectos: 

• conceituais (C): contemplam elementos teóricos presentes no episódio 

histórico. 

• observacionais (O): representados por informações relacionadas ao contexto 

observacional e experimental do episódio históricos 

• socioculturais (S): elementos internos e externos à ciência que representem 

diferentes formas de interação entre cientistas, instituições e sociedade, 

 
11 Aqui, estudantes são considerados o público que vivencia o processo de ensino-aprendizagem. 
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contemplando aspectos culturais, econômicos e sociais que influenciaram e 

foram influenciados no contexto do episódio histórico. 

Do ponto de vista pedagógico, o olhar se dirige a como os diferentes 

elementos provenientes do episódio histórico influenciam a configuração do cenário 

didático e da explicitação do papel do(a) professor(a) e do grupo de estudantes. Como 

exemplo, se o(a) licenciando(a) propõe como foco a discussão do papel das 

comunidades científicas para o estabelecimento de quais teorias passam a ser válidas 

naquele contexto (dimensão sociocultural), a turma pode ser direcionada a reviver e 

encenar as possíveis interações comuns entre os componentes das sociedades 

científicas, assumindo diferentes papeis que estimulam a compreensão de quais 

elementos podem ser mais fortes para a aceitação da teoria ou do cientista.  

Categoria estruturação 

O problema didático pode prever que outros problemas investigativos 

derivativos surjam, em vista da amplitude do tema tratado e da diversidade de 

elementos de NdC que podem ser explorados em diferentes episódios históricos. A 

categoria estruturação é composta por elementos estruturais que podem apoiar a 

transformação dos problemas investigativos derivativos em objetivos específicos 

dentro do planejamento. Consideramos a investigação didática como um processo 

que compreende a resolução de problemas, envolvendo diversas questões dentro de 

um panorama teórico baseado no episódio histórico e que está aberto a diferentes 

direcionamentos no decorrer de seu desenvolvimento. Por isso, estabelecemos que 

as unidades de contexto dessa categoria se definem pelas diferentes maneiras 

segundo as quais os elementos teóricos e práticos de diferentes recortes históricos 

podem ser trabalhados na proposta didática.  As unidades de contexto podem ser de: 

• estruturação interna (EI): quando formam uma rede de temas que possibilitam 

diferentes configurações dentro de um episódio histórico;  

• estruturação externa (EE): quando há a possibilidade de diálogo com diferentes 

episódios ou recortes históricos;  

• estruturação de conteúdo (EC): nesse caso há a previsão de inserção de 

conteúdo do currículo da disciplina de referência e que não são, 

necessariamente, parte do escopo do episódio histórico.  
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Retomando ao exemplo anterior, da categoria elaboração, para que o 

problema investigativo seja devidamente explorado faz-se necessário que o 

planejamento envolva a previsão de quais aspectos podem ser discutidos, embora 

outros possam aparecer no decorrer das aulas. No caso no problema que envolve 

a aceitação de teorias e cientistas pelas sociedades científicas, pode ser prevista a 

discussão da existência de controvérsias, problemas pessoais, disputas por poder, 

intervenções políticas etc. 

Categoria instrução 

O percurso didático resultante do problema didático construído e dos objetivos 

de ensino propostos requer que diferentes estratégias sejam implementadas. Nesse 

sentido, é importante o estabelecimento de quais estratégias de ensino serão mais 

adequadas para o problema proposto. Isso envolve concepções claras acerca do 

processo de ensino e aprendizagem adotadas pelo(a) proponente. A categoria de 

instrução envolve diferentes assunções12 que definem o que é esperado dos 

estudantes, os recursos e os tipos de intervenções didáticas que podem ser 

necessárias para que a história da ciência e o ambiente investigativo dialoguem com 

os princípios da formação crítica. Para tanto, baseados nos tipos de assunções 

propostos por Brookfield (2017), essa categoria pode ser do tipo: 

• paradigmática (AP): quando há a presença de ideias que remetem às 

compreensões gerais de ensino e aprendizagem;  

• prescritiva (APr): traz a descrição de como situações específicas de ensino e 

aprendizagem devem ocorrer durante o curso da aula;  

• causal (AC): contempla a especificação de estratégias de ensino e o que é 

esperado a partir delas.  

Retomando os exemplos das categorias anteriores envolvendo as sociedades 

científicas, pode-se propor a construção de personagens fictícios com personalidades 

e características que definem o tipo de interação e posicionamento em relação a uma 

teoria ou um cientista, baseados nos episódios históricos. Essa atividade pode 

favorecer a compreensão de uma gama de ações por parte da turma, muitas vezes 

necessitando uma mudança na maneira como se ambienta a sala de aula, envolvendo 

 
12 O termo “assunções” é utilizado nessa tese no sentido que adotamos a partir de Brookfield (2017), definido 
no tópico 2.1.1, página 20. 
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diferentes oportunidades de aprendizagem e explorando diversas habilidades por 

parte dos estudantes.  

 

Ciclo de docência 

As categorias dos elementos estruturais do ciclo pedagógico compreendem o 

momento da prática. A partir do relato de intervenção e das anotações do diário de 

campo, realizadas pelas licenciandas, foi observado o processo de implementação e 

desenvolvimento do planejamento, analisando o que foi considerado como realizado 

efetivamente dos elementos estruturais do ciclo formativo na forma de elementos 

estruturais que compõem as categorias do ciclo de docência.  

Categoria confirmação 

As ações planejadas e que ocorreram sem problemas fazem parte da 

categoria confirmação. São consideradas unidades de contexto dessa categoria 

situações em que estudantes se engajam nas atividades que se desenvolveram 

conforme o planejado pelas licenciandas. Para tanto, a licencianda precisaria manter-

se atenta e reflexiva à todas as suas ações, compreendendo que os diferentes 

momentos pedagógicos que ocorrem no curso de sua aula são oportunidades de 

aprendizado e constante formação. Ciente disso, a futura professora poderia se sentir 

mais confiante e seguro para lidar com os obstáculos, entendendo que a diversidade 

existente no curso de sua aula provavelmente resultará em situações inesperadas. 

Assim, a percepção das diversas situações que ocorressem em sala de aula, 

planejadas ou inesperadas, deveriam ser registradas.  

Categoria adequação 

Dada a consciência da possibilidade de que obstáculos se fariam presentes 

na implementação das estratégias previstas, a maneira como o licenciando lidou com 

situações inesperadas, mobilizando ou não os conhecimentos que foram discutidos 

na construção do quadro teórico-didático, compõem os registros da categoria 

adequação. Nesse caso, contam as ações realizadas para solucionar obstáculos no 

curso da aula, ou seja, elementos estruturais que buscam sanar problemas ainda 

quando foram suscitados. 
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Categoria conexão 

Quando os obstáculos identificados necessitam que as soluções sejam 

realizadas como modificações no planejamento, ou seja, quando as situações 

didáticas pedem complemento teórico ou reestruturação na sequência planejada para 

a instrução, caracterizamos como a categoria conexão. As ações a serem 

implementadas podem envolver a mobilização de conhecimentos já previstos no 

quadro teórico-didático, ou o incremento de conhecimentos ainda não contemplados. 

Isso possibilita uma visão geral do planejamento por parte do licenciando e, do ponto 

de vista formativo, explicita a necessidade de retomar o episódio para aprofundamento 

de elementos teóricos e práticos não contemplados no plano inicial.  

 

3.2.3 Procedimentos de Análise 

 

Para a análise dos dados coletados nos ciclos formativo e de docência 

utilizamos as categorias de análise dos elementos estruturais do repertório, discutidos 

na seção 3.4 e sumarizadas nos quadros 2 e 3 abaixo.  

Quadro 2 — Categorias e tipos de elementos estruturais do repertório – ciclo formativo. 

CICLO FORMATIVO 

CATEGORIA TIPOS 

Elaboração 

Conceituais (C) 

Observacionais (O)  

Socioculturais (S) 

Estruturação 

Interna (Ei) 

Externa (EE) 

Conteúdo (EC) 

Instrução 

Paradigmática (AP) 

Prescritiva (APr) 

Causal (AC) 
Fonte: autor 

 

Quadro 3 — Categorias e tipos de elementos estruturais do repertório – ciclo de 

docência. 

CICLO DE DOCÊNCIA 

CATEGORIA Características 

Confirmação Ações planejadas e confirmadas no curso da aula. 
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Adequação Ações realizadas para solucionar obstáculos no curso da aula. 

Conexão Ações que envolvem a reestruturação do planejamento. 

Fonte: autor 

Nossa análise compreende a identificação dos momentos assuntivos 

relacionados à caracterização teórica (com a presença de elementos de NdC) e 

didática (contemplando aspectos da formação crítica e reflexiva) do planejamento das 

licenciandas, levando em consideração as contingências que contribuem para seu 

aparecimento. Assim, buscamos determinar os tipos de assunções e lentes críticas 

que se associam aos diferentes elementos estruturais do repertório presentes no 

planejamento das ações docentes; em seguida, durante a prática, observamos sua 

manutenção ou modificação.  

 O processo envolve: 

1. Extrair dos materiais produzidos pelas licenciandas e das falas gravadas durante 

a formação, dados que representam as categorias dos elementos estruturais do 

repertório. 

2. Analisar a presença e o tipo de assunções e das lentes críticas encontradas na 

constituição dos elementos estruturais do repertório. 

Para o ciclo formativo, analisamos a transcrição da gravação do encontro em 

que as duplas deveriam fazer a defesa de seu planejamento, seguido da discussão 

em grupo, juntamente com o material produzido. Já para o ciclo de docência utilizamos 

alguns trechos dos encontros em grupo, nos quais as duplas relatavam suas 

intervenções, e as entrevistas individuais realizadas ao final do estágio.  Para 

categorização das unidades de contexto retiradas das transcrições das gravações em 

áudio utilizamos o programa ATLAS.ti, versão web, gratuita.  

Ao realizar a análise da proposição, permanência e modificação dos 

elementos estruturais do repertório didático, que ocorre entre a formação e a prática, 

buscamos identificar os elementos que contribuem para essa interação e observar os 

possíveis obstáculos entre o planejamento e a prática no intuito de compreender como 

a formação inicial de professores e professoras pode fornecer um repertório que seja 

capaz de lidar com objetivos de ensino que envolvem o uso da abordagem histórica-

investigativa em uma perspectiva crítica. No próximo capítulo apresentaremos alguns 

resultados e discussões a partir da análise dos dados coletados.  
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4 ANÁLISE DA PESQUISA 

 

A seguir, apresentamos alguns dos resultados e reflexões de cada etapa da 

pesquisa. 

4.1 Análise do ciclo formativo 

 

Por se tratar de uma etapa em que estavam sendo trabalhados os 

conhecimentos que viriam a contribuir com a construção do repertório didático 

histórico-investigativo, o ciclo se constituiu do desenvolvimento de um curso cuja 

estrutura se encontra no apêndice 1. Nele estavam presentes temas desenvolvidos 

ao longo do curso e que envolviam três frentes: discussões metacientíficas acerca do 

que é e a importância da história da ciência para o ensino de física; estudo e 

aprofundamento de alguns recortes históricos acerca do episódio que trata dos 

estudos da eletricidade entre os séculos XVII e XVIII; e discussões teórico-didáticas, 

associando a abordagem histórico-investigativa com questões de ensino, a partir de 

uma perspectiva crítica.  

No material analisado buscamos elementos que nos ajudassem a responder à 

questão de pesquisa: como o processo de interação entre a teoria e a prática pode 

ser explorado e compreendido, ainda durante a formação inicial, para construção de 

repertórios didáticos que apoiem o ensino pautado na abordagem histórico-

investigativa? Para tento, focamos nossa análise em dois aspectos principais: 1) quais 

os elementos que estão presentes no processo formativo e que contingências afetam 

a construção do planejamento; 2) se por meio da CREDHI os licenciandos 

conseguiram contemplar em seus planejamentos elementos mínimos que sugerem 

alguma compreensão das temáticas apresentadas ao longo do curso.  

Como informado anteriormente (p.68), escolhemos como fonte de dados as 

gravações do encontro em que a dupla que constitui os sujeitos da pesquisa fez a 

defesa de seu repertório. Para isso, utilizamos também o conjunto de materiais que 

foi produzido pela dupla. Após a transcrição, leitura e interpretação dos materiais 

escolhidos para a análise, obtivemos algumas informações importantes em relação 

ao processo formativo, tanto em relação aos aspectos de formação crítica, quanto em 

relação à percepção dos elementos estruturais do repertório que foram planejados 

para a construção dos repertórios didático-histórico-investigativos da dupla. 

Encontramos um total de 73 unidades de contexto, distribuídas nas diferentes 
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categorias de elementos estruturais do repertório utilizadas nesta pesquisa (FIGURA 

4). 

 

 

Figura 4 — Gráfico da presença das categorias nas unidades de contexto. 

 

 

Categoria estrutural de elaboração 

Os elementos estruturais de elaboração estão associados à presença de 

elementos de natureza da ciência no planejamento da dupla. Nessa categoria estão 

unidades de contexto que correspondem ao tipo elaboração conceitual (C), com 

discussões que representam conceitos e teorias provenientes do episódio histórico; 

ou quando contemplam questões observacionais e experimentais, caracterizando o 

tipo elaboração observacional (O); podem trazer questões relacionadas ao contexto 

sociocultural da época e que influenciam o contexto científico, o tipo sociocultural (S). 

o Conceitual (C) 

A figura 4 mostra que há uma maior concentração na categoria observacional, 

com 23 unidades de contexto, seguida da categoria sociocultural, com 15 unidades 

de contexto e a categoria conceitual com apenas 5 unidades de contexto. Os valores 

estão em consonância com o que foi observado ao longo das aulas nas quais havia 

uma maior dificuldade em identificar conceitos presentes nos episódios históricos. É 
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possível que dois fatores tenham contribuído para isso: a baixa compreensão do que 

é entendido por conceitos e teorias; e o fato de que os conceitos presentes nos 

episódios históricos geralmente são bastante diferentes daqueles que os licenciandos 

estão acostumados e tiveram contato ao longo de sua formação. Isso é exemplificado 

por um trecho no qual o professor questiona um dos tópicos que a dupla colocou como 

sendo teórico no quadro: 

[Professor] oh pessoal, essa parte teórica, todo mundo leu o episódio 
de Gray, certo? Olha esse primeiro ponto: atenção aos efeitos 
imprevistos, explicação cautelosa... esses pontos que elas mostraram, 
vocês concordam que faz parte da teórica mesmo? O que é que vocês 
acham? O que é que se escreve na vertente teórica? (ninguém 
responde)  

São questões teóricas que ele estava tratando? 

Quando fala “atenção aos efeitos previstos”, tá falando de uma 
teoria? O que é que vocês acham?  

[LIC A] tá tratando mais da parte da observação, de ter atenção.  

[Professor] exatamente! 

 [LIC A] não percebemos a tempo. 

A intervenção do docente, no caso acima, se deu no intuito de discutir acerca 

da precisão quanto ao que estaria sendo entendido como dimensão conceitual e 

dimensão observacional. É possível notar que apesar de se tratar da defesa do 

planejamento da dupla, o debate e as questões colocadas pelo docente eram 

direcionados a toda a turma, buscando a participação de todas as pessoas no intuito 

de proporcionar diferentes olhares para o que estava sendo debatido e tentar observar 

se o problema era compartilhado por outras pessoas. Ao questionar o que era 

esperado na dimensão conceitual, todas as pessoas permaneceram em silêncio, 

numa demonstração de insegurança quanto ao objeto que deveria ser contemplado 

pelo tópico. 

A própria aluna, componente da dupla, foi quem associou a expressão “atenção 

aos efeitos previstos” à dimensão observacional, mas não formulou uma resposta para 

a questão anterior, sobre o que compõe a dimensão conceitual. Ela se sentiu mais 

confortável em estabelecer uma conexão com a dimensão observacional, 

aparentemente por ter maior segurança na compreensão dessa dimensão. Como 
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houve uma correção no posicionamento da dupla após a interação, a categoria final 

do trecho analisado foi de elemento estrutural de elaboração observacional. 

Como vimos, a própria licencianda percebeu o possível equívoco. É 

interessante notar como o questionamento auxiliou na percepção do 

reposicionamento do elemento teórico discutido. Embora possa ser considerado um 

movimento trivial, sua compreensão só pode ser obtida com a possibilidade de ouvir 

e discutir. Ou seja, a discussão em grupo pode resultar na reflexão de questões que 

são mais bem compreendidas e aprofundadas quando há espaço para interações. 

Pelo menos uma das lentes críticas foi importante nesse caso, a percepção do colega, 

entendendo o docente como um componente do grupo.  

Em alguns outros momentos, a categorização do trecho analisado só foi 

possível ao comparar as falas durante a defesa com os tópicos apresentados no 

quadro teórico didático construído pela dupla (apêndice C). Por exemplo, quando a 

LIC B estava apresentando os quadrinhos que seriam utilizados em suas aulas13, ela 

diz o seguinte: 

[LIC B] aí veria a questão da distância, o máximo que ele conseguiria 
chegar para a virtude que ele estava observando que era da atração. 
Quando desenhamos os objetos supomos que ele estava querendo 

fazer combinação para testar as virtudes. 

Podemos notar que no trecho acima estão presentes tanto a descrição de uma 

atividade de observação, quanto a ideia de virtude, termo comumente utilizado pelos 

estudiosos da eletricidade no século XVIII para descrever os diferentes 

comportamentos dos materiais elétricos.  

Na construção de seu quadro teórico didático, no entanto, a dupla posicionou o 

tópico que trata das virtudes apenas na dimensão conceitual: “As virtudes atrativas 

dos materiais elétricos”. Mais uma vez, o momento de defesa e discussão mostrou-se 

importante, pois no diálogo puderam perceber a interrelação entre as dimensões 

conceituais e observacionais e, assim, aprimorar seu QTD. Na da licencianda, a 

“virtude atrativa” é abordada como um aspecto observacional do episódio, embora ela 

a tenha apresentado como um conceito no seu quadro.  

 
13 Os quadrinhos fazem parte do material produzido pela dupla que seria parte das atividades previstas para 
serem trabalhadas em sala de aula. Estão no apêndice C. 
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Um ponto importante que decorre dessa situação de inconsistência entre 

discurso e quadro é levar a turma a refletir sobre o que representa o conjunto de 

informações retiradas do episódio e como elas podem resultar em diferentes intensões 

didáticas. Neste caso, após a discussão, a informação sobre as virtudes foi 

considerada tanto como um conceito, quanto um resultado de um processo 

observacional. No entanto, o tratamento que seria dado no contexto pedagógico, pela 

dupla, é que seria observacional. Portanto, categorizamos essa unidade de contexto 

que trata das virtudes como elemento estrutural de elaboração conceitual (C) e 

observacional (O).  

Ao ser construído em grupo, o quadro teórico didático aparece como fonte de 

possibilidades, ou seja, é possível explorar diferentes abordagens, trazer um olhar 

múltiplo para um mesmo elemento presente no episódio histórico e, com isso, 

proporcionar a criação de diferentes possibilidades didáticas.  

o Observacional (O) 

Também foi possível perceber que por apresentar maior facilidade com a 

dimensão observacional, quando a dupla já trazia alguns pontos que também podiam 

ser representados por essa dimensão, como vimos no trecho da licencianda B acima, 

não as pontuavam no tópico da dimensão conceitual. O professor chamou a atenção 

para esse fato: 

[Professor] Repulsão e a proposição da existência de dois tipos de 
eletricidade [lendo um dos tópicos do quadro da dupla]. 
Isso!  Do jeito que tá aí, pode ser observacional? 
 
[LIC B] Não. Repulsão só não. Mas se ficar: “observou a repulsão e 
os dois tipos de eletricidade” ... 
 
[Professor] é, e essa questão de repulsão e proposição [dos dois tipos 
de eletricidade] também são aspectos teóricos, não é?  
 Então isso poderia entrar lá na parte teórica e aí (na dimensão 
observacional) colocar que ele observou a existência de repulsão ... 
(Pausa)   
Tranquilo?  
 
[LIC B] Hunrum. 
 
[Professor] certo! E é conceitual. 
Vocês não querem dizer porque não tá aí, mas eu sei que vocês 
sabem, vocês já falaram pra mim. Então, coloque tudo isso. Tá certo?  
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Das cinco unidades de contexto que representam elementos estruturais de 

elaboração conceitual, quatro foram classificadas em mais de uma categoria e apenas 

uma foi identificada sem estar associada com qualquer outra categoria: “indicou o 

termo isolante e aponta dois tipos distintos de eletricidade, a vítrea e a 

resinosa.”(LICB) 

Todas as outras aparições da categoria de elaboração conceitual estavam 

associadas com a categoria de elaboração observacional. Isso pode se dar por alguns 

fatores, entre eles, o fato de que em alguns episódios históricos, principalmente 

aqueles que se enquadram no contexto de descoberta ou de estabelecimento de 

estrutura teórica, é comum que o aspecto conceitual se confunda com o 

desenvolvimento de observações, além de não estarem muito claros no momento de 

desenvolvimento, como no caso de Gilbert e os primeiros estudos da eletricidade.   

Parece ser o caso dos recortes utilizados, o que dificultou a identificação da 

presença dos elementos conceituais no material da dupla. Como consequência, a 

pouca ênfase e explicitação desses elementos resulta em sua baixa exploração na 

proposição didática. 

o Sociocultural (S) 

Quanto aos elementos estruturais de elaboração sociocultural (S), havia a 

preocupação por parte do formador de que os elementos apresentados pela dupla de 

fato dialogassem com outros aspectos ligados ao contexto não epistêmico do 

episódio. Como é possível observar na sequência abaixo:  

[Professor] É, ‘Gray era filho de carpinteiro e tintureiro e aprendeu um 
pouco de latim. Amigo de Flamsteed, astrônomo real e fundador do 
observatório de Greenwich’.  
Certo. Parando aí um pouquinho. 
 É ... tudo isso tá correto, ok? 
A grande questão é se vocês compreendem como essas coisas 
impactaram no trabalho, certo? Nas discussões que vocês querem 
fazer.  
Então, por exemplo: Em que influencia o fato dele ser filho de 
carpinteiro e tintureiro? O que é que isso pode trazer de discussão? 
Na apresentação de vocês, vocês falaram alguma coisa ... 
 
[Aluna 1] A questão dos experimentos que ajudaria bastante, já que 
ele não tinha condições (de usar) materiais muito sofisticados, 
então ele usou da carpintaria pra os materiais. 
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[Professor] então o fato dele ter facilidade com a construção de 
instrumentos, não é? 

 

O professor traz um complemento ao mesmo tópico citado, buscando suscitar 

na dupla outras aspectos relacionados ao que elas tinham apontado como aspecto 

sociocultural. Essa intervenção mostrou-se importante já que, após o encontro de 

discussão, a dupla incluiu no quadro teórico-didático o seguinte ponto: “importância 

das habilidades práticas e facilidade de construção de instrumentos”. 

A sequência de falas abaixo representa uma discussão em que diferentes 

elementos considerados socioculturais são apontados pela dupla. O professor tenta 

reestruturar de maneira que os elementos sejam pontuados e que elas possam 

expressar o que de fato entenderam sobre cada ponto. As alunas primeiro 

apresentaram no slide o ponto: “Amizade com o astrônomo real Flamsteed e 

dificuldade para publicar seus trabalhos”. Disso segue o diálogo abaixo: 

[Professor] e o fato dele ser amigo de Flamsteed? Em que isso 
impactou o trabalho, nessas coisas que se sucederam? E aí, tem 
relação também com o que [aluno] falou?... 

 
[LIC B] A questão é que, como ele teve contato com os livros de 
astronomia, ele estava se interessando por essa área e, como ele tinha 
esse amigo aí, meio que ele deu força pra ele continuar nessa área. 
Só que aí ...  

 
[LIC A] Deu auxílio. 

 
[LIC B] É, deu auxílio. Porque como ele não tinha muitas condições, 
precisava trabalhar e tal, teve o auxílio, mas ... 

 
[LIC A] Ele enfrenta dificuldade pra publicar os trabalhos e, justamente 
o papel desse amigo ... 

 
[LIC B] Mas aí, entra a questão de que ele não vai se guiar por aí, pela 
astronomia, como o amigo queria, ele vai pelo outro caminho, que é 
no caso a questão de conduzir as questões práticas... 

 
[Professor] Então, nós temos dois fatos importantes aí: primeiro que 
ele se introduz no meio dos estudos da natureza pelo estudo da 
astronomia. Quer dizer, pela astronomia associada ao fato dele 
conseguir ler latim e ter acesso a esses livros, tá? Isso é a primeira 
coisa. 

Segunda coisa, que esse Flamsteed auxilia ele porque ele é 
um astrônomo real, então nessa área ele teve apoio e tinha trabalhos 
bons nessa área.  

O próprio achava que ia dar contribuição nessa área e não na 
outra. E aí vem a questão, quando ele começa a trabalhar com uma 
área de dados ... dos estudos da natureza que não é relacionado à 
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astronomia, ele enfrenta o problema porque é outro grupo, e esse 
outro grupo tem um outro líder que não se dá com... 

 
[LIC A] Amigo dele. 

 
[Professor] Exatamente! Ele tem problema do ponto de vista das 
relações que vão resultar no problema da publicação dele, certo?  
Então muito bem, isso é um fato com muita coisa a ser explorada... 
 
[LIC A] Das relações justamente interpessoais dentro da comunidade 
científica. 

 

A sequência de falas acima, além de buscar maior precisão na identificação 

dos elementos que estão sendo debatidos, também teve o intuito de formalizar um 

vocabulário que apresentasse expressões que foram trabalhadas durante os estudos 

sobre a ciência integral de Allchin (2013) como, no caso, a expressão “relações 

interpessoais dentro da comunidade científica”. Essa mudança foi incorporada na 

segunda versão do quadro apresentado pela dupla (apêndice C).  

Já na sequência a seguir, a dupla pôde mostrar seu entendimento acerca do 

que estavam considerando como aspecto sociocultural: 

[Professor] O fato de DuFay conhecer os trabalhos de Gray, isso 
entraria em que, em que parte desse quadro? Por que ele conhecia os 
trabalhos dele né? Inclusive um dá até dicas ao outro. Não é?   

  
[LIC A] Qual é a pergunta mesmo? 

  
[Professor] O fato de um conhecer o trabalho do outro, entraria em 
que parte?  

  
[LIC A] A gente colocou aqui na parte que ele tá lá procurando e lendo 
os trabalhos. A gente colocou aqui, é a comunicação deles. Porque 
DuFay conhece o trabalho de Gray daí é ... tem até data, não é? o ano 
que eles começaram a se comunicar, e vai ... 

  
[Professor] Certo. Então no quadro isso ficaria onde? Sem ser no 
quadrinho, no quadro... 

   
[LIC A] Ah sim, o quadro. Não tava entendendo não.  

   
[Professor] Vê só, em que parte vocês colocariam o fato de um 
conhecer o trabalho do outro? É conceitual? Observacional? É 
prático? É metacientífico?  

   
[LIC B] Eu acho que é metacientífico. 

  
[Professor] É, é. 

  
[LIC B] Eu fiquei um pouco em dúvida e por isso que não ... 
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[Professor] Pra ser metacientífica, tipo, qual era o olhar que vocês 
iriam dar pra esse fato?  

   
[LIC B] Tem a questão de Gray já ter tido alguns estudos que 
influenciaram no trabalho de DuFay, no caso.  

  
[Professor] Certo. Mas aí DuFay teve contato com vários outros 
estudos, qual o olhar que se dar pra falar que é metacientífico? 
A gente tá falando de questões socioculturais, como é que isso entra 
na perspectiva sociocultural?  

  
[LIC B] Como o pessoal se comunicava muito por cartas, então eles 
faziam cartas um pro outro pra trocar essas ideias e tal ... igual naquela 
parte que vimos, da sociedade, acho que era das cartas 
 
[Professor] Sociedade das letras? 
 
[LIC A] Isso mesmo. 

 

A interação acima também teve resultado na proposição do quadro teórico 

didático da dupla, pois em sua versão final estava presente o tópico: “papel das 

comunicações do desenvolvimento do trabalho científico”. 

A análise das inserções acima exemplificou os elementos estruturais de 

elaboração, ou seja, como se deu a presença do conjunto de conhecimentos advindos 

das imersões teórica e prática no episódio histórico no planejamento da dupla. A 

sutileza presente na caracterização das dimensões conceitual, observacional e 

sociocultural, como já discutido na seção 2.3.1 e corroborado pela análise acima, 

refletem o fato de que essas questões não podem ser dissociadas e demandam que 

tais aspectos façam parte dos objetivos didáticos de maneira explícita. Dessa maneira, 

em um contexto pedagógico que se propõe a discutir elementos de natureza da 

ciência na perspectiva da ciência integral, deve-se buscar que as três dimensões 

apareçam simultaneamente nas atividades propostas, seja pelo docente no curso de 

formação, seja nas atividades desenvolvidas pelos futuros professores e professoras 

para a educação básica. 

A seguir vamos analisar as inserções que tratam dos elementos estruturais de 

estruturação que discutem como as informações dos diferentes recortes trabalhados 

ao longo da disciplina foram interrelacionados na configuração de seu planejamento.  
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Elementos estruturais de estruturação 

Esta categoria aborda a possibilidade de que os temas identificados no episódio 

histórico sejam reelaborados com intenções didáticas. Isso pode se dar com 

informações provenientes de um mesmo episódio (estruturação interna), de episódios 

diferentes (estruturação externa), ou mesmo a partir da identificação de conteúdos da 

disciplina de referência com o episódio tratado (estruturação de conteúdo).  

Identificamos duas inserções na categoria estruturação interna, duas na 

categoria estruturação externa e nenhuma na categoria estruturação de conteúdo 

(figura 4). 

o Estruturação de conteúdo 

Começando pela categoria de estruturação de conteúdo, que não foi 

contemplada por nenhuma passagem na fala da dupla, compreendemos que alguns 

fatores podem ter contribuído para isso. Um deles pode ter sido a dificuldade de 

identificar conceitos e teorias no episódio, dificultando, portanto, a relação com o 

conteúdo da disciplina de referência, como é possível perceber pela baixa presença 

de unidades de contexto da categoria elaboração conceitual, que teve apenas 5 

inserções.  

Ao relacionar as falas do período de planejamento com a primeira reunião antes 

das intervenções do ciclo formativo, tivemos uma indicação de outro fator que também 

pode ter influenciado a ausência de unidades de contexto de estruturação de 

conteúdo. Ao descrever como estavam pensando em abordar a parte experimental, a 

licencianda A faz o seguinte comentário: 

[LIC A] Nós vamos mostrar para eles o problema, mas lógico que não 
vamos dar tudo. Vão ter os materiais que eles podem usar e vamos 
deixar claro que não podem usar nenhum conhecimento atual, tem 
que ser tudo da época, pelo episódio histórico. 

Esse comentário foi complementado por um outro licenciando, dizendo que 

“tem que tomar cuidado por causa do anacronismo”. É possível que na interpretação 

do grupo acerca das questões historiográficas discutidas em uma das aulas, a atenção 

ao problema do anacronismo tenha influenciado a pouca ou nenhuma presença de 

elementos conceituais no repertório. Ou seja, a dificuldade de identificar conceitos 

próprios da época e a preocupação de incorrer no problema do anacronismo, pode ter 

resultado na decisão de não explorar essa dimensão. 
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Um terceiro fator que também pode ajudar a compreender a falta de elementos 

na fala da dupla acerca da estruturação de conteúdo foi o fato de que, implicitamente, 

era sabido que o tema geral se tratava da história da eletrostática, discutido e proposto 

tanto no contexto da disciplina, quanto na proposição do curso de intervenção. O fato 

de já ter essa associação na gênese do curso pode ter resultado na concepção de 

obviedade da temática enquanto conteúdo. Durante a análise do ciclo formativo 

voltaremos a essa questão.   

o Estruturação externa e interna 

Já a categoria estruturação interna indica elementos que associam os 

diferentes elementos conceituais, observacionais e/ou socioculturais que podem ser 

discutidos por um episódio histórico; caso ocorra a partir de associação com outros 

episódios históricos, será caracterizada a estruturação externa. Nesta pesquisa, 

consideramos cada recorte como um episódio, pelo fato de terem sido discutidos 

separadamente. Dessa maneira, as unidades de contexto que relacionaram diferentes 

recortes foram categorizadas como estruturação externa, e as inserções que 

associaram diferentes elementos dentro de um mesmo recorte, foram classificadas de 

estruturação interna. 

Durante um dos momentos de discussão do planejamento, o professor pediu 

para que a dupla tentasse elaborar melhor um dos pontos, conforme a sequência a 

seguir: 

[Professor] Então, essas coisas têm que ser explicitadas nesse 
ponto. Por exemplo, só pra eu ter uma ideia: “despertar a capacidade 
investigativa tendo como base conhecimentos abordados em recortes 
anteriores”, quais? O quê? O que é que tem nesse material que vocês 
fizeram?  
Vocês podem me dar algum exemplo dessa capacidade investigativa 
que pode ser desenvolvida, a partir desse material? O que seria?  
 
 [LIC A] O que a gente fez aqui, que a gente tentou lá com os 
materiais, eu pensei em colocar isso pra essa parte aí: Despertar a 
capacidade investigativa, no caso da pena e o tubo que a gente ia dar 
pra eles, aí eles iam ligar ao quê? Ao que a gente já tinha visto com 
Gilbert... é Gilbert né? Com Gilbert, que foi tentando, e tal ... Eu sei 
que não é uma mesma história, mas dá pra tentar relacionar com o 
recorte anterior. 

Essa resposta dada pela licencianda A é um exemplo do que consideramos 

como um elemento estrutural de estruturação externa. Ao mudar o foco do que estava 

presente no contexto do episódio e avaliar as possibilidades de discutir um elemento 
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investigativo, houve a possibilidade de explorar algo que já tinha sido discutido no 

recorte de Gilbert. Aqui a licencianda A estava se referindo ao experimento de Stephen 

Gray no qual ele observou a interação entre uma pena e um tubo de vidro atritado e 

relacionando com o processo de testagem de diferentes materiais realizado por Gilbert 

na busca por distinguir e categorizar os materiais elétricos.  

Outra informação presente na sequência acima é o componente vivencial da 

imersão prática experienciada pela dupla no quinto encontro quando a licenciada A 

fala: 

[LIC A]“O que a gente fez aqui, que a gente tentou lá com os 
materiais, eu pensei em colocar isso pra essa parte aí: Despertar 
a capacidade investigativa, no caso da pena e o tubo que a gente 
ia dar pra eles.”  

Na situação acima elas estavam relacionando com o encontro em que tentaram 

reproduzir o experimento do tubo de vidro no qual Gray identificou a condução. A 

importância dessa fala é ainda maior quando identificamos que essa questão foi 

contemplada, como resultado, na construção do problema de seu quadro teórico-

didático (apêndice C). 

 Em outro momento, no qual a dupla estava apresentando um material para 

construção de um cenário didático, que teria a forma de uma história em quadrinhos 

(apêndice C), elas apontam: 

[LIC A] Sim, falando da história em quadrinhos, professor, eu pensei 
em botar algumas palavras-chave pra eles tentarem encaixar na 
história e tentar fazer a explicação. Eu não coloquei embaixo, mas eu 
pensei nisso. Isso poderia ser interessante pra eles.  
 
[LIC B] Até porque iria guiar eles, pra eles não ficarem só naquela 
história, e sim nos recortes; seria mais um guia que iria fazer eles 
refletirem e buscarem. 

Compreendemos que a fala da licencianda B está indicando a importância de 

que a atividade permita que os estudantes possam mobilizar diferentes 

conhecimentos voltados à ação investigativa, essa sim, podendo envolver elementos 

diversos presentes nos diferentes recortes. Isso se confirma quando relacionamos 

com um dos pontos do quadro teórico proposto pela dupla (apêndice C), em sua 

segunda versão: “[...] observar e anotar os resultados obtidos, elaborar 

questionamentos e possíveis explicações com base nos recortes anteriores”. 
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Essa relação entre os diferentes recortes foi um dos objetivos do curso, no qual 

o professor enfatizou durante os encontros que a separação em recortes era apenas 

por uma questão operacional, mas que eles faziam parte de um mesmo contexto 

maior. Além disso, a busca de elementos de natureza da ciência voltados à distinção 

das questões que caracterizavam técnicas, abordagens e concepções próprias de um 

episódio possibilitou o debate e reflexão de como essas práticas eram contextuais e 

como poderiam ser exploradas criticamente em diferentes contextos. 

A dupla também teve bastante dificuldade para viabilizar a estruturação interna. 

Atribuímos tal dificuldade ao fato de se tratar de um processo complexo que requer 

maior autonomia e criatividade por parte do licenciando para reelaborar as 

informações retiradas do episódio histórico.  Diferentemente da estruturação externa 

em que temas e conceitos distintos precisam ser associados, na estruturação interna 

já existe uma narrativa em que os elementos já se encontram alinhados o que torna 

mais difícil tentar reestruturá-los para construir diferentes problemas didáticos. Isto 

porque é necessário desenvolver uma postura crítica frente ao episódio, engajada e 

problematizadora, o que é complicado tendo em vista o contexto de formação no qual 

esse tipo de demanda não é comum.  

Além disso, percebemos que as proposições de temas relacionados à prática 

experimental também se fizeram mais presentes. Por exemplo, na situação abaixo, 

quando o professor pede que anunciem o que poderia ser trabalhado em um mesmo 

recorte: 

[Professor] E dentro do próprio recorte, que capacidade investigativa 
poderia ser despertada a partir das coisas que os próprios [Gray e 
DuFay] desenvolveram? 

[LIC A] O porquê de a pena ser mais atraída para rolha, para cortiça. 

[Professor] Sim, O que é que tem de contribuição?  

Vocês falaram, tem aí dentro... 

[LIC A] O termo isolante, um monte de coisa... 

 

O professor estava buscando estimular a capacidade da dupla de relacionar os 

diferentes pontos destacados no quadro. As licenciandas deveriam expor claramente 

as possibilidades que criariam para o uso daqueles conhecimentos que exploraram 

nas imersões conceitual e prática. O momento de defesa do plano é bastante 
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importante para que a própria dupla possa refletir sobre o que compreenderam e as 

possibilidades presentes no seu planejamento. Na sequência acima, o professor 

observa que apesar de terem identificado temas importantes a serem trabalhados a 

partir do estudo do episódio, havia certa dificuldade em associar os elementos práticos 

e teóricos entre si. Com isso, foi possível realizar uma intervenção, trazendo 

questionamentos para o grupo no sentido de que a dupla pudesse retornar ao seu 

planejamento, explorá-lo e relacionar os diferentes temas com os tópicos 

apresentados.  

Ainda em relação à categoria estruturação interna, ao apresentar o problema 

investigativo proposto, a dupla traz a seguinte explicação: 

[LIC A] Como LIC B falou, ficamos com o segundo episódio, para falar 

sobre Gray e DuFay. Como tema colocamos “Gray, DuFay e a 

eletricidade”. Aí nós pensamos: como nós temos Gray e DuFay a 

gente vai fazer dois problemas e não somente um. Porque até então 

só tínhamos feito um problema e o que foi que a gente percebeu: que 

fazendo apenas um problema a gente ia deixar de lado DuFay, mas 

sabemos que DuFay também teve uma grande contribuição. 

O recorte de Gray e DuFay foram apresentados juntos durante o ciclo formativo. 

Como a intenção era discutir as contribuições que ambos exerceram nos trabalhos 

um do outro, havia a preocupação que a turma conseguisse associá-los em seu 

planejamento. Aparentemente, isso se tornou uma preocupação e, de fato, foi levado 

em conta pela dupla na proposição de seu problema: De acordo com os 

conhecimentos de elétricos e não elétricos, havia algum papel para a rolha no 

experimento do tubo de vidro? Que contribuições DuFay trouxe para os experimentos 

de Gray?  

Como comentamos ao longo da análise do elemento estrutural de estruturação, 

já imaginávamos que haveria uma maior dificuldade na parte da formação que é um 

ponto de inflexão entre a postura de estudantes e de docente. É uma categoria de 

elemento estrutural que compartilha habilidades importantes para o ser epistêmico 

estudante/docente. Ao estudarem os episódios ao longo das imersões, a partir daquilo 

que está posto nos materiais consultados, os estudantes e o docente vivenciam um 

primeiro momento do ciclo gnosiológico que Freire (1994) chamou de dodiscência. No 

segundo momento, ao se colocarem na postura de reestruturação dos episódios 

históricos, os sujeitos envolvidos passam por um processo de reflexão que pode levar 
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a uma nova interpretação ou novos conhecimentos sejam teóricos, didáticos e/ou 

pedagógicos, o que completaria o ciclo gnosiológico (ver tópico 2.1.1). Como 

resultado, os licenciandos passam a transformar os conhecimentos adquiridos e 

reelaborados em propostas didáticas, que serão analisadas no tópico a seguir. 

 

Elementos estruturais de instrução 

Dando continuidade à nossa análise, vamos discutir como os elementos 

tratados acima passaram a ser pensados didaticamente, pela dupla, para se 

transformarem em objeto de ensino. Usaremos as subcategorias do elemento 

estrutural de instrução que são: paradigmática, causal e prescritiva.  

Ao final do processo de categorização do encontro em que a dupla fez a 

explanação e defesa de seu planejamento, identificamos duas unidades de contexto 

para a categoria assunção paradigmática, que representam ideias gerais acerca do 

ensino e aprendizagem; dez unidades de contexto foram contempladas pela categoria 

assunção causal, ou seja, falas em que determinadas estratégias de ensino são 

associadas a respostas e comportamentos específicos, relacionados aos objetivos de 

ensino; por fim, dezessete unidades de contexto representando a categoria assunção 

prescritiva, que aborda o planejamento de situações específicas de ensino e 

aprendizagem (figura 4). 

Ao longo de todo o planejamento a dupla discutiu questões didáticas e 

pedagógicas. Por isso, traremos a seguir alguns exemplos de cada categoria em seu 

contexto de fala para podermos relacionar com as assunções que estamos discutindo. 

Na primeira versão do quadro apresentado pela dupla, o contexto pedagógico 

não continha informações claras de como as atividades previstas seriam 

materializadas em sala de aula, o que já era esperado pelo docente da disciplina, 

tendo em vista que no primeiro momento de discussão há diferentes níveis de 

insegurança relativas ao tipo de atividade que estava sendo realizada. Além de ter 

que demostrar conhecimento acerca das questões teóricas e práticas do episódio 

histórico, a dupla também precisava representar isso na forma de atividades e, 

finalmente, propor estratégias para a sala de aula. Como é um processo que está em 

permanente construção, uma das funções do momento de debate, como este em que 

a dupla fez a defesa de seu planejamento, é refletir sobre o que está sendo proposto 
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e pensar em diferentes possibilidades para seu uso didático. A contribuição das 

diferentes lentes críticas propostas por Brookfield é fundamental, podendo evidenciar 

contribuições nas sugestões e observações dos colegas e do docente, que podem 

levar a novas compreensões acerca da teoria ou do contexto didático proposto, 

permitindo o desvelamento de outras possibilidades. 

Durante as discussões sobre a dimensão pedagógica do quadro, uma 

assunção paradigmática revelou a concepção da dupla de que os conhecimentos 

prévios dos estudantes deveriam ser levados em consideração: 

[Professor] Aí, a primeira coisa:  para uma aula, se a gente está 
pensando, por exemplo, no ensino médio, vocês acham que essa 
narrativa pode ser de qualquer jeito? Ou melhor, vocês podem pegar 
todo o conhecimento que vocês têm [sobre o episódio] e jogar ali 
dentro? Por quê? 
 
[LIC A] Tem que adaptar. 
 
[Professor] Tem que adaptar. Essa adaptação tem que levar em 
consideração que coisas?  
 
[LIC A] A linguagem dos alunos ... 
 
[Professor]  Isso, a linguagem dos alunos ... 
 
[LIC A]  Os conhecimentos prévios, no caso dos recortes que a gente 
já deu né? Que é o que a gente já trabalhou, né? 

Essa é uma assunção que provavelmente emerge do contato com outras 

disciplinas pedagógicas do curso, tendo em vista que as ementas geralmente 

incorporam discussões que se voltam para a importância do papel ativo dos 

estudantes no processo de ensino e aprendizagem e a necessidade de levar em 

consideração os conhecimentos que já trazem consigo e que já desenvolveram ao 

longo da formação.  

Vale salientar que essa assunção compõe um dos eixos que estruturam essa 

pesquisa: como lidar com as respostas dos alunos e alunas, quando não há apenas 

uma resposta correta? Para além de uma boa preparação teórica e prática, buscada 

pelas imersões que os licenciandos e licenciandas realizam ao longo do processo 

formativo, o planejamento da disciplina também buscou que os licenciandos 

incorporassem ao seu repertório a perspectiva de que no processo investigativo não 

é determinante que o professor saiba todas as respostas. Mas entender que o 

processo envolve todos os sujeitos e, sendo um ambiente realmente investigativo, 
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todos e todas podem contribuir com as diferentes habilidades, conhecimentos e 

experiências pessoais. 

Em outro momento, logo no início da apresentação, quando a dupla está 

apresentando uma proposta de história em quadrinhos para trabalhar a narrativa, 

como um exemplo de escrita criativa, a licencianda B traz outra fala que indica uma 

assunção paradigmática:  

[LIC B] [...] quando desenhamos os objetos supomos que ele (o 
personagem do recorte) estava querendo fazer combinação para 
testar as virtudes. Colocamos ele dizendo que pode dar certo e que é 
insuficiente, para que o aluno fique curioso do porquê, e saber se 
o que os personagens dizem dá certo ou não. Que no caso, é como o 
que [LIC A] acabou de falar, a gente não tá entregando respostas 
prontas, a gente quer que eles realmente busquem respostas. 
Eles podem testar os experimentos, como a gente iria dar os materiais 
e eles iriam procurar responder aquelas questões e completar aquela 
história em quadrinho, baseados nos outros encontros. 

Como discutimos anteriormente, geralmente as assunções paradigmáticas são 

acompanhadas de assunções prescritivas. Na fala acima, a licencianda B traz uma 

concepção mais geral, e, portanto, contemplando a assunção paradigmática 

relacionada à necessidade de o aluno ser o agente ativo na construção do 

conhecimento, envolvendo-se na busca das respostas. Na sequência, a licencianda 

B descreve uma estratégia para promover o envolvimento dos alunos por meio de 

experimentos e materiais que serão disponibilizados pela dupla, o que caracterizamos 

como uma assunção prescritiva, por descrever como isso seria realizado no curso da 

aula. 

Assim como na sequência anterior, diferentes assunções costumam aparecer 

juntas, principalmente quando envolve pontos que estão claros no planejamento da 

dupla. Vejamos a sequência abaixo: 

[LIC A] Aí o próximo, a regra de DuFay, eu coloquei esse quadrado 
assim só pra que o aluno entendesse que aí estava numa superfície 
isolada. Não necessariamente era assim e tal, mas foi a forma que eu 
pensei de como representar. Isso seria a regra de DuFay. Aí no 
próximo aparece outro personagem, que por sinal muito feio, mas ele 
diz assim: 
 
- Mas como DuFay chega a essa regra? 
 
Aí ele começa a apresentar muitas dúvidas: 
 
- Por que só assim daria certo? 
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Aí o aluno ia pensar: será que tem outra forma de chegar a essa 
regra de DuFay? Será que eu mesmo poderia me inserir naquela 
época, na imaginação, pensar em outra forma de chegar a essa 
regra, de chegar nessa conclusão?  
 

O trecho destacado acima apresenta um exemplo de assunção causal. Apesar 

de no momento não especificar como a atividade seria trabalhada, a dupla apresenta 

o que esperam por parte do aluno com o uso da história em quadrinhos. Na 

continuação, a licencianda A diz: 

[LIC A] Aí na sequência trazemos a história e pedimos que tentem 
responder a essas duas perguntas dos personagens e a gente 
continua. Ou seja, queremos fazer mais uma reflexão para o aluno. 
Tudo isso daí, a gente queria que eles refletissem baseados nos 
recortes anteriores. Eles já teriam um certo conhecimento e esse 
conhecimento a gente queria ver como era que estava fluindo e 
queríamos atribuir para nosso recorte que era de Gray e DuFay. 

Na sequência acima temos um encadeamento de assunções prescritiva e 

causal. A licencianda especifica que haverá questões e problemas dentro da história 

em quadrinhos, que serão colocados para a turma e associados ao conhecimento já 

abordado ao longo das aulas que trataram do recorte histórico. Esse tipo de 

associação foi algo bastante debatido ao longo das aulas, no ciclo formativo. As 

atividades desenvolvidas para a sala de aula deveriam trazer o permanente diálogo 

entre a história das ciências e o ensino investigativo, de tal maneira que a sequência 

das ações só fosse possível se ambas se fizessem necessárias. Ou seja, a 

continuidade do processo investigativo dependeria de informações contextuais dos 

episódios históricos, assim como o episódio histórico passaria por um tratamento 

prévio que o transformasse em um cenário investigativo. 

Ao longo da análise da transcrição da defesa do planejamento da dupla, 

pudemos encontrar quase todas as categorias que consideramos importantes para a 

construção de um repertório que associe a história da ciência e discussões de NdC, 

com estratégias de ensino que privilegiem a postura ativa dos estudantes, em um 

ambiente investigativo. A discussão em torno do planejamento buscou proporcionar a 

permanente reflexão crítica acerca das proposituras realizadas pela dupla. 

Para a proposta de análise desenvolvida, o aspecto quantitativo não traz 

significado de valor ao repertório desenvolvido, tendo em vista que dependendo do 

episódio histórico trabalhado, das características das turmas e outros fatores 
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subjetivos e que são apontados pelas categorias dos elementos estruturais do 

repertório, é provável que haja variação nos resultados obtidos. Com isso, 

consideramos que não há quantidade ideal para que as categorias contempladas 

resultem em um indicativo de sucesso na formação. No entanto, tomamos como 

parâmetro os elementos discutidos ao longo do ciclo formativo e que estão previstos 

no planejamento da disciplina, disposto no material complementar (Apêndices A e B). 

Os principais pontos previstos e desenvolvidos ao longo das aulas estão 

contemplados em seu repertório. 

A segunda etapa da pesquisa envolve o acompanhamento de como os 

elementos que foram colocados no repertório didático foram materializados na prática, 

durante a intervenção. A análise do ciclo de docência será apresentada a seguir. 

 

4.2 Análise do ciclo de docência 

 

Para a segunda etapa da pesquisa, duas duplas aceitaram participar da 

intervenção realizada no Instituto Federal da Paraíba (IFPB) na situação de estágio 

supervisionado. Apesar de os quadros teóricos didáticos terem sido construídos 

durante o ciclo de formação e um primeiro repertório na primeira reunião de 

planejamento da intervenção, ficou acordado com o grupo que seria desenvolvida uma 

oficina contemplando o episódio da história da eletrostática, envolvendo todos os 

recortes trabalhados na disciplina de Metodologia para o Ensino de Física III. 

As duplas deveriam, portanto, a partir dos quadros construídos ao longo do 

ciclo formativo, criar uma sequência de aulas abordando os recortes históricos.  A 

dupla acompanhada produziu um plano de curso e, durante as intervenções, relatos 

escritos em seus diários de campo para registrar o que acontecera em suas aulas.  

Além do plano e dos registros do diário de campo, utilizamos como fonte de 

dados uma reunião em grupo que ocorreu após o último dia de intervenção e uma 

entrevista individual. Nessa reunião, foram discutidas diferentes situações que 

ocorreram nas aulas e o processo de planejamento e replanejamento; a entrevista 

com cada licencianda abordou questões próximas quelas discutidas na reunião em 

grupo, mas com a intenção de tentar perceber nuances e diferenças nas percepções 

individuais. 
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Primeiro, no tópico 4.2.1, vamos apresentar o resultado da análise em que 

comparamos o planejamento com os relatos das licenciandas sobre o que aconteceu 

em sala de aula. Para isso utilizaremos os quadros, os registros do diário de campo e 

o relato pós-intervenção, nos quais observamos a presença dos elementos estruturais 

do ciclo de docência confirmação, adequação e conexão (quadro 1). As questões que 

se sobressaíram nessa primeira etapa foram separadas em temas que estruturaram 

as questões que foram usadas nas entrevistas individuais: experiência docente, 

compreensão e avaliação da metodologia, cujas análises são apresentadas na seção 

4.2.2. 

 

4.2.1 Entre planejamento e prática: análise da intervenção 

 

Apresentamos aqui a análise de alguns exemplos de cada elemento estrutural 

do ciclo de docência juntamente com a descrição do que foi realizado ao longo da 

intervenção, articulando os dados provenientes dos diários de campo e da transcrição 

do encontro em que foram feitos os relatos pós-intervenção. 

No plano de aulas (apêndice D) estavam previstos 6 encontros: o primeiro com 

uma discussão inicial para direcionar o foco da abordagem histórica e apresentar o 

episódio que seria discutido. Os cinco encontros seguintes eram destinados à 

investigação de três aspectos que foram o foco do problema investigativo proposto 

pela dupla: “se o atrito de alguns materiais pode gerar eletricidade, então, como é 

possível obter efeitos maiores e melhores?”. Os aspectos a serem trabalhados eram 

a produção da eletricidade (recorte de Gilbert), o transporte e a natureza da 

eletricidade (recorte de Gray e Dufay), e o armazenamento da eletricidade (recorte da 

garrafa de Leyden), não necessariamente na ordem cronológica. O foco da discussão 

estava voltado para o fenômeno, o que levou a iniciar com o problema no 

armazenamento que era o objetivo final. Daí, a partir do que fosse levantado pela 

turma, as ações seguintes eram definidas. 

As licenciandas começaram apresentando uma ideia de armazenamento de 

diferentes substâncias, resultando na possibilidade de se armazenar eletricidade. Daí, 

propuseram a seguinte questão: já que conseguimos armazenar diferentes 

substâncias, será que conseguiríamos armazenar, também, eletricidade? Segundo a 

licencianda A,  
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[LIC A] [...] após alguns instantes todo mundo respondeu que sim. 
Perguntamos como e, primeiro ficaram em silêncio, foi quando uma 
aluna perguntou se a bateria do celular era um exemplo. Ficamos 
felizes, apesar de não esperar que fossem responder bateria tão 
rápido, porque era o exemplo do slide que íamos apresentar! 

Caracterizamos essa situação como um elemento estrutural de confirmação. O 

direcionamento estabelecido pelas questões apresentadas pela dupla obteve uma 

resposta esperada da turma de maneira a permitir a continuidade da atividade 

prevista. Nos registros do diário (apêndice D), no entanto, essa situação foi descrita 

da seguinte maneira: 

[LIC A] [...] apresentaram um pouco de dificuldade, indagamos 
afirmando que deveria ser materiais de acordo com os séculos XVI e 
XVII, sem utilizar materiais do século XXI, mostramos exemplos 

atuais como a bateria do celular. 

Duas informações importantes surgiram dessa passagem. Uma delas 

caracterizada pela sequência de falas, a seguir, registradas no relato pós-intervenção: 

[Licenciando 1] vocês pedem pra usar materiais do século XVI até 
XVIII e dão exemplo de bateria de celular? Isso não ficou estranho 
não? Tipo, como é que eles iam saber o que tem nessa época? 

[LIC A] A intenção era trazer algo, tipo, que se aproximasse do que 
eles conhecem, pra estimular mesmo. A gente queria mesmo que eles 
perguntassem isso, sobre que materiais usavam na época porque a 
gente ia trazer Gilbert, entendeu? Porque a gente sabe que não é 
simples explicar o que é a eletricidade mesmo que eles soubessem o 
que tem no livro deles. Daí a gente usou dessa forma, entendeu? 

[Licenciando 1] eu pensei se não seria aquela parada lá, esqueci o 
nome, que não pode falar de coisas atuais... 

[PROF] anacronismo? 

[LIC B] mas eu acho que não, que a gente não levou a explicação 
atual, só usamos para exemplificar, pra fazer uma ponte. Eu acho que 
não foi não.  

[LIC A] E nem usamos a bateria para explicar nada, foi só para dizer 
mesmo que o processo de armazenar energia tem história. 

Tanto o questionamento feito pelo licenciando 1, quanto o posicionamento da 

dupla, foram reveladores de que mesmo enquanto relato, havia a preocupação com 

aspectos teóricos relacionados à historiografia que foram vistos durante o curso. A 

discussão permaneceu e o professor sugeriu que fizessem uma leitura do texto de 

Forato, Martins e Pietrocola (2009) para relembrar os casos em que se configura como 

anacronismo. Ao que se seguiu: 
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[Licenciando 1] fiquei em dúvida, parece que só dá pra saber se a 
gente souber o que vocês fizeram depois. Se não usaram mesmo a 
explicação atual e foi só pra entrar no assunto, acho que não foi não 

mesmo (um caso de anacronismo). 

[LIC A] foi isso mesmo. O problema foi como a gente falou aqui, eu 
acho, mas a gente não tinha falado nada de história ainda não, foi só 
depois que a gente propôs o esquema de pensar o armazenamento 
de eletricidade que falamos que tinha história e que foi feito em séculos 
passados. 

[LIC B] aí nessa hora que a gente falou, vamos tentar usar só coisas 
da época. 

O consenso então foi que a caraterização de um anacronismo, no caso, seria 

pela forma como foi abordado. Se tivesse falado da história e depois dado o exemplo 

da bateria, isso seria considerado um anacronismo. Mas como foi só uma maneira de 

introduzir o tema na sala, não havia problema.  

Em relação à análise dos fatos, que é a segunda informação importante dessa 

passagem, realmente ficamos confusos quando pegamos apenas uma das fontes de 

dados. No entanto, ao confrontar o plano, o relato verbal e o registro do diário de 

campo, observamos que a sequência corroborava a narrativa da dupla LIC A e LIC B. 

Essa situação também revelou a importância das discussões em grupo para a 

construção do processo reflexivo, o que exemplifica a lente de reflexão crítica do 

colega que resultou em um retorno à teoria que é outra das lentes de reflexão crítica, 

no sentido de buscar justificativas para a prática e que levou ao consenso do grupo 

acerca do tema. 

Ainda no relato do mesmo encontro da intervenção, a dupla diz que esperava 

conseguir que a turma discutisse sobre o problema e apresentasse possibilidades 

para definir os próximos encontros. No entanto, o tempo não foi suficiente e foi pedido 

que a turma pensasse em um protótipo para armazenamento da eletricidade e 

enviassem por WhatsApp. Durante a reunião, após a aula, a dupla estava preocupada 

porque esperava que fosse realizado o planejamento do protótipo na sala de aula para 

que, diante da provável dificuldade de encontrar os materiais, ou mesmo de propor 

um modelo, fosse possível discutir o fenômeno elétrico e a escolha dos materiais na 

aula seguinte, trazendo o recorte de Gilbert. O professor orientou que esperassem as 

respostas para decidir. 

Após o período determinado para a turma enviar as informações solicitadas, 

nas respostas recebidas, foi percebido que dos seis grupos, três parecem ter 
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pesquisado na mesma fonte, pois os materiais eram os mesmos; dois grupos foram 

diferentes dos outros e entre si; e um grupo não enviou. A dupla, então, pediu uma 

reunião extra e confessou a preocupação de que a turma já deveria ter visto a garrafa 

de Leyden na internet; no entanto, decidiram fazer uma modificação no planejamento, 

apresentando a garrafa de Leyden e discutindo as diferentes maneiras de se trabalhar 

com experimentos históricos. Esse seria o link para discutir as escolhas dos materiais 

e problematizar a relação com o fenômeno elétrico, propondo a construção de um 

versório. Consideramos o processo como sendo um elemento estrutural de conexão, 

já que a garrafa só seria apresentada na última etapa da intervenção. Em seu diário 

(apêndice D), a dupla registrou, sobre o segundo encontro: 

Após a escolha dos materiais, notamos certa dificuldade na escolha e 

dificuldade para os alunos encontrarem esses materiais. Então 

discutimos sobre os experimentos históricos com auxílio de slide. [...] 

Se são diferentes (os materiais) então não podem ser utilizados certo? 

Disseram que sim, mas não sabiam explicar. [...], mas o que 

interessava para o nosso problema? Como esses materiais se 

comportam em relação aos fenômenos elétricos?  

Esse é outro exemplo de que, tomado o diário isoladamente, poderia levar a 

crer que a decisão de se modificar o planejamento teria ocorrido no curso da aula, o 

que caracterizaria um elemento estrutural de adaptação. Mas quando defrontado com 

o a reunião de planejamento fica claro que se trata de uma modificação maior no 

planejamento geral e, por isso, categorizamos como elemento estrutural de conexão. 

Como ao final do segundo encontro não foi possível terminar a construção do 

versório, o terceiro encontro iniciou com a continuação da construção do versório. O 

encontro visou estimular a habilidade de registrar dados e realizar observações de 

maneira sistemática para que o episódio de Gilbert fosse introduzido. Para isso, foi 

apresentado como exemplo de diário de laboratório algumas páginas do diário de 

Marie Curie14, trazendo discussões acerca de como cientistas registram os dados e 

planejam seus experimentos. Os grupos criaram seus próprios diários, registrando as 

etapas e informações daquilo que estavam experimentando. 

 
14 Disponível online na página oficial do Musée Curie: https://musee.curie.fr/nous/nos-publications 
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No registro desta aula a dupla descreveu que logo após a construção do 

versório a turma começou a fazer os testes, antes mesmo de conseguir apresentar a 

discussão dos seus diários de laboratório. Os grupos realizaram os testes e depois 

discutiram os próprios diários de laboratório, comparando com o que tinham feito 

particularmente observando se os dados e as descrições feitas por eles eram 

suficientes para discutir o que estava acontecendo. Daí foi pedido que voltassem ao 

experimento e fizessem os registros de maneira sistemática, criando seus próprios 

diários de laboratório. Caracterizamos essa mudança de estratégia realizada durante 

a aula de elemento estrutural de adaptação. 

Inicialmente a dupla havia previsto realizar uma gincana, cujo um dos desafios 

seria “transportar a eletricidade pela maior distância possível e conseguir atrair 

materiais. Porém, dos seis encontros previstos, por conta de atividades da instituição, 

apenas cinco foram realizados e, por isso, não foi possível retornar ao problema inicial 

e construir a garrafa de Leyden 

Os licenciandos tinham que decidir o que iriam trabalhar para encerrar a 

intervenção. O licenciando 1 relatou a dificuldade de trabalhar a dimensão 

sociocultural; que o planejamento até então só contemplava a parte teórica e prática. 

Todos concordaram e ficou decidido panejar um último encontro em que fosse 

possível discutir a dimensão sociocultural. Decidiram trabalhar com Gray de DuFay 

por ser o episódio com o qual eram mais familiarizados. A atividade envolveria a 

discussão de temas como os elementos internos e externos à ciência que contribuem 

para a escolha de uma teoria, as relações entre os personagens e as instituições, 

posição na sociedade, o uso de cartas para comunicação dos trabalhos etc. Essa 

mudança também foi considerada um elemento estrutural de conexão. 

No ciclo de docência registramos cinco elementos estruturais de confirmação, 

dois de conexão e apenas um de adaptação. Diferentemente do ciclo formativo, 

percebemos uma maior dificuldade para identificar e categorizar os elementos 

estruturais decorrentes da prática. Apenas com a triangulação dos dados de diferentes 

fontes que pudemos ter maior compreensão do que estava acontecendo. O registro 

do diário de campo não contemplava as nuances entre planejamento e execução; 

somente com o confronto entre o relato verbal e o questionamento por parte do 

formador que as lacunas nos registros foram preenchidas. 
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As reuniões de grupo e os registros dos diferentes documentos, produzidos ao 

longo do ciclo de docência, também contribuíram para que as licenciandas passassem 

a perceber determinadas situações de sala de aula e ações por elas realizadas que 

foram importantes para dar continuidade às atividades planejadas, e que não eram 

percebidas e/ou dada a devida importância. Tudo isso resultou em momentos 

assuntivos para a compreensão da prática das futuras professoras. 

 

4.2.2 Reflexão e avaliação: da formação crítica para a crítica à formação 

 

Sendo um dos objetivos de pesquisa observar e compreender se e como o 

planejamento baseado em uma abordagem histórico-investigativa era materializado 

na prática, tanto na análise do ciclo formativo, quanto do ciclo de docência, 

observamos a presença dos principais aspectos que levamos em consideração 

quando estruturamos os elementos estruturais do repertório didático propostos nessa 

pesquisa.  Apontamos para a importância que metodologias como a CREDHI podem 

trazer para o processo de formação de professores. 

 Entretanto, é salutar buscar na percepção dos sujeitos envolvidos quais as 

impressões que ficaram e como analisam o processo que vivenciaram. Para tanto, 

utilizamos duas fontes de dados: uma entrevista em grupo, realizada logo após 

terminado o ciclo de docência e uma entrevista com cada componente da dupla 

individualmente. As entrevistas envolviam 12 questões (apêndice E) que versavam 

sobre experiência docente e a compreensão e avaliação da metodologia 

experienciada no ciclo formativo e no ciclo de docência. As transcrições estão nos 

apêndices E e F. Cabe salientar que até o momento em que as análises foram 

realizadas, os licenciandos envolvidos se mantiveram disponíveis para quaisquer 

esclarecimentos que fossem necessários. 

Sobre a experiência docente 

Consideramos importante entender a base de referência que estruturavam o 

repertório de experiência docente das licenciandas. É comum que ainda durante o 

curso os licenciandos da UEPB comecem a atuar como professores em escolas e/ou 

cursinhos preparatórios para exames de vestibulares ofertados pela própria 

instituição. Além disso, conforme Scarinci e Pacca (2015), as referências profissionais 
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também estão pautadas nos modelos de docência que marcaram a história do sujeito 

enquanto estudante nos diversos níveis de formação. 

 Buscando entender um pouco sobre como as diferentes experiências se 

relacionaram com o que foi vivenciado durante a pesquisa, principalmente ao que 

concerne as assunções acerca do processo de ensino e aprendizagem, o roteiro da 

entrevista contou com três questões sobre o tema de maneira explícita: 

1. Antes da experiência do estágio, você já tinha tido alguma experiência atuando 

como docente? Se sim, fale um pouco dessa experiência em relação ao 

ambiente, às expectativas e ao grau de efetividade de sua participação. 

2. Da experiência que você teve até o momento, quais aspectos você 

compreende como sendo essenciais para o professor ter uma atuação que 

contemple o que você entende como adequado as demandas atuais 

educacionais? 

3. O ambiente de estágio era semelhante àquele que você teve quando aluno da 

educação básica? Descreve em linha gerais comparando os diversos aspectos 

que se aproximam e se diferenciam. 

Ao longo das respostas de outras questões, quando se fez pertinente, mais 

informações associadas ao tema foram abordadas.  

Sobre experiências anteriores a licencianda A: 

[LIC A] Sim, eu já tinha tido experiência com a atividade de docência 
no sentido, por exemplo, do cursinho do pro Enem; no sentido também 
de que certa vez trabalhei em uma determinada escola. Fiquei por um 
ano trabalhando e já tinha tido essa experiência. Só não tinha tido na 
parte da investigação científica, pra mim foi algo novo, mas na parte 
da docência mesmo, em dar aula, eu realmente já tinha uma certa 
experiência. 

Portanto a licencianda A já tinha experiência em cursinho e uma breve 

passagem por uma escola. É interessante que ela tratou a experiência realizada 

durante o estágio de “investigação científica”. Isso reforça o fato que ao 

desenvolverem a intervenção a ideia de professor enquanto pesquisador de sua 

prática foi algo explícito em sua experiência. 

Já a licencianda B, na entrevista individual, afirma não ter tido nenhuma 

experiência como docente e reafirma isso quando está debatendo o estágio, na 

entrevista em grupo, acrescentando uma informação: “então, a questão pra mim seria, 
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eu sei que vocês já dão aula, mas pra mim era a primeira experiência, eu só peguei 

aula particular”(LIC B). Ela traz a sua falta de experiência para justificar expectativas 

quanto aos acontecimentos durante a intervenção e afirma já ter dado aula particular, 

mas sem dar muita importância ao tipo de experiência. Provavelmente por considerar 

elementos como interação e gerenciamento da turma na sala de aula como essenciais 

para caracterizar como atividade docente:  

[LIC B] [...] então, é novo apesar de eu ser organizada, como LICA 
falou, com o tempo atividade e tal, mas assim, a linguagem é diferente 
pra falar com a turma. Mesmo que eu saiba o conteúdo, por mais que 
eu me dedique né, pra estudar, mas assim, a linguagem é diferente; a 
maneira como ela dava aula interagia um pouco mais que a minha 
também, então, isso vai influenciar também na questão. 

De certa maneira, essa fala acima já contempla aspectos relacionadas à 

segunda questão, que trata do que as licenciandas consideram importante para a 

atividade docente. Em sua visão de sala de aula a licencianda A comenta: 

[LIC A] Teve uma diferença enorme pra mim porque eu estava muito 
acostumada a você lecionar o conteúdo por ele só e não aprofundar, 
não fazer o aluno pensar, tentar te dar alguma resposta. É uma coisa 
muito ... Como é que eu posso dizer ... É ... mecânica.   

Eu tinha uma visão muito diferente da física até então, eu achava que 
era só chegar lá, dar o conteúdo e passar atividade e pronto, esse era 
meu trabalho, eu não conseguia ter uma visão diferente em por 
exemplo, tentar situar aquilo ao cotidiano do aluno, eu era bem 
fechada pra isso. Acredito que também porque meus professores de 
ensino médio também foram assim e como eu os tinha por referência, 

eu tinha essa mente bem fechada. 

A resposta da licencianda A tem um caráter mais prático, já esperado pelo fato 

de ela ter alguma experiência com sala de aula. Traz também um questionamento das 

próprias assunções acerca do ensino, confrontando o ensino tradicional, ao qual teve 

acesso em sua formação, com a necessidade de incorporar contextualização; e 

relaciona de maneira indireta como isso reflete no papel do aluno. Quando diz que 

“estava muito acostumada a você lecionar o conteúdo por ele só e não aprofundar, 

não fazer o aluno pensar, tentar te dar alguma resposta”, apresenta um 

posicionamento próximo da ideia de que a aula deve ser pensada para o aluno e não 

apesar do aluno e indica uma percepção de que aquilo que o professor propõe deve 

exercer um estímulo ao pensamento e posicionamento por parte do estudante. Isso 

ficou mais evidente durante a entrevista de grupo quando a licencianda A disse “Nas 

repostas deles, eu gostava muito de dar a voz pra eles, a vez pra eles. Então, quando 
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eles falavam fazia com que eu tivesse segurança naquilo que eu estava falando [...]” 

(LIC A). 

A licencianda B, por outro lado, não aborda de maneira explícita questões mais 

específicas acerca das assunções que tem sobre os papeis do professor e do aluno, 

cita apenas que há a necessidade de haver modificações. Foi pedido então que ela 

tentasse explicar melhor o que seriam essas modificações, ao que ela respondeu: 

[LIC B] Bom, por exemplo, levar pra sala de aula um conteúdo, sei lá, 
qualquer conteúdo aí, onde você passa primeiro a aula entregando 
conteúdo, exemplo: quadro e é só escrevendo no quadro conteúdo por 
exemplo e aí você percebe que os alunos, eles não conseguem se 
adaptar ou entender como você queria que eles entendessem. Então 
é...  é necessária uma modificação, ou seja, talvez a forma de 
introduzir conteúdo não precise necessariamente começar com o 
escrever no quadro ou trazer um slide. Então são adaptações né? São 
modificações que você vai buscar melhor abordagem. Claro que a 
gente sabe que, eu pelo menos entendo assim, que você não 
consegue contemplar 100%, isso é quase que impossível, porém pelo 
menos contemplar uma maioria da turma.  

Entendemos que as modificações de que a licencianda B falava estavam 

associadas ao uso de diferentes estratégias que deveriam ser modificadas de acordo 

com o contexto em que se está trabalhando. Vemos também que sua concepção de 

ensino está muito baseada em um modelo conteudista, modelo esse que foi discutido 

ao longo do curso como não sendo o melhor para desenvolver atividades do tipo 

histórico-investigativas. 

Quanto ao ambiente de estágio e sua experiência no ensino médio, ambas 

indicaram que em relação aos recursos havia diferença. No ambiente de estágio, o IF, 

todos os recursos tecnológicos estavam à disposição, havia laboratório e oficina para 

qualquer atividade que quisessem desenvolver. Em relação às aulas que assistiu 

durante o período de observação a licencianda B disse que não eram diferentes 

daquelas que tiveram no ensino médio. A licencianda A não comentou sobre as aulas 

que assistiu no IF, mas trouxe questões relacionadas às dificuldades dos professores 

de sua época de escola, associando a falta de estratégias diferenciadas à falta de 

recursos.  

Ainda que não seja um elemento explícito quando estamos discutindo as 

diferentes abordagens, e não seria diferente para a abordagem histórico-investigativa, 

perceber o espaço, a estrutura física, o apoio pedagógico e a liberdade para exercer 
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a docência de acordo com aquilo que o professor acredita ser adequado, passa por 

uma visão de como as forças hegemônicas exercem diferentes violências quando 

comparamos as diferentes realidades. Atentar para essas questões é trazer a luta 

política pela escola democrática no que Giroux chamou de transformar o pedagógico 

mais político e o político mais pedagógico. É, portanto, parte da formação crítica. 

 

Sobre a metodologia desenvolvida 

 

As entrevistas também tiveram o objetivo de discutir aspectos relacionados à 

metodologia proposta, como ela foi apreendida e a avaliação dela por parte das 

licenciandas. Duas das questões do roteiro da entrevista tratavam do tema mais 

especificamente: 

10. A metodologia desenvolvida na disciplina de Met III contribuiu para o 

desenvolvimento do estágio? 

12. Durante a experiência, relate momentos em que você identificou claramente 

que o planejamento estava alcançando seus objetivos e aqueles em que 

pareceu não dar certo. 

a. Agora, olhando em retrospectiva, como você adaptaria as situações e como 

a metodologia do quadro poderia contribuir para isso. 

b. Você acha que tais situações poderiam ser previstas?  

Antes de começar a discutir as questões acima, é necessário esclarecer o 

porquê de haver um hiato entre as questões da sessão anterior e as tratadas nessa 

sessão. As questões intermediárias discutiram a estrutura de desenvolvimento do 

estágio e abordaram, ainda que tangencialmente, a metodologia que iremos discutir 

agora. Por isso, as informações registradas nessas questões intermediárias serão 

utilizadas como fonte auxiliar para confrontar as informações relacionadas à 

metodologia em si, tentando precisar melhor aquilo que foi apontado nas respostas às 

questões que iremos analisar agora. 

Quando questionada sobre a contribuição da metodologia para a experiência 

de estágio, a licencianda A comentou o seguinte: 

[LIC A] O que eu achei que facilitou foi em relação a questão da 
experimentação, que muitas vezes eu lembro que o senhor trouxe em 
sala de aula uma caixa com diversos materiais e que nós deveríamos 
mexer ali naqueles materiais, tentar produzir alguma coisa, tentar 
explicar alguma coisa. Então, esse fato eu acredito que nos ajudou 
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bastante e nos deu maturidade para tentarmos fazer da mesma forma 
com os alunos lá do IF [...] Outro ponto positivo que eu achei também 
foi a questão de analisar aqueles fatos históricos [...] fazer a análise 
desses fatos históricos pela investigação, saber aplicar isso também 
em sala de aula porque até então nós não sabíamos; na hora do 
planejamento também saber planejar essa aula com um cunho 
investigativo, então esses foram os positivos que com certeza surtiram 
efeito na hora do estágio. 

Na fala acima percebemos a presença de três pontos que estão, de fato, 

diretamente relacionados com a metodologia desenvolvida na disciplina. O primeiro é 

a imersão prática, na qual foram promovidas atividades em que os licenciandos e 

licenciandas vivenciavam atividades experimentais, de cunho histórico, cujo intuito era 

explorar as dificuldades, erros, acertos, e diferentes possibilidades para utilização 

didática. Em sua fala, não apenas a constituição de uma bagagem maior de 

conhecimentos sobre o experimento foi importante, mas também enquanto prática a 

ser reproduzida em sala de aula. 

O segundo ponto foi a imersão teórica em que a turma entraria em contato com 

diferentes aspectos do episódio histórico, tentando discutir e extrair aspectos que 

contemplassem as dimensões de confiabilidade da ciência integral, para definir 

possíveis aspectos de natureza da ciência que poderiam estar presentes em seu 

planejamento. A licencianda A identificou que a imersão pressupunha uma 

investigação e relacionou com a perspectiva didática que seria utilizada para propor 

atividades para os alunos de ensino médio. Parece ter havido alguma compreensão 

tanto da metodologia quanto da própria abordagem histórico-investigativa. A 

licencianda B também apontou os dois pontos como as principais contribuições, só 

que por meio de exemplos: 

[LIC B] Foi algo que a gente falou em Metodologia III e que até então 
ainda tinha em mente né? A crença, entre aspas, dessa questão de a 
ciência ser construída por gênios. Foi algo que também apareceu na 
sala de aula quando eu fui pra para o estágio que eu percebi que eles 
realmente tinham essa crença [...]. E foi algo que ao longo das aulas, 
a gente percebeu que, justamente no final de todas as aulas, que eles 
tinham outra visão, que realmente quando eles começaram a colocar 
a mão na massa, a tentar os experimentos do versório ... ou até os 
outros mesmos na questão de atração ou repulsão também com 
versório, eles começaram a perceber que não era tão simples de se 
fazer e que exigia esforço dedicação. 

Ela aborda o papel da imersão teórica quando comenta que fez discussões de 

aspectos sobre a ciência, no caso uma visão deturpada de gênios na ciência e sobre 

o papel da imersão prática em que a experiência que tiveram ao longo do ciclo 
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formativo com atividades prático-experimentais contribuíram para o desenvolvimento 

das suas aulas durante a intervenção. 

Muito embora a perspectiva acerca do uso da metodologia tenha sido positiva, 

durante a entrevista em grupo, uma sequência de falas trouxe a problemática de que 

para o dia a dia do professor, regente da disciplina, seria difícil trabalhar dessa 

maneira. Isso se daria pelo conjunto de fatores que cerceiam seu trabalho como o 

tempo didático, o currículo com uma quantidade enorme de conteúdos e a pressão 

das diferentes instâncias para que o currículo seja cumprido e por resultados positivos 

nas avaliações externas: 

[LIC A] é, querendo ou não, eu no projeto extensão mesmo, eu não 
vou tá ensinando para os meninos essas coisas, porque isso não vai 
cair no Enem, assim, eu tô dizendo de uma forma geral, a gente tem 
que tá ensinado o que? Fórmula, alguns conceitos pra decorar. pra 
fazer o Enem. aí quando a gente olha pra essa abordagem a gente 
tem uma coisa totalmente diferente para fazer. 

[LIC 1] isso é um ponto, será que isso se encaixa na sala de aula hoje 
em dia? Acho que você tem uma certa carga horária (a cumprir) ... 

[LIC A] ah eu entendi o que tu tá querendo dizer, que demorar muito 
tempo e tem outras coisas que a escola tá cobrando né isso? 

[LIC 1] isso é um grande problema que a gente tem no ensino médio, 
mas tipo, trabalhar essa questão em um momento ou outro, eu acho 

que dá certo, agora tipo... 

A crítica trazida pelo grupo é bastante válida e foi tema de muitos encontros ao 

longo do curso. No entanto, a ideia de construção de repertório e como isso pode vir 

a contribuir para o professor parecia ainda ser uma questão problemática. Daí o 

professor voltou a essas questões mais tarde, ainda durante a entrevista em grupo, 

para tentar retomar essa temática e relembrar os consensos que foram estabelecidos 

durante o curso: não é objetivo ministrar um curso inteiro com abordagem histórico-

investigativa e o planejamento deve levar em consideração o contexto e as demandas 

institucionais, buscando associar os diferentes objetivos didáticos. 

 A próxima questão discutida pedia uma autoavaliação em relação ao que foi 

desenvolvido no estágio. Entre as diferentes contribuições que esperávamos obter 

com o desenvolvimento da metodologia é que, do ponto de vista pedagógico, os 

licenciandos passassem a perceber o espaço de atuação de maneira crítica, 

repensando os papeis do professor, dos estudantes e de que as estruturas de poder 

em que se baseiam o modelo político pedagógico afetam a maneira como o 
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planejamento é implementado. Na questão anterior já trouxemos algumas pistas 

dessa visão crítica, quando houve a discussão relacionada a estrutura, tempo e 

valorização do professor. Já do ponto de vista teórico, esperávamos que a abordagem 

histórico-investigativa fosse apreendida em suas principais características e 

possibilidades, trazendo também o componente crítico de estabelecer as limitações e 

entender o quê dessas limitações tem relação com a abordagem, com o sujeito e o 

que é contextual, político e pedagógico. 

Em sua autoavaliação, a licencianda A apontou alguns aspectos que afetaram 

que alguns objetivos não fossem alcançados durante o estágio. Um deles está 

relacionado à falta de aprofundamento em alguns recortes:  

[LIC A] [...] foi uma coisa que nós não conseguimos pontuar muito bem 
e até porque não deu tempo, mas eu acredito também que além de 
não ter dado tempo trabalhar muito esse episódio histórico, eu acredito 
que faltou assim, um pouco mais de preparação tanto da minha parte 
como da minha colega em relação a isso. 

No comentário a licencianda A assume parte da responsabilidade de algo que 

falhou em sua intervenção e sinaliza como isso pode ser superado. Essa também é a 

posição da licenciada B. Isso é importante porque, principalmente no início da carreira 

docente, é comum que professores atribuam a si mesmos a culpa por tudo o que é 

negativo em sua prática e, mesmo quando identificam fatores externos envolvidos, 

relacionados ao modelo dominante de educação, acreditam não ser objeto de crítica. 

Apesar de não ser o caso da fala da a licencianda acima, é necessário estarmos 

atentos para o problema. Várias assunções paradigmáticas podem estar presentes e, 

em sua maioria, trazem uma concepção deturpada do que é responsabilidade e, 

portanto, campo de atuação do docente, e o que está fora de sua competência e por 

isso não deve ser levado em consideração no planejamento de sua prática. Brookfield 

(2018) nos alerta que muitas das visões hegemônicas que dominam as salas de aulas 

e as instituições de ensino desvinculam o fazer docente das instâncias deliberativas 

acerca da construção de concepção de educação. Assim, o professor é um agente 

responsável pela plena efetivação e funcionamento do modelo que, quando não dá 

certo, passa a ser ele o principal responsável. 

Na formação crítica, deve-se buscar esclarecimentos das contingências que 

levaram ao modelo atual de educação e à proposição de alternativas para que seja 

superado quando não contemplar o objetivo educacional amplo e democrático. Assim, 
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perceber problemas e atribuí-los na devida dimensão ao contexto em que acontecem 

faz parte de um estágio de reflexão e é um passo para se buscar uma formação crítica. 

Essa só será alcançada quando elementos de ação política e pedagógica que 

ultrapassam a sala de aula são reivindicados como forma de mudar o status geral 

daquilo que individualmente não é possível modificar. 

De maneira geral, as falas da dupla na entrevista individual não pontuaram 

nenhum posicionamento que questionasse a estrutura do campo de estágio. Na 

entrevista em grupo, entretanto, discussões acerca do modelo compartimentado como 

são estruturadas as disciplinas, o enfoque conteudista e a dificuldade que implementar 

abordagens como a proposta nessa pesquisa, principalmente em escolas privadas, 

foram temas discutidos. Consideramos, portanto, ainda ser um desafio trazer essas 

discussões para o planejamento e, principalmente, para a reflexão da prática. Por isso, 

suscitar essas discussões em diferentes momentos durante a formação, trazendo as 

experiências pessoais e associando com o que está se vivendo na prática pode 

contribuir para que a sala de aula possa ser visualizada tal qual um caleidoscópio por 

diferentes lentes críticas para que aconteça uma prática realmente transformadora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa buscou compreender os elementos envolvidos no 

processo de interação entre a teoria e a prática do planejamento de futuros 

professores de física. Partimos do pressuposto de que é no entendimento dos 

diferentes papéis atribuídos ao ser professor, estudante e demais atores educacionais 

que se torna possível buscar um olhar mais amplo das necessidades envolvidas para 

a implementação da abordagem histórica no ensino de ciências. Isso posto, pudemos 

avaliar as reais possibilidades de atuação das licenciandas e as modificações que 

foram necessárias na efetivação de suas intervenções. 

Para o desenvolvimento da pesquisa estruturamos duas etapas que chamamos 

de ciclo formativo, realizado na disciplina de metodologia para o ensino de física III, 

no curso de licenciatura da Universidade Estadual da Paraíba; e o ciclo de docência, 

realizado como estágio supervisionado em turmas do ensino médio do Instituto 

Federal da Paraíba. Acompanhamos duas estudantes que participaram das duas 

etapas da pesquisa, constituindo nosso estudo de caso. 

Cabe salientar que se trata de estudantes de quarto semestre, que nunca 

tinham tido contato com discussões relacionadas à história da ciência e possuíam 

pouca ou nenhuma experiência com docência. Além disso, o histórico de uma 

educação pautada na passividade e pouca interação é um dos maiores obstáculos a 

serem superados e foi uma das questões mais difíceis de lidar durante o processo 

formativo. Para tanto contamos com a própria perspectiva da abordagem adotada e 

do respeito ao tempo e peculiaridades de cada sujeito e possibilitando diferentes 

maneiras de se expressarem. Disso explica-se algumas discussões ainda iniciais e 

com pouca profundidade, de modo que as nuances, por vezes sutis, na análise das 

falas e dos materiais, representam uma evolução que consideramos significativa no 

contexto de formação. 

Como o nosso problema estava associado à construção do planejamento por 

licenciandas e como o desenvolvem na prática, buscamos identificar quais os 

obstáculos enfrentados durante sua intervenção e se a metodologia proposta pela 

CREDHI contribuiu no processo. Utilizamos o referencial dos movimentos epistêmicos 

(LIDAR; LUNDQVIST; ÖSTMAN, 2005) segundo o qual existe um conjunto de ações, 
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realizadas pelos docentes, que almejam a construção de conhecimentos pelos 

estudantes. Acreditamos que os movimentos epistêmicos se estabelecem ainda 

durante o planejamento, pois o professor já concebe um conjunto de possibilidades 

do que pode vir a ocorrer ao longo de sua aula, definindo consciente ou 

inconscientemente ações para cada uma delas. Foi baseado nessa premissa que 

construímos nossas categorias de análise que chamamos de elementos estruturais 

do repertório. Essa categorias se estruturam a partir dos principais referenciais 

teóricos utilizados na pesquisa e tem como objetivo a formação do futuro professor 

para desenvolver movimentos epistêmicos numa sala de aula investigativa. 

Para o ciclo formativo, as categorias representavam os pontos principais 

previstos para o curso de formação, que foram: elaboração (presença das dimensões 

conceitual, observacional e sociocultural da ciência integral no planejamento), 

estruturação (previsão de problemas didáticos que se estruturam a partir dos 

episódios históricos) e instrução (proposição de estratégias de ensino). Também 

construímos categorias para o ciclo de docência que representavam as características 

que envolviam a vivência da prática docente: confirmação (quando as ações 

planejadas são incorporadas sem problema na sala de aula), adequação (elementos 

estruturais que buscam se adequar às situações novas e/ou inesperadas no curso da 

aula) e conexão (quando as adaptações envolvem a reestruturação no planejamento). 

A análise envolveu a identificação de unidades de contexto de alguns 

documentos construídos ao longo da pesquisa a partir da gravação em áudio de 

encontros com o grupo, materiais desenvolvidos pelas licenciandas e entrevistas em 

grupo e individuais. Na sequência, realizamos a categorização das transcrições dos 

materiais que nos revelou dados quantitativos e qualitativos, sendo estes últimos o 

foco da análise. Apesar de se tratar de uma análise eminentemente qualitativa, os 

dados numéricos serviram para representar a diferença na presença de algumas 

categorias e nos permitiu fazer considerações sobre o fato. 

Seguindo a estrutura da análise, os resultados encontrados no ciclo formativo 

evidenciaram que o planejamento da dupla contemplou elementos teóricos e práticos 

presentes nos episódios históricos e foram estruturados na perspectiva didática. 

Observamos que o processo interativo durante as discussões, quando as licenciandas 

apresentavam seu repertório, serviu para questionar a compreensão e 
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aprofundamento dos elementos que estavam propondo, proporcionando uma 

avaliação de seu planejamento como um todo, associando as críticas àquilo que já 

tinha tido contato, ou clarificando questões que ainda não tinham sido compreendidas.  

Por outro lado, percebemos que por se tratar de um tipo de conhecimento 

totalmente novo para a dupla de licenciandas, associado ao pouco tempo de duração 

do curso, as discussões permaneceram superficiais com muitos elementos de 

reprodução do que foi apresentado pelo docente. No entanto, conceitos básicos e a 

compreensão de suas limitações são resultados positivos e contemplam o objetivo 

principal do curso que foi introduzir a turma no âmbito das discussões metacientíficas 

e promover um estado de reflexão constante que possibilite explorar diferentes 

aspectos relacionados à importância das contribuições que a história da ciência pode 

trazer para o ensino de física. Isso ficou evidenciado pela liberdade criativa com que 

estruturaram a aula, sem se ater ao caráter disciplinar-punitivo com que geralmente 

são concebidas as aulas no modelo tradicional, pautado na exposição de conteúdos. 

Essa consciência fica evidente quando observamos a segunda parte da análise e 

constatamos o envolvimento da dupla no ciclo de docência. 

  O ciclo de docência foi analisado a partir da categorização da transcrição da 

reunião do grupo pós-intervenção, momento em que a dupla relatou sua experiência, 

apresentando seus registros do diário de campo que utilizaram ao longo das aulas. 

Também utilizamos a categorização da transcrição das entrevistas individuais. A 

triangulação se fez necessária no intuito de comparar as percepções que foram 

demonstradas em diferentes momentos buscando maior precisão para interpretação 

da análise. Como resultado, pudemos observar a capacidade de resolver problemas 

advindos de situações que ocorreram no curso da aula, mantendo o processo 

investigativo; a habilidade de adaptação do planejamento para contemplar as 

demandas trazidas pela turma; e a habilidade de reestruturar, quando se fez 

necessário, as discussões e os recortes que seriam trabalhados, tendo em vista 

objetivos didáticos claros associados ao plano de ensino e que não estavam dentro 

da ordem prevista no planejamento inicial. Além disso, o processo de discussão após 

a intervenção também auxiliou a reinterpretação dos problemas encontrados e na 

identificação de outras assunções que resultaram na autocrítica e no reconhecimento 

da necessidade de repensar as experiências vivenciadas. 
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No entanto, quando questionadas na entrevista individual, alguns pontos 

desejáveis na formação crítica mostraram-se ainda pouco presentes em suas falas. 

Ao responderem questões sobre a experiência docente, pudemos observar que suas 

reflexões permanecem principalmente em torno de questões relacionadas ao espaço 

da sala de aula, tendo poucas falas que contemplassem a avaliação crítica do contexto 

político-pedagógico. Por exemplo, o fato de que o contexto em que atuaram era de 

uma instituição pública, o Instituto federal, e que dispunha de uma estrutura muito 

diferente daquela que elas mesmo identificaram como precárias, no caso das escolas 

estaduais, que também são instituições públicas. 

Além disso, observamos que houve um conflito de ideias ao serem 

questionadas acerca da potencialidade da abordagem para o uso na educação básica. 

Ao mesmo tempo em que admitiram que a metodologia adotada ajuda na construção 

do planejamento, também consideraram que provavelmente seria difícil implementar 

em escolas, principalmente particulares, que se estruturam a partir de uma pedagogia 

gerencial voltada aos exames de admissão em instituições de ensino superior como 

ENEM e vestibulares. Mesmo que tratemos esse pensamento como parte de uma 

reflexão crítica, falta uma outra dimensão da crítica que é a proposição de saídas e 

possíveis soluções para os obstáculos. 

Em face dos resultados obtidos, entendemos que a CREDHI é válida enquanto 

possibilidade metodológica que contempla os aspectos aos quais se destina: trazer 

para o momento da formação reflexões críticas acerca do trabalho docente e da 

compreensão da sala de aula que permitam que as intervenções pautadas na 

abordagem histórico-investigativa sejam planejadas de maneira estruturada e 

contribuam para o desenvolvimento e manutenção de um espaço investigativo com 

discussões de história da ciência.  

Os resultados também revelaram algo que implicitamente já estava presente 

desde as preocupações iniciais que basearam essa pesquisa: o caráter limitador e 

engessado do modelo de escola que temos atualmente. Muito embora a CREDHI 

possa ser pensada para a formação de professores que venham a atuar em diferentes 

contextos de ensino, em especial aqueles que priorizam a formação crítica, ela deve 

ser pensada como meio pelo qual, na inexistência de espaços de ensino 

democráticos, a formação de professores seja um ato de resistência ao status quo; 

que ao invés de buscar estruturar os métodos para caber na caixinha do ensino 
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tradicional-conservador, que busca a manutenção do poder das classes dominantes, 

sirva como espaço de criatividade e liberdade para questionar o que o ensino pode vir 

a ser, frente ao que somos forçados a exercer.  

Todo o processo de análise foi realizado concomitantemente com o surgimento 

da pandemia de Covid 19. É importante registrar que a pandemia afetou a pesquisa 

de diversas maneiras, seja na forma de desafios profissionais, seja na provocação de 

muitos questionamentos que permearam a leitura dos dados. Ao refletir acerca do 

processo vivenciado durante a pesquisa, foi revelador pensar no impacto que as 

restrições em decorrência da pandemia poderiam ter exercido caso tivessem ocorrido 

durante uma das fases de execução. Passa a ser urgente repensar os condicionantes 

em que se baseiam as propostas como a CREDHI de maneira que possam ser 

efetivas nos cenários que impossibilitam a realização de ações presenciais. Essa é 

umas das possibilidades que podem ser aprofundadas na sequência deste trabalho. 

Além disso, vislumbramos aprofundar o viés crítico da CREDHI a partir dos 

estudos dos episódios históricos que possam contemplar, neles próprios, 

reivindicações que dialoguem com aquelas advindas dos diversos setores da 

sociedade negligenciadas historicamente e sub-representados também nas ciências. 

Nesse sentido, o processo formativo crítico estará presente não apenas no 

questionamento do espaço educacional em que a abordagem histórico-investigativa 

se destina, mas no próprio escopo do conteúdo presente nas dimensões de natureza 

da ciência que são extraídas dos episódios históricos. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A- ESTRUTURA E DETALHAMENTO DO PLANO DE CURSO DO 

CICLO FORMATIVO 

 

Plano de Curso Ciclo Formativo 

Componente Curricular: Metodologia para o ensino de Física III 

Semestre: 2019.1 

Carga Horária: 30h (15 encontros) 

 

Parte 1: objetivou-se introduzir discussões acerca da História da Ciência e suas 

relações com o Ensino de Ciências. Nesse momento, foi abordada a concepção de 

NdC que seria trabalhada ao longo do curso. As discussões de questões 

metacientíficas foram uma etapa essencial por ser o primeiro contato dos estudantes 

com a HC e estavam previstas na ementa da disciplina. Foram destinados três 

encontros de duas horas, cada.  

Encontro I: iniciou-se com uma apresentação da proposta do curso, do 

cronograma de atividades e dos métodos de avaliação. Foi pontuado que a 

abordagem utilizada fazia parte de uma pesquisa de doutorado. Em seguida foram 

distribuídos os termos de consentimento para que os dados coletados, durante a 

disciplina, fossem utilizados e analisados. Mesmo não havendo obrigatoriedade para 

que os estudantes assinassem o documento, todos o fizeram. 

Na sequência, o docente fez uma explanação acerca da historiografia da 

ciência e discutiu as relações com o ensino de ciências. Ao final da aula foram 

indicadas duas leituras e alguns discentes responsabilizaram-se pela fomentação do 

debate na aula seguinte. Ao resto da turma foi orientado a entrega de uma resenha 

do texto. 

Encontro II:  A aula iniciou com a discussão em grupo dos textos indicados no 

encontro I:  

• Texto 1: GUERRA; QUINTAL. A história da ciência no processo ensino-

aprendizagem. Física na Escola, v. 10, n. 1, 2009 

• Texto 2: A História como ferramenta de ensino15. 

 
15 Tradução e adaptação do capítulo “History as a tool”. In. Teaching the Nature of Science: 
Perspectives & Resources. 
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Em seguida, o docente realizou uma explanação acerca do que são os estudos 

sobre Natureza da Ciência e como a HC pode ajudar a promover sua compreensão. 

Nesse momento, foram apresentados os elementos da Natureza da Ciência sob a 

perspectiva da ciência integral, sua definição e as dimensões em que é estruturada. 

Após isso, os licenciandos testaram seu entendimento realizando uma leitura 

exploratória para identificação de alguns elementos da NdC nos seguintes textos: 

• Texto 3: FORATO, T. C. M.; GUERRA, A. Alessandro Volta e a Pilha. In: SILVA, 

A. P. B.; GUERRA, A. (org.). História da Ciência e Ensino: Fontes primárias 

e propostas para a sala de aula. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015. p. 

17-25. 

• Texto 4: GUERRA, A; FORATO, T. C. M. Galvani. In: SILVA, A. P. B.; GUERRA, 

A. (org.). História da Ciência e Ensino: Fontes primárias e propostas para a 

sala de aula. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015. p. 17-25. 

A escolha desses textos se deu por representarem extratos de fontes primárias 

e serem relativamente curtos para leitura em sala. Neles estão presentes elementos 

como o papel do inusitado para as descobertas científicas, a experimentação 

estruturada a partir de aspectos teóricos explícitos previamente, a dependência entre 

os resultados e os aparatos experimentais, as concepções teóricas envolvidas na 

escolha desses aparatos, a validade das conclusões etc. A leitura dos textos por 

grupos diferentes de estudantes era seguida por discussões de ideias e 

compartilhamento de conclusões.  

Apesar de os textos 3 e 4 apresentarem um contexto posterior aos episódios 

que foram discutidos na sequência do curso, eles possuem estreita relação com os 

temas que são abordados no episódio histórico da eletricidade no século XVIII, 

possibilitando criar um cenário inicial para as discussões. O episódio foi subdividido 

em recortes no intuito de que ficasse compatível com o tempo didático de cada 

encontro. 

Após a leitura, foi colocada a seguinte questão: “Estando imersos em um 

mesmo contexto histórico, compartilhando interesses por fenômenos de mesma 

natureza e aparatos experimentais semelhantes, seria possível que os personagens 

chegassem aos mesmos resultados? O que os levou a resultados tão diferentes? 

Essa questão é retomada no encontro seguinte. 
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Encontro III: Após uma breve discussão em pequenos grupos sobre a questão 

proposta no encontro anterior, a turma é orientada a produzir um texto argumentativo 

abordando as seguintes questões: 

• Quais os pressupostos teóricos que os personagens utilizaram? 

• Eles partiram de um mesmo problema? 

• Quais os aparatos experimentais presentes nos seus experimentos? 

O resto do encontro foi destinado à produção do texto que deveria ser entregue 

ao final. Os grupos poderiam interagir já que os temas dos textos trabalhados 

compartilhavam um contexto próximo. 

Como leitura complementar foi indicado e disponibilizado: 

• MARTINS, Roberto de Andrade. O contexto da invenção e divulgação 

da pilha elétrica por Alessandro Volta. In: GOLDFARB, José Luiz & 

FERRAZ, Márcia Helena Mendes (eds.). Anais do VII Seminário 

Nacional de História da Ciência e da Tecnologia e da VII Reunião da 

Rede de Intercâmbios para a História e a Epistemologia das 

Ciências Químicas e Biológicas. São Paulo: Sociedade Brasileira de 

História da Ciência / EDUSP, 2000. p. 285-290. Disponível em: 

<http://ghtc.ifi.unicamp.br/pdf/ram-75.pdf> 

Parte 2: Foram estudados os recortes que compõem o episódio histórico 

acerca dos estudos dos fenômenos elétricos até a descoberta da garrafa de Leyden 

e sua interpretação por Franklin (1706-1790). Os recortes disponibilizados para a 

turma em forma de uma narrativa produzida especificamente com fins didáticos eram 

relativamente curtos para serem passíveis de leitura durante a aula; houve também a 

indicação de materiais complementares.  

As atividades investigativas exploradas nos encontros da parte 2 foram 

adaptações de estudos de caso para o ensino da NdC, desenvolvidos por Henke e 

Höttecke (2010)16. No entanto, como se tratava de atividades criadas originalmente 

para a educação básica, buscamos adaptá-las para objetivos voltados à formação de 

professores. 

 
16 Para conhecer na íntegra, estão disponíveis em: 
http://hipstwiki.wikifoundry.com/page/history+of+electricity 
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No primeiro momento a turma foi colocada em uma situação didática na qual 

participam como estudantes. Geralmente envolviam discussões a partir de narrativas 

históricas e realização de experimentos, delineados dentro de um contexto específico, 

em uma perspectiva investigativa, contemplando as imersões teórica e prática. Em 

seguida, já na imersão didática, passavam a fazer reflexões sobre a atividade, os 

resultados a que chegaram, se as questões de NdC foram abordadas e propuseram 

alternativas metodológicas. Ao final de cada encontro houve a produção de um quadro 

teórico-didático acerca do tema trabalhado. 

Todos os encontros que compuseram a parte 2 possuíram a mesma estrutura 

descrita acima. Como têm caráter sequencial, foram previstos cinco encontros, um 

para cada recorte. Foram separadas algumas aulas, inicialmente destinadas à 

preparação e apresentação de miniaulas previstas para a etapa 3 e 4 da disciplina, 

para serem utilizadas caso as atividades não tivessem sido concluídas no tempo 

previsto. 

Encontro IV: iniciou-se com uma breve discussão dos principais pontos 

apresentados nos textos produzidos pelos grupos no encontro anterior. A partir disso, 

o docente apresentou como problema a questão de como se deu o surgimento da 

eletricidade enquanto objeto de estudo, possibilitando introduzir o primeiro recorte: “A 

contribuição de Gilbert nos primeiros estudos da eletricidade”. 

 Em seguida foi proposto o primeiro problema investigativo para a turma: “As 

disciplinas científicas jovens são caracterizadas, principalmente, por não terem uma 

estrutura teórica para deduzir explicações ou fazer previsões. Pode-se afirmar que 

Gilbert contribuiu para a construção de uma estrutura teórica da eletricidade?” 

O material didático de apoio disponibilizado aos estudantes encontra-se no 

Apêndice A. A questão-problema e os aspectos que serão utilizados encontram-se no 

Quadro 4. 

 

Quadro 4 — Quadro teórico-didático do encontro IV. 

TEMA: A contribuição de Gilbert nos primeiros estudos da eletricidade 

ELEMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 

• Distinção entre fenômenos elétricos e magnéticos; 

• Caracterização do termo elétrico e seus usos; 
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• Caracterização do fenômeno da atração. 

• Análise do versório e seus usos; 

• Categorização de objetos passíveis de serem eletrizados; 

CATEGORIZAÇÃO 

DIMENSÃO CONCEITUAL: 

• Busca eliminar os efeitos gravitacionais na escolha dos materiais; 

• Toma o âmbar como parâmetro para classificar objetos “eletrizáveis” e assim testa 
a capacidade de outros objetos de atraí-los, após serem atritados; 

• Baseia-se na estrutura da bússola para propor experimentos de atração; 

• Tinha profundo conhecimento em processamento de metais; 

• Tem interesse pela mineração e proximidade com marinheiros e navegadores, 
com quem discutia e tomava com uma fonte de ideias para seus experimentos. 

DIMENSÃO OBSERVACIONAL: 

• Gilbert explorou uma variada gama de configurações para caracterizar, 
precisamente, a distinção entre os dois tipos de atração; 

• Utilizou uma grande diversidade de materiais para estudar o fenômeno de 
interesse; 

• Desenvolveu o versório para auxiliar nos seus experimentos 

• Realizou um método sistemático de categorização, classificação e distinção. 

DIMENSÃO SOCIOCULTURAL: 

• Era médico de família de classe média; 

• Foi presidente da associação de médicos; 
Tornou-se médico pessoas de membros da família Real 

ANÁLISE E RECONSTRUÇÃO 

Produção Textual: escrita criativa. Experimento: versório. 

PROBLEMA: As disciplinas científicas jovens são caracterizadas, principalmente, por 
não terem uma estrutura teórica para deduzir explicações ou fazer previsões. Pode-
se dizer que Gilbert contribuiu para a construção de uma estrutura teórica da 
eletricidade?   

Fonte: autor 

Licenciandos e licenciandas passaram a investigar e tentar estabelecer critérios 

para identificar como se caracteriza um campo de estudo científico, como se dá a 

construção de conceitos científicos e quais aspectos podem influenciar nas pesquisas. 

Na atividade experimental foi utilizado o versório (figura 5) como aparato histórico. 

Figura 5 – Reprodução e adaptação didática do versório de Gilbert 

 

Fonte: Repositório de experimentos históricos do Grupo de História da Ciência e Ensino - UEPB 
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Encontro V: a partir da apresentação da primeira versão dos QTDs, buscou-

se estabelecer quais os pontos principais que deveriam estar presentes na discussão 

do recorte histórico. Para tanto, foi levado em consideração o foco do problema 

adotado por cada grupo. Em seguida. o professor fez uma apresentação com slides, 

contextualizando o segundo episódio cujo tema envolvia o personagem Otto von 

Guericke.  

Dentre os pontos relevantes nesse recorte pode-se citar os múltiplos papeis 

que um cientista pode assumir enquanto ser social, como no caso de Guericke que 

também foi político e construtor de fortalezas. Além disso, é possível que o mesmo 

personagem se envolva em uma diversidade de campos de trabalho e áreas de 

pesquisa (elaboração de mapas detalhados da cidade, pesquisa em meteorologia e 

previsão do tempo, pressão atmosférica e vácuo, eletricidade, astronomia e cometas 

etc.); por fim, pode-se identificar as motivações que orientam a pesquisa, como no 

caso do estudo das mundane virtues de Guericke no qual buscava encontrar e 

categorizar todas as forças de natureza efetiva.  

O tratamento dos pontos mencionados acima teve como fio condutor os 

fenômenos elétricos envolvidos nos trabalhos de Guericke, relacionando-os com as 

concepções de Gilbert, apresentadas no recorte anterior. 

Como atividade foi disponibilizado para a turma um material que apresentava 

uma tarefa fictícia de Guericke (apêndice B), cujo objetivo era que fosse projetado um 

instrumento científico para investigar as “mundane virtues”. Os projetos seriam, então, 

comparados com os esboços presentes no diário de Guericke (figura 6). 
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Figura 6 — Imagem do diário de pesquisa de Guericke, por volta de 1660 

 

Fonte: Henke e Höttecke (2010). Esboço para ilustrar suas considerações sobre dispositivos 

eletrizantes (canto superior direito) 

Só então foi apresentada à turma a imagem de uma réplica da esfera de enxofre 

de Guericke (figura 7). Em seguida foram entregues aos estudantes alguns materiais 

para que pudessem tentar construir, em grupo, uma versão didática da esfera de 

enxofre. Foi solicitado que fizessem a gravação em áudio, com seus celulares, das 

discussões durante essa etapa. Um dos estudantes ficaria responsável por registrar 

todas as etapas em um “diário de laboratório”. Ao final deveriam planejar pequenas 

apresentações com seu protótipo e articular alguns objetivos didáticos para ele. 
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Figura 7 - Réplica do aparato da bola de enxofre de Guericke. 

 

Fonte: Henke e Höttecke (2010). 

 Um problema complementar foi apresentado aos grupos para discussão: trata-

se da ideia de que o experimento da bola de enxofre seria a primeira máquina 

eletrostática construída. Mais uma vez houve uma rodada de debate, estudo teórico, 

realização de experimentos e compartilhamento de conclusões. 

 Nesse momento, foi apresentado um outro aparato que tem uma configuração 

diferente da máquina de Guericke (figura 8) mas que foi utilizado para a produção de 

fenômenos elétricos.  A concepção de modelo e a função dos instrumentos científicos 

na busca de aumentar e controlar os fenômenos em ambientes controlados como o 

laboratório puderam ser exploradas, além de discutir o papel que as influências das 

concepções filosóficas dos sujeitos podem ter na maneira como se interpreta o 

fenômeno. 

Figura 8 - Réplica de uma Máquina eletrostática 

 

Fonte: Repositório de experimentos históricos do Grupo de História da Ciência e Ensino - UEPB 
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O problema proposto e as dimensões que foram avaliadas estão descritas no 

quadro 5. 

Quadro 5: Quadro teórico-didático do encontro V. 

TEMA: Papel das analogias e dos instrumentos científicos 

ELEMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 

• Fenômeno de atração: conhecer e distinguir as substâncias que podem ser 
eletrizadas por atrito; 

• Reconhecer diferentes maneiras de explicar a repulsão. 

• Descrever qualitativamente a ação de forças na vizinhança de objetos carregados. 

• Construir um protótipo baseado na esfera de enxofre e sequência de testes; 

• Analisar e utilizar a máquina eletrostática para sequência de experimentos. 

CATEGORIZAÇÃO 

DIMENSÃO CONCEITUAL: 

• Esse episódio é permeado pela presença da analogia como maneira de construir 
explicações para fenômenos diferentes; 

• Há a presença de crenças em determinada visão de mundo que podem influenciar 
nas escolhas e explicações de fenômenos e nos resultados dos estudos 
científicos; 

• Guericke pode ser tomado como um exemplo para corrigir a imagem distorcida 
que se tem dos cientistas como totalmente racionais e objetivos, mostrando que 
mesmo guiados por princípios mal fundamentados, deve manter-se críticos em 
relação aos seus princípios e suas ideias orientadores; 

• Com esse episódio pode-se discutir, também, como as motivações e as questões 
teóricas que motivaram os cientistas são diferentes daquelas que realmente 
estavam presentes em sua motivação original. 

DIMENSÃO OBSERVACIONAL: 

• A importância do planejamento, produção e uso dos instrumentos na prática 
científica; 

• Como os cientistas definem a qualidade de um instrumento científico; 

• O experimento de Guericke fornece um exemplo de experimento controlado para 
geração de um fenômeno; 

DIMENSÃO SOCIOCULTURAL: 

• O papel da crítica e da avaliação dos instrumentos científicos pelos pares, e 
como os proponentes defendem seus resultados; 

ANÁLISE E RECONSTRUÇÃO 

Produção Textual: livre Experimento: Máquina eletrostática 

PROBLEMA:  Qual o grau de importância que um instrumento pode ter em uma 
descoberta científica? De onde os cientistas tiram suas ideais para construir seus 
experimentos? 
Problema complementar: Podemos atribuir a construção da primeira máquina 
eletrostática da Guericke? 

Fonte: autor 

 Encontro VI: mais uma vez partiu-se da discussão dos QTDs para análise e 

avaliação dos pontos apresentados. Na sequência foi trabalhado o terceiro recorte do 

episódio: as contribuições de Dufay, suas perspectivas da atração e repulsão elétricas 

e a proposição dos dois tipos de corrente.  
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 A aula iniciou-se com a apresentação do personagem, os pontos importantes 

de suas pesquisas e seu papel enquanto diretor do Jardim botânico, que representava 

um importante centro de pesquisas na época. Dentre as questões que também foram 

tratadas estavam as contribuições de Dufay para caracterizar os diferentes tipos de 

materiais que podiam ser eletrizados, as circunstâncias em que isso podia acontecer, 

além de proporcionar um debate acerca da necessidade de realização de uma grande 

quantidade de experimentos para descrever novos fenômenos na falta de uma teoria 

já estabelecida e que desse suporte. 

 Em seguida os licenciandos e licenciandas receberam dois materiais (apêndice 

C) contendo recortes com traduções do texto original: o primeiro tratando da 

regularidade que resultou no mecanismo atração-contato-repulsão (ACR) e o segundo 

abordando uma teoria para explicar a natureza da eletricidade. Em seguida foram 

envolvidos em uma atividade experimental tentando reconstruir os resultados de 

Dufay. O detalhamento dos objetivos de ensino e dos pontos discutidos e analisados 

nesse encontro estão no quadro 6. 

Quadro 6: Quadro teórico-didático do encontro VI.  

TEMA: As contribuições de Dufay - Atração e repulsão eletrostática e os diferentes 
tipos de corrente. 

ELEMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 

• Compreensão da lei da atração, contato e repulsão (mecanismo ACR) criada por 
Dufay; 

• Conceituação do modelo explicativo que compunha a teoria das duas correntes 
de Dufay. 

• Estudo dos materiais e as circunstâncias nas quais os corpos podem ser 
eletrificados – Regra de Dufay; 

• Configurações experimentais para reprodução do mecanismo ACR e observação 
de limitações e outras explicações; 

• Discussão sobre a relação entre os experimentos e as conclusões de Dufay para 
a existência de dois tipos de eletricidades. 

CATEGORIZAÇÃO 

DIMENSÃO CONCEITUAL: 

• A relevância das evidências presentes nos padrões com que conseguiu observar 
o mecanismo ACR; 

• Papel da imaginação e sínteses criativas que o levou a propor sua lei e teoria; 

• Observar as diferenças nas proposições, justificativas e nos caminhos seguidos 
para determinação de seus resultados, pode ajudar a compreender a diferença 
entre leis e teorias; 

DIMENSÃO OBSERVACIONAL: 

• Pode-se explorar o programa de pesquisa desenvolvido por Dufay, no qual ele 
parte de um levantamento histórico dos trabalhos acerca do tema de interesse e, 
em seguida, sistematiza problemas que serão analisados por meio dos seus 
experimentos; 
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• Possível discutir como ele faz uma análise sistemática, trocando materiais e 
variando os parâmetros que poderiam influenciar os fenômenos estudados; 

DIMENSÃO SOCIOCULTURAL: 

• As boas relações de seu pai com pessoas influentes proporcionaram sua entrada 
em uma sociedade científica de prestígio, o que impactou no seu acesso a 
trabalhos reconhecidos na eletricidade, abrindo caminho para suas pesquisas; 

• O fato de ser tornar-se diretor de um centro de pesquisas proporcionou 
visibilidade e prestígio, podendo discutir seus trabalhos com pessoas 
importantes, tendo livre acesso à publicação de suas pesquisas. 

ANÁLISE E RECONSTRUÇÃO 

Produção Textual: livre Experimento: versório e pena flutuante 

PROBLEMA:  Em que condições ocorrem a atração e a repulsão? Todos os materiais 
elétricos se comportam do mesmo jeito sob as mesmas condições? 

Fonte: autor 

 Encontro VII: partimos da análise e discussão da produção do quadro pelos 

licenciandos. A partir desse encontro buscou-se que os licenciandos e licenciandas 

articulassem os recortes dos episódios já trabalhados dentro de uma mesma narrativa. 

 Dando continuidade à sequência de recortes do episódio, o encontro contou 

com a discussão da condutibilidade elétrica e o caráter provisório do conhecimento 

científico, além de aspectos extra científicos na construção da ciência. O personagem 

principal foi Stephen Gray. A primeira parte destinou-se à apresentação do 

personagem, sua origem, ocupação e questões financeiras; foi discutido também 

como essas questões influenciaram na escolha por reproduzir os experimentos 

espetaculares de Londres e como resultou na sua inesperada pesquisa sobre 

condutividade. 

 As atividades que se seguiram foram desenvolvidas em duas etapas: na 

primeira a turma recebeu dois materiais (apêndice D), o primeiro contendo uma carta 

fictícia de Gray para um colega e um segundo contendo uma compilação das 

configurações experimentais de Gray e recortes de cartas fictícias par ajudar a turma 

na tentativa de reproduzir os experimentos. A atividade foi realizada em grupos, cada 

qual responsável por uma ou mais configurações dos experimentos. No segundo 

momento, receberam uma enciclopédia ficcional, contendo informações incorretas 

sobre o trabalho de Gray. Os licenciandos analisaram e argumentaram sobre quais os 

erros presentes e tentaram corrigi-los. 

 O conjunto de objetivos e a descrição dos pontos a serem desenvolvidos nesse 

encontro estão no quadro 7. 
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Quadro 7: Quadro teórico-didático do encontro VII. 

TEMA: A condutibilidade elétrica e o caráter provisório do conhecimento científico; 
Aspectos extra científicos na construção da ciência e a caracterização do 
conhecimento científico. 

ELEMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 

• O estudo da condutibilidade dos materiais, sua dependência com os materiais – 
condutores e isolantes e a indução eletrostática; 

• Sobreposição de forças elétricas e magnéticas; 

• A Terra como reservatório para o qual se dirige a carga elétrica. 

• Testar diversos materiais e atribuir as propriedades de condutor ou isolante; 

• Por meio das diferentes configurações, com materiais, semelhantes àqueles 
utilizados por Gray, observar as sutilizas dos diferentes fenômenos relacionados. 

• Estudo das diferentes configurações dos experimentos realizados por Gray, em 
relação às suas suposições, evidências e resultados. 

CATEGORIZAÇÃO 

DIMENSÃO CONCEITUAL: 

• O papel do erro na interpretação das evidências; 

• A criatividade na proposição de diferentes formas de se buscar a explicação de 
um fenômeno, principalmente nas proposições experimentais. 

• Como conhecimentos de diferentes áreas podem influenciar o julgamento na 
observação das evidências em experimentos, fazendo desprezar algumas para 
fomentar suas expectativas teóricas; 

• Suas motivações para realizar grandes demonstrações com experimentos 
elétricos, que resultava de suas necessidades financeiras. 

DIMENSÃO OBSERVACIONAL: 

• Observar como a partir da mudança das configurações experimentais Gray 
conseguiu observar que a transmissão da eletricidade depende, de fato, dos 
materiais e não de sua forma (como ele pensava até então). 

• Suas observações levaram, sistematicamente a novos experimentos, que o 
obrigava a testar permanentemente suas hipóteses. 

• O papel da cultura material da época. 

DIMENSÃO SOCIOCULTURAL: 

• A partir do estudo da vida de Gray, é possível observar como suas necessidades 
financeiras influenciaram seu trabalho, por exemplo, na dificuldade para reproduzir 
experimentos de seu interesse, na época, ou dependendo de amigos para lhe 
fornecer espaço e instrumentos para desenvolver suas pesquisas; 

• Como a competição entre Newton e Flamsteed podem ter reverberado em Gray, 
que por ser próximo do segundo, teria feito com que Newton, que tinha muita 
influência na época, realizasse sanções aos trabalhos de Gray, que só conseguiu 
fazer suas publicações, e ser premiado por elas, após a morte de Newton; 

ANÁLISE E RECONSTRUÇÃO 

Produção Textual: livre Experimento: pêndulo elétrico e linha 
pendular. 

PROBLEMA:  No trabalho dos cientistas, existe espaço para os erros? No curso de 
uma investigação, como identificar se as hipóteses, as evidências ou os resultados 
estão equivocados? Quais parâmetros podem ser utilizados? 

Fonte: autor 

 Encontro VIII: Após a discussão dos quadros referentes ao tema do encontro 

anterior, foram retomados os recortes até então estudados com uma exposição das 

principais informações presentes nas produções da turma ao logo dos encontros. À 
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medida em que eram apresentadas, a turma atribuía contexto e estabelecia relações 

entre os temas estudados.  

A atividade seguinte solicitava que a partir da ideia de “armazenamento de 

eletricidade” fosse projetado, desenvolvido e explicado um dispositivo para esse fim. 

O pré-requisito para a atividade foi que a turma fizesse isso utilizando os 

conhecimentos da eletrostática vistos nos encontros anteriores. 

Na segunda etapa confrontaram seus projetos com os primeiros relatos da 

garrafa de Leyden, fazendo uma análise comparativa entre suas proposições e as 

informações presentes na narrativa, para depois compartilhar com a turma. 

Encontro IX: Dando continuidade às atividades que se iniciaram no encontro 

anterior, a turma foi dividida em duplas ou trios para manipularem réplicas da garrafa 

de Leyden (figura 9) tentando fazê-las funcionar. Puderam utilizar a réplica da 

máquina eletrostática ou outro instrumento para carregá-las (como um gerador de Van 

der Graaf). Após isso, cada grupo compartilhou as dificuldades com toda a turma. 

Figura 9 - réplica da Garrada de Leyden 

 

Fonte: Repositório de experimentos históricos do Grupo de História da Ciência e Ensino - UEPB 

Na sequência o professor disponibilizou cartões com sugestões de 

manipulação das réplicas das garrafas de Leyden. Alguns tinham informações cujo 

foco estava no problema do aterramento e outros com o foco na ideia de circuito. 

Na etapa seguinte os estudantes receberam cartas fictícias, sendo que 

algumas continham as explicações de Benjamin Franklin (1706-1790) e outras com 

explicações de Jean-Antoine Nollet (1700-1770) para alguns fenômenos da garrafa 

de Leyden. Entre outras coisas, as cartas apresentavam um conjunto de 
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configurações diferentes de experimentos com a garrafa, contendo os problemas reais 

com que Franklin e Nollet se depararam na época. A turma foi levada a buscar 

respostas para esses problemas. 

  Depois foram confrontados novamente com os relatos dos episódios históricos 

que resultaram em discussões acerca dos diferentes tipos de explicações, dos limites 

de cada teoria, das contribuições para o estabelecimento de um campo de estudo etc. 

A descrição das questões conceituais, metacientíficas e pedagógicas a desenvolvidas 

nesse encontro estão no quadro 8.  

Quadro 8: Quadro teórico-didático do encontro IX. 

TEMA: Aspectos sociais, metodológicos e culturais envolvidos no descobrimento da 
Garrafa de Leyden. 

ELEMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 

• Construção da garrafa de Leyden; 

• Interação com outros instrumentos já conhecidos na época para potencializar os 
fenômenos produzidos pela garrafa - como por meio do uso de máquinas 
eletrostáticas; 

• A reavaliação dos fenômenos já observados, em relação àqueles apresentados 
pela garrafa; 

• Necessidade de estabelecer novos parâmetros em relação aos materiais que 
tinham se tornado padrão para o estudo da eletricidade. 

CATEGORIZAÇÃO 

DIMENSÃO CONCEITUAL: 

• O experimento foi reproduzido por pessoas leigas no campo dos estudos da 
eletricidade; 

• As teorias disponíveis foram obstáculos à construção dos experimentos e 
observação do fenômeno; 

• Papel da imaginação e criatividade na percepção da possibilidade de 
armazenamento de eletricidade; 

• Mudança conceitual a partir de novos fenômenos gerados pela garrafa de Leyden; 

DIMENSÃO OBSERVACIONAL: 

• Análise sistemática dissonante com as expectativas teóricas; 

• As descrições de cientistas e historiadores acerca dos resultados dos fenômenos 
são tomadas por vieses que muitas vezes não correspondem aos fatos como 
aconteceram, mas como interpretações pessoais de aspectos que lhe parecem 
mais importantes; 

• Evidências que não se adequam com os parâmetros pré-estabelecidos para os 
fenômenos elétricos; 

• Experimento controlado para observação de um fenômeno que não possibilitou 
fácil reprodução. 

DIMENSÃO SOCIOCULTURAL: 

• O contato com pessoas influentes leva a atribuição à descoberta da garrafa a um 
patamar de incerteza, relacionado às trocas de cartas com as comunidades 
científicas, tendo em vista que as comunicações eram lidas de acordo com o grau 
de prestígio que o remetente possuísse; 

• O experimento da garrafa desestabilizou a comunidade científica da época, 
levando vários cientistas a concorrer para adequação dos novos fenômenos às 
suas teorias; 
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• Geração de disputas e competição entre grupos de vertentes distintas; 

• As revisões por pares eram tomadas por críticas ferrenhas aos grupos 
concorrentes. 

ANÁLISE E RECONSTRUÇÃO 

Produção Textual: escrita criativa Experimento: garrafa de Leyden 

PROBLEMA:  Descobertas científicas de uma área de estudo são sempre apoiadas 
pelos conhecimentos já estabelecidos? Um conhecimento profundo em uma 
determinada área é um pré-requisito para novos conhecimentos nesse campo de 
estudo? 

Fonte: autor 

Os encontros posteriores foram dedicados ao planejamento dos licenciandos 

para a construção de seus repertórios didáticos e apresentação de miniaulas, 

correspondendo às partes 3 e 4 do curso. Conforme o desenvolvimento das atividades 

algumas aulas extras puderam ser utilizadas no conjunto das aulas que foram destinas 

às etapas finais de preparação e apresentação. 

O Quadro 9 sumariza a sequência didática que descreve a proposta do curso, 

detalhando conteúdos, estratégias, materiais e etapas. 

Quadro 9: Sequência didática 

ENC 
OBJETIVOS DE 
ENSINO 

CONTEÚDO ESTRATÉGIA 
MATERIAIS E 
ATIVIDADES 

1 

Apresentar a 
proposta 
e discutir a 
abordagem 
histórica; 

Introdução à 
História das 
Ciências (HC); 
 

Exposição e 
discussão do 
conteúdo proposto; 
Ao final da aula o 
professor indicará 
dois textos aos 
estudantes que 
serão discutidos na 
próxima aula; 

Aula expositiva 
com uso de slides; 
Texto 1: GUERRA; 
QUINTAL. A 
história da ciência 
no processo 
ensino-
aprendizagem. 
Física na Escola, v. 
10, n. 1, 2009 
Texto 2: A História 
como ferramenta 
de ensino. 
(Adaptado do 
capítulo “History as 
a tool – Allchin, 
2013) 

2 

Discutir e analisar 
os papeis que a 
História da 
ciência pode 
exercer enquanto 
objetivo de 
ensino; 
Apresentar as 
principais 

Contribuições da 
HC para o ensino; 
O que é NDC; 
As dimensões de 
Confiabilidade da 
ciência. 

Leitura guiada para 
discussão do texto; 
Aula expositiva e 
dialogada - estudo 
e discussão  
acerca da ciência 
integral a partir da 
análise de textos 
históricos; 

• Texto 1 e 2, 
indicados para 
leitura em casa, 
na aula anterior; 

• Aula expositiva 
com uso de 
slides; 

• Textos 3 e 4 a 
serem analisados 
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discussões 
acerca da 
Natureza da 
Ciência e a 
proposta da 
ciência integral. 

 
 

sob a ótica da 
ciência integral. 

• Será pedido que 
os estudantes 
construam um 
texto crítico 
argumentativo 
acerca de sua 
compreensão 
sobre a relação 
entre a HC e 
NDC, no contexto 
do episódio. 

3 

Ressignificar e 
argumentar sobre 
os conteúdos 
estudados 
anteriormente. 

HC e NdC Produção textual • Textos e 
atividades 
utilizados no 
encontro 
anterior. 

4 

Iniciar a 
discussão acerca 
dos fenômenos 
elétricos e 
magnéticos; 
Problematizar os 
experimentos a 
partir de questões 
históricas para 
aprofundamento e 
explicitação de 
aspectos de 
Natureza da 
Ciência; 

A contribuição de 
Gilbert nos 
primeiros estudos 
da eletricidade; 
 

Iniciar com a 
discussão sobre a 
atividade indicada 
na última aula; 
 
Desenvolver 
atividades 
investigativas com 
os estudantes. 
 
Apresentar e 
solicitar que os 
estudantes 
construam o 
primeiro quadro 
teórico didático. 

Material didático 
impresso, 
previamente 
preparado; 
Material 
experimental: 
Experimentos: 
Perpendículo de 
Frocastoro, 
Versório de Gilbert 
Substâncias para 
eletrificar; 
Objetos de teste 
 
Construção do 
QTD – 1ª versão. 

5 

Discutir as 
compreensões e 
argumentações 
dos QTDs 
Apresentar a 
segunda parte do 
episódio histórico; 
Incentivar a 
leitura e 
discussão do 
texto para 
aprofundamento 
no conhecimento 
do ponto de vista 
contextual e 
conceitual; 

Papel das 
analogias e 
qualidade dos 
instrumentos 
científicos. 

Inicialmente, 
debater os quadros 
construídos pelos 
alunos, com foco 
na argumentação e 
proposições 
didáticas; 
 
Desenvolver 
atividades 
investigativas com 
os estudantes 
acerca do episódio 
histórico de Otto 
Guericke. 
 

Material didático 
impresso, 
previamente 
preparado; 
Material 
experimental: 
Experimentos: 
Réplica de 
máquina 
eletrostática e 
versão didática; 
Substâncias para 
eletrificar; 
Objetos de teste 
 
Será solicitado a 
que as informações 
resultantes da aula 
sejam introduzidas 
no QTD – 3ª versão 
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6 

Promover 
situações de 
ensino que 
envolvam a 
investigação; 
Discutir os 
contextos 
conceitual, 
metacientífico e 
pedagógicos do 
episódio histórico 
 

As contribuições 
de Dufay - Atração 
e repulsão 
eletrostática e os 
diferentes tipos de 
corrente. 

Inicialmente, 
debater os quadros 
construídos pelos 
alunos, com foco 
na argumentação e 
proposições 
didáticas; 
 
Desenvolver 
atividades 
investigativas com 
os estudantes 
acerca do episódio 
histórico de Dufay 
 

Material didático 
impresso, 
previamente 
preparado; 
Material 
experimental: 
Experimentos: 
Eletroscópio 
pendular; 
Substâncias para 
eletrificar; 
Objetos de teste 
 
Será solicitado a 
que as informações 
resultantes da aula 
sejam introduzidas 
no QTD – 4ª versão 

7 

Promover 
situações de 
ensino que 
envolvam a 
investigação; 
Discutir os 
contextos 
conceitual, 
metacientífico e 
pedagógicos do 
episódio histórico 

A condutibilidade 
elétrica e o caráter 
provisório do 
conhecimento 
científico 
 
Aspectos 
extracientíficos na 
construção da 
ciência e a 
caracterização do 
conhecimento 
científico. 

Inicialmente, 
debater os quadros 
construídos pelos 
alunos, com foco 
na argumentação e 
proposições 
didáticas; 
 
Desenvolver 
atividades 
investigativas com 
os estudantes 
acerca do episódio 
histórico de 
Stephen Gray 

Material didático 
impresso, 
previamente 
preparado; 
Material 
experimental: 
Experimentos: 
Fios, tubo de vidro; 
Eletroscópio 
pendular; 
Substâncias para 
eletrificar; 
Objetos de teste 
 
Será solicitado a 
que as informações 
resultantes da aula 
sejam introduzidas 
no QTD – 5ª versão 

8 

Promover 
situações de 
ensino que 
envolvam a 
investigação; 
Discutir os 
contextos 
conceitual, 
metacientífico e 
pedagógicos do 
episódio histórico 

Aspectos sociais, 
metodológicos e 
culturais 
envolvidos no 
descobrimento da 
Garrafa de Leyden 

Desenvolver 
atividades 
investigativas; 
 
Apresentar e 
discutir o episódio 
histórico da Garrafa 
de Leyden  

Material didático 
impresso, 
previamente 
preparado; 
Material 
experimental: 
Máquina 
Eletrostática; 
Réplicas da 
Garrafa de Leyden; 
Cano de PVC 
Objetos de teste. 

9 

Fomentar a 
discussão acerca 
do planejamento 
de ensino com 
abordagem HI; 

Planejamento de 
ensino na 
perspectiva HI 

Em seguida o 
professor realizará 
uma explanação 
acerca dos 
pressupostos do 
Ensino 
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Relacionar o 
papel dos QTDs 
com o 
planejamento de 
ensino; 
 

Investigativo, em 
especial ao que 
concerne à 
Abordagem 
Histórico-
Investigativa; 
 
Ao final, serão 
propostas 
construções de um 
plano de aula a 
partir dos QTDs 

10 
Planejamento/ 
apresentação de 
miniaulas 

______________ ______________ ______________ 

11-
14 

Planejamento/ 
apresentação de 
miniaulas 

______________ _____________ _____________ 

15 
Avaliação do 
curso 

_____________ _____________ _____________ 

Fonte: autor 
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APÊNDICE B – Materiais utilizados no ciclo formativo 

 

Encontro IV – Atividade I 

 

 

Curso: Licenciatura Plena em Física 

Período: noturno (   ) /matutino (    ) 

Disciplina: Metodologia para o Ensino de Física III 

Docente: José Antonio Ferreira Pinto 

Discente(s): 

 

ATIVIDADE I – DATA: ___/_____/______ 

 

 

Fonte: Henke e Höttecke (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Londres, 11 de fevereiro de 1600 d.C. 

Continuação dos meus experimentos sobre a capacidade de diferentes materiais para 
atrair outros, algo que não parece ser mais conhecido do que o que nos foi transmitido 
da Grécia antiga. No entanto, eu posso me basear nesse conhecimento - por exemplo, 
que um certo material pode ser eletrificado se, depois de esfregar com pelo ou pano, 
ele atrai pequenos pedaços de papel ou palha. Também posso usar a propriedade de 
eletrificar do âmbar para minha pesquisa. 

Hoje estou tentando pesquisar se existem dois tipos diferentes de atração - a atração 
de objetos eletrificados e o de pedras magnéticas - ou se é o mesmo em ambos os 

casos. 

De minhas experiências anteriores, cheguei à seguinte hipótese que quero testar hoje: 

Talvez os tipos de atração diferem um do outro em relação ao tipo (ou quantidade) de 
materiais atraídos. Se for esse o caso, o imã deve atrair outras substâncias que o 

objeto eletrificado. 

Primeiro, devo verificar quais materiais podem ser eletrificados através da fricção e 
anotá-los. 

Então, compararei os objetos atraídos pelas substâncias eletrificadas àqueles atraídos 

por um ímã. 

Para meus experimentos, vou usar os seguintes materiais: 
[…] 
Materiais a serem testados em sua eletrificação: 
[…] 
Os objetos expostos ao efeito de atração são os seguintes: 
[…] 
Todas minhas observações e ideias: 
[…] 
Uma ideia para um aparelho: a maneira como uma bússola funciona me deu uma boa 
ideia - vou suspender uma barra de madeira de tal modo que ela possa girar 
livremente. O material eletrizável poderá então invertê-lo. 

As minhas observações falam a favor ou contra a minha hipótese? 

Durante esses experimentos, mais algumas características vieram à minha mente que 
poderiam distinguir os tipos de atração: […] 
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Esse trecho pertence ao diário de laboratório (fictício) de Gilbert. Nosso objetivo é recuperar 

os dados perdidos e compreender melhor seu trabalho. (adaptado de HENKE. HÖTTECKE, 

2010) 

 

Exercício metodológico 1 

  

Tendo como referência o cenário didático proposto acima, planeje uma sequência de 

atividades, seguindo as seguintes etapas: 

I. Manipule os aparatos experimentais e analise o recorte do episódio buscando 

explicitar parâmetros que permitam a discussão de elementos de natureza da ciência. 

II.  Proponha atividades que possibilitem seus alunos a desenvolverem investigações 

próprias; 

III. Preveja a necessidade de possíveis materiais auxiliares para os estudantes realizarem 

as etapas de sua proposta; 

 

Exercício metodológico 2 

 

Retorne ao episódio histórico e construa um cenário didático, tratando de outra 

questão que você considere importante para ser discutido com os estudantes, relacionado ao 

trabalho de Gilbert e suas contribuições para o estudo da eletricidade. 

A partir desse cenário que você irá construir, retome os passos do planejamento 

indicados no exercício metodológico I. 
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Encontro V – Atividade I 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE II – DATA: ___/_____/______ 

 

 

(adaptado de HENKE. HÖTTECKE, 2010)

 

 

Curso: Licenciatura Plena em Física 

Período: noturno (   ) /matutino (    ) 

Disciplina: Metodologia para o Ensino de Física III 

Docente: José Antonio Ferreira Pinto 

Discente(s): 

Caro colega, 

Temos trabalhado juntos há algum tempo e você sempre foi muito útil e 

imaginativo em relação aos meus vários instrumentos. Como você deve saber, 

atualmente estou investigando as forças que afetam nosso planeta Terra, e 

sinto o desejo de investigar as forças criadas pelo fenômeno da eletrificação de 

objetos. Outros já fizeram um bom trabalho nesta área. Esses fenômenos 

elétricos raramente ocorrem na natureza, ou são muito fracos para serem 

investigados de perto. Infelizmente, todas as ocorrências naturais conhecidas 

desses fenômenos não são confiáveis e poderosas o suficiente - eu mesmo preciso 

produzir os mesmos fenômenos. Por isso, preciso da sua experiência e 

criatividade para construir uma máquina que me permita fazer isso de maneira 

controlada no laboratório. Na época e eu uma força que posso determinar por 

mim mesmo. 

Meus cumprimentos, 

Otto von Guericke. 
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Cenário didático: Você recebeu a designação de Guericke para desenvolver um instrumento 

que permita a eletrificação através da fricção no laboratório. Por favor, preste atenção ao fato 

de que deve ser possível realizar experimentos científicos com o seu instrumento. Use seu 

conhecimento dos experimentos eletrizantes anteriores. 

 

Exercício metodológico I 

O cenário acima tem como objetivo levar os estudantes a desenvolverem uma visão 

acerca do papel e da função dos instrumentos científicos projetando alguns deles. Além 

disso, outros pontos podem ser explorados após uma análise cuidadosa dos procedimentos 

e pressupostos utilizados por Guericke. 

I. Projete alguns aparatos experimentais e analise o recorte do episódio buscando 

explicitar parâmetros que permitam a discussão de elementos de natureza da ciência. 

II.  A partir do trabalho desenvolvido na etapa anterior, analise os pontos de dificuldade 

e de potencial didático e proponha atividades que possibilitem seus alunos a 

desenvolverem investigações próprias; 

III. Preveja a necessidade de possíveis materiais auxiliares para os estudantes realizarem 

as etapas de sua proposta; 

 

Exercício metodológico 2 

 

Retorne ao episódio histórico e construa um cenário didático, relacionado ao trabalho 

de Guericke na qual possam ser discutidas questões relevantes ao papel dos instrumentos e 

das analogias na ciência. 

A partir desse cenário que você irá construir, retome os passos do planejamento 

indicados no exercício metodológico I. 
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Encontro VI – Atividade I 

 

ATIVIDADE III – DATA: ___/_____/______ 

 

(adaptado de HENKE. HÖTTECKE, 2010) 

As seis estações mais importantes do processo e a abordagem de Gray para chegar às 

suas conclusões sobre a eletricidade, são descritas aqui: 

 

 

Curso: Licenciatura Plena em Física 

Período: noturno (   ) /matutino (    ) 

Disciplina: Metodologia para o Ensino de Física III 

Docente: José Antonio Ferreira Pinto 

Discente(s): 

Meu estimado colega 

 

Estou muito feliz por você demonstrar tanto interesse em meus 

experimentos sobre eletricidade! Nas próximas semanas e meses, vou 

mantê-lo informado sobre o progresso da minha pesquisa. Demonstrarei 

minhas configurações experimentais para você e explicarei por que as 

alterei. Além disso, vou relatar as hipóteses que minha pesquisa me 

levou, quais experimentos vou usar para testá-las e quais observações 

sustentam ou enfraquecem minhas hipóteses. Se por acaso descobrir 

algum erro em minhas experiências ou me pegar fazendo conclusões 

excessivamente apressadas, peço que me avise assim que possível, 

 

seu servo humilde mais obediente, 

 

Stephen Gray 
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1. Tubo de vidro com rolhas de cortiça 
A eletricidade é transmitida 1: 

• O tubo de vidro é arrolhado de um ou ambos os 
lados e depois esfregado. Pode-se ver que não 
apenas o tubo, mas também as rolhas pareciam 
eletrificadas.  

2. Tubo de Vidro com Rolhas e Rod com Bola 
A eletricidade é transmitida 2: 

• Uma vara é presa em uma rolha e uma bola de 
marfim é presa ao final da haste. Se a cortiça é 
então colada no tubo de vidro, a bola também fica 
eletrificada.  

3. Tubo de vidro com rolhas e cordão com bola 
A eletricidade é transmitida 3: 
 

• Esta configuração demonstra a transição para as 
experiências do cordão de cânhamo. Aqui, um 
pedaço de corda de cânhamo, 1m de 
comprimento, é anexado à rolha, e a bola de 
marfim acima é anexada à extremidade do cordão. 
Se o cordão for suspenso e o tubo de vidro for 
esfregado, a bola também é eletrificada. Na 
segunda variação, Gray fez o cordão mais 
comprido e o suspendeu de uma sacada. Mesmo 
assim, a bola parece estar atraindo. 

 

4. Cordão de cânhamo horizontal, eletrificado pela 
haste de vidro 
Corpos mais grossos transmitem: 
 

• Aqui um cordão de cânhamo é estendido 
horizontalmente, similarmente como pode ser visto 
no Material C. Gray admite que a transmissão 
falhou. 

• O motivo: ele usou pregos grossos em vigas de 
madeira para apoiar o cordão. Ele mesmo 
reconheceu que a corrente elétrica foi transmitida 
através dos pregos e raios para a terra e mudou 
sua configuração. 

 

5. Cordão de cânhamo Horizontal, preso a fios de 
seda 
Corpos mais finos não transmitem: 
 

• Hipótese de Gray: a espessura do cordão 
determina se ele transmite ou não. (as vigas eram 
grossas) Portanto, ele colocou os cordões de 
cânhamo em fios finos de seda e teve sucesso. 
Assim, a hipótese errada foi confirmada (apenas 
corpos finos não transmitem), porque a seda é um 
isolante, e se é grosso ou fino não é de todo 
importante! Somente com uma variação adicional 
na configuração e uma nova linha de 
questionamento, essa ideia poderia ser corrigida. 
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6. Cabo longo de cânhamo - transmissão em grandes 
distâncias 

• Corpos finos transmitem! Transmissores e não 
transmissores. 

• Com seu amigo Granville Wheeler, Gray fez o 
cabo de cânhamo mais e mais, a fim de testar até 
que ponto a eletricidade podia ser transmitida. 

 

 

 
 

(adaptado de HENKE. HÖTTECKE, 2010) 

A tabela a seguir deve ajudá-lo no planejamento. Utilize os comentários de Gray para propor 

atividades conforme se pede abaixo: 

 

 Comentários de Gray (por exemplo, como correspondência ou cartões com 
informações extras) 

1 Minha hipótese é que todos os materiais conduzirão eletricidade se forem suficientemente 
espessos. Afinal, no meu primeiro experimento surpreendente, as rolhas eram grossas. A 
barra de madeira no meu segundo experimento e o cordão de cânhamo no meu terceiro 
arranjo também eram relativamente grossos. Além disso, no meu experimento final, com o 
cordão pregado nas vigas de madeira, não havia condução: não consegui observar uma 
atração no final do cordão. A eletricidade deve ter sido transmitida através dos pregos 
grossos e dos feixes espessos na terra, em vez de atravessar o cordão. Portanto, a 
condução da eletricidade deve ser determinada pela espessura do material. 

2 Em vez do prego, prendi agora o fio de cânhamo a um cordão de seda. Agora observei que 
o cordão de cânhamo conduz eletricidade. A eletricidade não é mais ancorada na terra 
através do cordão de seda. Isso apoia a hipótese que obtive da configuração anterior, 
porque o cordão de cânhamo é grosso e o cordão de seda fino. Agora estou certo de que a 
espessura de um material determina se ele conduz ou não. Agora posso dizer com alguma 
certeza de que os corpos finos impedem o fluxo de eletricidade e os corpos espessos 
permitem que ele flua livremente, não importa de que tipo de material eles são feitos - esta 
é realmente uma ideia nova! 

3 Agora estou trabalhando com meu amigo e colega Granville Wheeler. Nossos experimentos 
adicionais devem demonstrar até que ponto a eletricidade pode ser transmitida. Para este 
propósito, colocamos o cordão de cânhamo várias vezes para frente e para trás através do 
fio de seda. No entanto, o grande peso, infelizmente, muitas vezes faz o fio de seda rasgar! 

4 Usamos um fio de metal muito fino, que é forte o suficiente, mas, no entanto, fino o suficiente 
para não transmitir eletricidade. 
No entanto, com o fio de metal, não pude observar nenhuma outra transmissão. 
Eu não posso explicar esses resultados, então eu consultei meu amigo Wheeler e conduzi 
o experimento novamente com ele - com os mesmos resultados! 
Estávamos certos de que a espessura do material determina se ele é condutivo ou não. Isto 
parece agora estar possivelmente errado, já que nosso fio de metal fino aterrou a 
eletricidade na terra! Acreditamos que já estivemos errados anteriormente porque as novas 
observações não se encaixam em nossa hipótese. Talvez nossas observações anteriores 
fossem, de fato, apenas apoiadas por coincidência. 
Devemos aceitar o fato de que o conhecimento que temos para ter certeza pode ser provado 
estar errado no futuro! No nosso caso, felizmente, isso aconteceu rapidamente. 

5 Depois de pensarmos um pouco, poderíamos concordar com uma hipótese completamente 
diferente: talvez o tipo de material em si determine se ele conduz e não a sua espessura? 
Talvez, então, existem tipos de materiais que conduzem eletricidade e aqueles que não. 
Esta nova hipótese é apoiada por nossas novas e antigas observações. Antes de me permitir 
estar completamente convencido, preciso fazer mais pesquisas. 

(adaptado de HENKE. HÖTTECKE, 2010) 
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Proponha: 

a) Configuração e Material 

b) Possíveis perguntas para reflexão 

c) Possíveis perguntas para refletir sobre a natureza da ciência 

d) Tarefas Sugeridas 
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Encontro VII - Atividade 4 

 

ATIVIDADE IV – DATA: ___/_____/______ 

 

Exercício metodológico I 

 

São apresentados abaixo dois recortes dos textos originais de Dufay. Realize as 

atividades propostas, analisando e registrando as etapas do ponto de vista didático, 

comentando dificuldades teóricas e práticas para a sua realização. 

Recorte I: 

 

“E assim é certo que os corpos que se tornam eletrificados através do contato repelem 
os corpos dos quais foram eletrificados. Também é verdade que eles serão repelidos 
por todos os outros corpos eletrificados, independentemente de qual tipo? E é verdade 
que os corpos que se tornaram eletrificados são apenas diferentes uns dos outros na 
força de sua eletrificação? Investigar essas questões levou-me a uma descoberta que 
eu não esperava e de que acredito que ninguém tenha tido a menor ideia. 

Vemos que existem dois tipos muito diferentes de eletricidade, e que esses são os 
corpos claros e duros, como vidro ou cristal etc., bem como corpos de alcatrão ou 
resina, como âmbar, verniz de resina, vedação. cera etc. Todos esses corpos repelem 
cada corpo cuja eletricidade é do mesmo tipo e atraem todos aqueles que são do tipo 
oposto. 

Corpos que não são eletrificados podem obter os dois tipos de eletricidade. Então 
suas propriedades são as mesmas que o corpo do qual elas foram eletrificadas.” 

(Texto de Dufay sobre a Teoria das Duas Eletricidade e tarefas relacionadas, bem como trabalhos de 

pesquisa. Dufay Texto de: Philosophical Transactions, Vol.38 (1735), p. 263ff, Dufay, tradução 

adaptada) 

 

 

 

 

Curso: Licenciatura Plena em Física 

Período: noturno (    ) /matutino (    ) 

Disciplina: Metodologia para o Ensino de Física III 

Docente: José Antonio Ferreira Pinto 

Discente(s): 
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Atividades: 

1. Responda à seguinte pergunta: Quais foram as “investigações” realizadas por Dufay 
e por que ele se incomodou com isso? 

 

2. Com os materiais fornecidos, conduza sua própria experiência com a qual você pode 
demonstrar o que Dufay descobriu. (Você deve pensar por si mesmo; o resultado não 
está no texto): 

• Coloque uma questão clara de pesquisa que você tentará responder através de uma 
investigação 

• Pense em experimentos que ajudarão você a responder à pergunta 

• Observe suas observações enquanto conduz o experimento 

• Interprete suas observações: você pode responder à pergunta com elas ou precisa 
realizar outras experiências? 

• Apresente sua investigação (pergunta de pesquisa, experimentos, observações, 
resultados) à turma. 

 

Recorte II: 

 

E assim é certo que os corpos que se tornam eletrificados através do contato repelem 

os corpos dos quais foram eletrificados. Também é verdade que eles serão repelidos 

por todos os outros corpos eletrificados, independentemente de qual tipo? E é verdade 

que os corpos que se tornaram eletrificados são apenas diferentes uns dos outros na 

força de sua eletrificação? Investigar essas questões levou-me a uma descoberta que 

eu não esperava e de que acredito que ninguém tenha tido a menor ideia. Descobri 

um princípio simples que pode explicar grande parte das irregularidades que parecem 

acompanhar a maioria dos experimentos em eletricidade. Este princípio afirma que os 

corpos eletrificados atraem todos aqueles corpos que não são eletrificados. Estes 

então tornam-se eletrificados através do contato ou de estarem muito próximos de 

corpos eletrificados. Agora que ambos os corpos são eletrificados, eles se repelem. 

Se este princípio é aplicado a diferentes experimentos em eletricidade, ficamos 

surpresos com o número de fenômenos irregulares e misteriosos que podem ser 

explicados através dele! 

(Texto de Dufay sobre a Lei da Atração-Transmissão-Repulsão e materiais relacionados, bem como 
trabalhos de pesquisa Dufay Texto de: Philosophical Transactions, Vol.38 (1735), S. 263f, Dufay, 
tradução adaptada) 
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Atividades: 

1. Leia o que Dufay escreveu sobre suas investigações e responda às seguintes 

perguntas: 

a) Quais foram as “investigações” feitas por Dufay e por que ele se incomodou com isso? 

b) Quais são os resultados da Dufay? 

2. Com os materiais fornecidos, conduza sua própria investigação com a qual você pode 

demonstrar o que Dufay descobriu. (Você deve pensar por si mesmo; o resultado não 

está no texto): 

a) Coloque uma questão clara de pesquisa que você tentará responder através de uma 

investigação 

b) Pense em experimentos que ajudarão você a responder à pergunta 

c) Observe suas observações enquanto conduz o experimento 

d) Interprete suas observações: você pode responder à pergunta com elas ou precisa 

realizar outras experiências? 

e) Apresente sua investigação (pergunta de pesquisa, experimentos, observações, 

resultados) à turma. 
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APÊNDICE C – Materiais produzidos pela dupla no Ciclo Formativo 

 

Quadro 10 - Quadro Teórico didático – versão 1 

 

TEMA: Gray, Dufay e a eletricidade. 

Licencianda A e Licencianda B 
PROBLEMA: E se no lugar das rolhas, tampasse os lados do tubo com papel alumínio, teríamos o mesmo resultado, o que 
mudaria? E se tampasse com outro tipo de material, que não fossem as rolhas? Algum material poderia substituir? 
 
 

N
ÍV

E
L

 C
O

N
C

E
IT

U
A

L
 

Contexto científico 

Vertente teórica   

(Gray) 

• Atenção a efeitos imprevistos, explicação 

cautelosa de anomalias e busca por precisão; 

• Acreditava na comunicação de eletricidade 

entre corpos. 

(Dufay) 

• Indicou o termo isolante; 

• Aponta dois tipos distintos de eletricidade 

(Vítrea e Resinosa). 

 

• Produção oral e escrita; 

• Produção de Narrativa 

histórica; 

• Proposição experimental. 

Vertente prática  
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(Gray) 

• Análise do tubo de vidro e a cortiça e sua 

comunicação; 

• Estudou vários tipos de materiais, diversos 

tamanhos e formas possíveis, para ter certeza 

da tal virtude. 

(Dufay) 

• Traz duas inovações para o trabalho de 

Gray; 

• Cria uma sistematização e investigação para 

o conhecimento adquirido. 

Dimensão observacional 

 (Gray) 

• Não conseguiu observar a eletricidade entre 

metais, que acreditou por muito tempo; 

• Identificou existência de eletricidade através do 

tubo e cortiça; 

• Buscou observar até onde ele poderia 

comunicar virtude atrativa. 

 (Dufay) 
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• Estudou a eletrização da água, a influência das 

cores nos processos de eletrização e se a 

eletricidade poderia fluir pelo ar; 

• Repulsão e a proposição da existência de dois 

tipos de eletricidade.  

Dimensão conceitual 

• Criação da regra de Dufay 

Contexto metacientífico Dimensão sociocultural  

 (Gray) 

• Filho de carpinteiro e tintureiro; 

• Aprendeu um pouco de Latin (teve contato com 

livros de astronomia); 

•  Amigo de John Flamsteed (astrônomo real e 

fundador do observatório de Greenwich). 

(Dufay) 

• Serviu nas forças armadas; 

• Vasta educação para a guerra e para as letras; 

• Por meio de influências de seu pai, conseguiu 

ser indicado a Academia de Ciências de Paris 

em 1723.   
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Contexto pedagógico 

• Refletir sobre os problemas apresentados na 

história em quadrinhos; 

• Despertar a capacidade investigativa tendo 

como base os conhecimentos abordados nos 

recortes anteriores; 

 

Cenário Didático 

• Problema 

• Contexto 

• Atividades 
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Quadro 11 - Quadro Teórico didático – versão 2 

 

TEMA: Gray, Dufay e a eletricidade. 
Ester Oliveira e Lizandra moura  
 
PROBLEMA: E se no lugar das rolhas, tampasse os lados do tubo com papel alumínio, teríamos o mesmo resultado, o que mudaria? E se 
tampasse com outro tipo de material, que não fossem as rolhas? Algum material poderia substituir? 
 
 

N
ÍV

E
L

 C
O

N
C

E
IT

U
A

L
 

Contexto 
científico 

Vertente teórica   

(Gray) 

• Acreditava na comunicação de eletricidade entre 

corpos; 

•  

(Dufay) 

• Indicou o termo isolante; 

• Aponta dois tipos distintos de eletricidade (Vítrea e 

Resinosa); 

• Observou a existência de Repulsão 

 

• Produção oral e escrita: Continuar a 

história em quadrinhos de acordo com a 

etapas elaboradas em aula; 

• Produção de Narrativa histórica; 

Recortes históricos sobre os elétricos e 

não elétricos, aproveitar a forma como 

Galvani reproduz seus experimentos e 

tentar utilizar o método de testes para o 

episódio atual, investigar, fazer 

comparações; 

• Proposição experimental: 

Trabalhar o experimento com os materiais: 

tubo de vidro, rolha, papel alumínio, 

máquina, para eletrizar o tubo; observar e 

anotar os resultados obtidos, elaborar 

questionamentos e possíveis explicações 

com base nos recortes anteriores.  
Vertente prática  

(Gray) 
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• Estudou vários tipos de materiais, diversos tamanhos e 

formas possíveis, para ter certeza da tal virtude. 

(Dufay) 

• A partir de questionamentos feitos e observados por 

ele, inicia seu trabalho e pesquisa; 

• Reconhece a importância de conhecer trabalhos 

anteriores para dar prosseguimento aos 

experimentos 

Dimensão observacional 

 (Gray) 

• Não conseguiu observar a eletricidade entre metais, 

que acreditou por muito tempo; 

• Análise do tubo de vidro e a cortiça; 

• Buscou observar até onde ele poderia comunicar 

virtude atrativa. 

• Atenção a efeitos imprevistos, explicação cautelosa de 

anomalias e busca por precisão; 

• Análise do tubo de vidro e a cortiça e sua comunicação; 

 

 (Dufay) 
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• Estudou a eletrização da água, a influência das cores 

nos processos de eletrização e se a eletricidade 

poderia fluir pelo ar; 

Dimensão conceitual 

• Indicou o termo condutor; 

• Criação da regra de Dufay; 

• Traz duas inovações para o trabalho de Gray; 

• Cria uma sistematização e investigação para o 

conhecimento adquirido. 

Contexto 
metacientífico 

Dimensão sociocultural  

 (Gray) 

• Filho de carpinteiro e tintureiro; 

• Aprendeu um pouco de Latim (teve contato com livros 

de astronomia); 

•  Amigo de John Flamsteed (astrônomo real e fundador 

do observatório de Greenwich). 

(Dufay) 

• Serviu nas forças armadas; 

• Vasta educação para a guerra e para as letras; 

• Por meio de influências de seu pai, conseguiu ser 

indicado a Academia de Ciências de Paris em 1723.  
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• papel das comunicações do desenvolvimento do 

trabalho científico  

 

Contexto 
pedagógico 

• Refletir sobre os problemas apresentados na história 

em quadrinhos, como: Será que a poeira poderia 

contaminar o experimento? Mas como Dufay chega a 

essa regra? Por que só assim daria certo? de forma 

que estes busquem soluções para as questões 

sugeridas na H.Q e percebam que a ciência não é algo 

construída por gênios, ocorrem erros em suas etapas 

para chegar à construção do conhecimento. 

• Despertar a capacidade investigativa tendo como base 

os conhecimentos abordados nos recortes anteriores 

como, por exemplo, o conhecimento de elétricos e não 

elétricos do episódio de Gilbert; realizar procedimentos 

semelhantes aos que foram feitos no episódio de 

Gilbert, em que se tinha diversos materiais para ir 

testando se davam certo e eu efeitos produziam; os 

recortes citados darão a base para o estudo do atual 

episódio, espera-se que o aluno seja capaz de testar o 

inusitado.    

Cenário Didático 

• Problema:  

• Contexto 

• Atividades 
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Cenário didático 

Problema: De acordo com os conhecimentos de elétricos e não elétricos, será que a rolha funciona? Não poderia ser outros 

materiais? 

A seguir a proposta da história em quadrinhos, tendo como objetivo desenvolver curiosidade sobre as perguntas que lá são 

feitas, levando o aluno a refletir sobre o porquê de as coisas não darem certo de maneira imediata, induzi-los a testar 

experimentalmente os fenômenos apresentados no episódio e inseri-los no contexto da época. 

Para a parte experimental, entregaremos materiais como: tubo de vidro, rolha, papel alumínio, máquina, para eletrizar o 

tubo, o intuito da atividade é que os alunos testem os materiais que podem dar certo e que não podem e tentem explicar o 

porquê quando não conseguirem reproduzir o fenômeno.  
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Figura 10 – Exemplo de história em quadrinhos da dupla 
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APÊNDICE D – Materiais desenvolvidos pela dupla durante o ciclo de docência 

 

Plano de Aula: 

 

Universidade Estadual da Paraíba- UEPB  

Centro de Ciências e Tecnologia – CCT  

Departamento de Física- DF  

Curso de Licenciatura Plena em Física – Regime Acadêmico Seriado Semestral 

2019.1  

Estagiárias: Licencianda A e Licencianda B  

Instituição de Estágio: Instituto Federal da Paraíba 

Turmas: 2º ano (turma especial) 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Tema:    História da Eletricidade.   

 

Apresentação  

 Os conteúdos que tratam da eletricidade no ensino médio podem ser 

trabalhados de diferentes maneiras. Alguns conceitos que geralmente são trazidos 

como iniciais nos livros de Física são muitas vezes pouco explorados e apontados 

como simples e óbvios. Isso pode levar estudantes a terem uma visão deturpada e 

pouca segurança acerca desses conceitos, como o que é o fenômeno elétrico, como 

reconhecê-lo e mesmo como identificá-lo e diferenciá-lo de outros fenômenos 

semelhantes como o caso do magnetismo. No conjunto de aulas que compõem esse 

plano vamos trabalhar as questões da perspectiva histórica, buscando contribuir com 

a aprendizagem dos estudantes. Esperamos que as discussões e atividades 

desenvolvidas contribuam para entender um pouco mais sobre a história que envolve 

alguns conceitos e sobre como a física é construída. Vamos trabalhar um pouco da 

história da eletricidade, trazendo discussões desde as contribuições de Gilbert, 

passando pelos trabalhos de Gray e DuFay, até a invenção da Garrafa de Leyden. A 

problemática que irá guiar o curso das aulas será: se o atrito de alguns materiais pode 
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gerar eletricidade, então, como é possível se obter efeitos maiores e melhores? Assim, 

exploraremos a propriedade elétrica dos materiais, os fenômenos de condução e 

repulsão e as dificuldades relacionadas ao funcionamento da garrafa de Leyden. 

 

Objetivos: Geral e específicos 

Apresentar um pouco da história da eletricidade, discutindo algumas ideias que 

constituíram os primeiros estudos da eletricidade.  

Sendo assim, espera-se que ao final destas aulas os estudantes sejam 

capazes de: 

• Identificar algumas ideias acerca do fenômeno elétrico e os argumentos 
que ajudaram a diferenciá-lo de outros fenômenos semelhantes; 

• Compreender que a ciência é produzida na coletividade, identificando as 
contribuições dos diferentes personagens presentes no episódio; 

• Desenvolver habilidades práticas a partir das atividades experimentais 
propostas; 

• Questionar e investigar acerca dos fenômenos estudados. 
  

Público-alvo: estudantes do 2º ano.  

 

 

Conteúdos:  

• Gilbert e os materiais elétricos e não elétricos;  

• Repulsão e condução: os estudos de Gray e Dufay; 

• As contribuições e as dificuldades associadas à invenção da garrafa de 
Leyden. 

 

Material necessário: 

➢ Data-show.  

➢ Pincel e Lousa. 

➢ Material impresso 

➢ Material experimental   

Avaliação: 

A avaliação se dará de maneira contínua, levando em consideração suas 

funções pedagógico-didáticas, diagnóstica e de controle. Dessa maneira, todas as 

etapas desenvolvidas ao longo das aulas, em consonância com os objetivos previstos 

para elas, serão observadas a partir de procedimentos e instrumentos de diagnóstico, 

seja por meio de discussão, seja por atividades práticas e teóricas realizadas em sala 

de aula ou em casa. 
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Número de aulas: 6 encontros de 1h30min cada. 

 

 

Percurso Metodológico  

 

1º Encontro: É possível armazenar eletricidade?  

 

Iniciaremos a aula apresentando um slide partindo de uma discussão mais 

geral, mostrando para a turma um conjunto de imagens de vários personagens que 

contribuíram com a ciência, sendo alguns mais conhecidos e outros nem tanto. A ideia 

é gerar um debate inicial sobre quem faz ciência e o que entendemos por ciência. 

Num segundo momento, vamos apresentar a temática do estudo da 

eletricidade e fazer a seguinte pergunta: hoje a gente usa muita eletricidade, mas será 

que assim como muita coisa pode ser armazenada, a eletricidade também pode? 

Como? 

A partir das respostas, vamos pedir que a turma se divida em grupo e pensem 

em como seria possível armazenar eletricidade. Ao final da aula vamos compartilhar 

nossas ideias e encerramos com a seguinte pergunta: o que é essa eletricidade que 

queremos armazenar? Fazendo um paralelo com as respostas à questão do 

armazenamento de cada grupo, vamos pedir que no próximo encontro a turma tente 

associar o que eles entendem por eletricidade com o tipo de armazenamento que 

sugeriram. 

 

2º Encontro: É possível armazenar eletricidade?  

 

A aula será iniciada retomando o que foi discutido no encontro anterior. Na 

sequência os estudantes se juntarão em novos grupos formados com um componente 

dos grupos formado na aula anterior. A ideia é que possam compartilhar suas ideias 

e tentar chegar a um consenso sobre a questão discutida. Após isso, haverá um 

momento de compartilhar as ideias no grande grupo. (40 min) 

O segundo momento da aula será destinado a apresentação do episódio de 

Gilbert por meio de slides. Será enfatizado no trabalho de Gilbert sua tentativa de 

determinar e diferenciar o que é o fenômeno elétrico e apresentaremos o versório, 

sem dar detalhes de sua estrutura e funcionamento. (20 min) 

No último momento a dupla irá disponibilizar uma caixa para cada grupo com 

vários materiais (como canudos, papel, lenços de tipos variados, objetos de plástico, 

vidro e metal etc.) e solicitará que tentem determinar se são elétricos ou não elétricos. 

Nesse momento será apresentado um desafio: baseado no versório de Gilbert, 

projetem e construam um versório que seja capaz de identificar apenas o fenômeno 
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elétrico. Será esclarecido que ele é essencial para que possam categorizar os 

materiais como Gilbert fez. (30 min). 

 

3º Encontro: É possível armazenar eletricidade?  

 

Nesse encontro a turma dará sequência às atividades práticas a partir do que 

projetaram na aula passada e ao longo da semana. (60 min) 

No segundo momento, cada grupo irá comunicar os resultados de sua 

categorização e mostrar o funcionamento dos versórios. (25 min) 

No momento final da aula, iremos propor outro desafio: já que sabemos que os 

corpos elétricos têm a capacidade de atrair outros corpos leves, projetem uma 

maneira de transportar essa eletricidade do lugar onde está sendo gerada até um 

outro ponto, sem deslocar a fonte que está gerando a eletricidade. (25 min) 

 

4º Encontro: É possível levar a eletricidade de um lugar para o outro? 

 

A aula se inicia com a reunião dos grupos para acertar os detalhes, seguido do 

momento de compartilhar suas ideias com o grande grupo. (20 min) 

Após esse momento, vamos apresentar, em slides, algumas configurações dos 

experimentos de Gray e discutir sobre o papel do diário de laboratório. (40 min) 

Na sequência pediremos que os grupos se reúnam e discutam suas propostas, 

agora com as novas informações, e registrem tudo em seus diários de laboratório. 

Será entregue a cada grupo um caderno pequeno para que possam usar para esse 

fim. O objetivo é que consigam projetar e descrever a maneira como pretendem 

realizar o desafio. As estagiárias irão visitar os grupos a fim de observar as propostas, 

auxiliar nas dúvidas e saber quais os materiais que o grupo precisará para executar 

seu projeto e, se for o caso, propor adaptações quando não for possível adquiri-los. 

(30 min) 

 

 

5º Encontro: É possível levar a eletricidade de um lugar para o outro? 

 

Nesse encontro a turma dará sequência às atividades práticas a partir do que 

projetaram na aula passada e ao longo da semana. (30 min) 

Na sequência, os grupos apresentarão seus resultados. (20 min) 
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Após essa etapa, retomaremos o problema inicial do primeiro encontro, que 

trata do armazenamento da eletricidade e apresentaremos, com uso dos slides, 

algumas informações sobre a invenção da garra de Leyden e falaremos um pouco 

sobre a regra de Dufay. A intenção e provocar a turma, na atividade final, para ver se 

irão utilizar as informações da regra de Dufay na construção de sua versão da garrafa 

ou não. (45 min) 

A última parte da aula será destinada à apresentação da proposta de atividade 

final: a “Gincana elétrica”. Os grupos participarão de uma atividade em que precisarão 

gerar a eletricidade, conduzir pela maior distância possível e armazenar em sua 

versão da garrafa de Leyden. Será considerada a intensidade do efeito em cada etapa 

e a criatividade. Ao final, as garrafas eletrificadas serão utilizadas para dar um choque 

no circuito formado por uma comissão composta por um integrante de cada grupo. 

Essa comissão não saberá qual a ordem das garrafas que estão sendo utilizadas para 

dar o choque, e votarão naquela em que o efeito foi mais intenso. (15 min) 

 

 

6º Encontro: Gincana elétrica. 

 

A primeira parte da aula será destinada a montagem dos equipamentos e a 

formação da comissão de avaliação da intensidade do choque. (15 min) 

Na sequência cada grupo apresentará seu protótipo e fará funcionar mostrando 

que a garrafa consegue ser carregada, para isso deverá gerar uma pequena faísca. 

Permanecerão carregando suas garrafas durante o tempo máximo de 20 minutos. (40 

min) 

Na última etapa, as estagiárias irão recolher as garrafas e a comissão fará um 

círculo, de mãos dadas e olhos vendados, e as garrafas irão ser descarregadas nesse 

circuito, uma a uma. Após as três garrafas serem utilizadas, a comissão dará notas 

de 0 a 10 para a intensidade do choque. A que tiver a maior pontuação na média das 

notas da comissão, será a vencedora. (20 min) 

O restante da aula será destinado para a avaliação das aulas pelo grupo, 

trazendo suas perspectivas e fazendo sugestões e críticas. Será pedido que os grupos 

finalizem em casa os diários de laboratório e construam um mapa conceitual com tudo 

o que foi visto ao longo dos encontros. (15 min) 
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APÊNDICE E – Guia da entrevista individual 

 

GUIA PARA A ENTREVISTA 

 

1. Antes da experiência do estágio, você já tinha tido alguma experiência atuando 

como professor? Se sim, fale um pouco dessa experiência, em relação ao 

ambiente, às expectativas e ao grau de efetividade de sua participação. (buscar 

relações com experiencias anteriores e observar se o entrevistado faz alguma 

referência à necessidade de maior formação na área de atuação) 

2. Da experiência que você teve até o momento, quais aspectos você compreende 

como sendo essenciais para o professor ter uma atuação que contemple o que 

você entende como adequado as demandas atuais educacionais? (Espera-se que 

o entrevistado apresente elementos em sua fala que apontem para a sua 

compreensão de educação, papel do professor, do aluno e do ensino.) 

3. O ambiente de estágio era semelhante àquele que você teve quando aluno da 

educação básica? Descreve em linha gerais comparando os diversos aspectos que 

se aproximam e se diferenciam.   

4. O seu estágio pedia que vocês preparassem e executassem um curso sobre um 

recorte de história da física. Quais aspectos você levou em consideração para 

realizar o planejamento? 

5. Você acredita que a reflexão coletiva, junto com o professor da disciplina e dos 

colegas de turma, contribuiu para o planejamento da aula e das suas atividades? 

Quais sentimentos você teve em relação à reflexão coletiva? 

6. A reflexão coletiva contribuiu para a problematização de conhecimentos, dúvidas 

ou certezas que você tinha sobre o seu planejamento? Quais conhecimentos que 

você tinha que foram modificados? Como você se sentiu em relação a isso? 

7. No que você acha que a escrita do diário reflexivo colaborou para a sua reflexão 

sobre a construção, aplicação e avaliação de estratégias didáticas que visam o 

ensino de conteúdos metacientíficos? 

8. Que tipo de ações você acha que foram mais comuns em sala de aula? 

9. Readequar foi algo bom? 

10. A metodologia desenvolvida na disciplina de Met. III contribuiu para o 

desenvolvimento do estágio? 

11. Você acha que sua atuação no estágio foi efetiva? O que poderia ter sido 

melhorado?  

12. Durante a experiência, relate momentos em que você identificou claramente que 

o planejamento estava alcançando seus objetivos e aqueles em que pareceu não 

dar certo. 

a. Agora, olhando em retrospectiva, como você adaptaria as situações e como a 

metodologia do quadro poderia contribuir para isso. 

b. Você acha que tais situações poderiam ser previstas?  

c. A discussão em grupo auxilia nesse processo? Como? 

 


