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Resumo
 
Nossa pesquisa objetiva investigar as diferentes metodologias usadas por professores de ciências de escolas da cidade
de Sergipe e qual a influência da utilização de diversos recursos didáticos e pedagógicos no ensino de ciências.
Utilizamos a pesquisa de campo do tipo qualitativa-descritiva em que para coleta dos dados aplicamos questionários. Os
resultados apontam que não existe uma única estratégia ou método para atender a diversidade e complexidade dos
alunos e da forma como eles aprendem, o importante da estratégia é que seja capaz de produzir sentido do que é
ensinado e do que é aprendido.
Palavras chaves: Ensino de ciências; metodologias; didática
 
Currículum
 
Nuestra investigación tiene como objetivo investigar las diferentes metodologías utilizadas por los maestros de la ciudad
de Sergipe escuelas de la ciencia y la influencia que el uso de varios recursos de enseñanza y aprendizaje en la
educación científica . Usamos la investigación de campo del cualitativa - descriptiva en que para la recogida de datos de
los cuestionarios aplica . Los resultados muestran que no hay una estrategia única o método para hacer frente a la
diversidad y complejidad de los estudiantes y cómo aprenden , la estrategia importante es ser capaz de dar sentido a lo
que se enseña y lo que se aprende .
Palabras clave: enseñanza de las ciencias ; metodologías ; didáctica

 

INTRODUÇÃO
 
Ao longo de sua existência, a espécie humana foi se transformando – ao passo que buscou mais e mais aprendizado,
mantendo o conhecimento vivo e em constante evolução. A ciência tem seu papel fundamental nesse processo, afinal
de contas, aprender sobre ciência é aprender a refletir sobre diversos conceitos, fazendo uso de ferramentas para
construção e reconstrução de ideias.
Este estudo teve como objetivo investigar a opinião de professores de Física, Química e Biologia de escolas públicas e
particulares da cidade de Aracaju, Sergipe, com o intuito de identificar quais tipos de metodologias eles utilizam em suas
aulas e como os alunos se comportam frente às práticas educacionais adotadas. A partir das respostas, será discutido
sobre qual a influência da utilização dos recursos didáticos e pedagógicos no ensino de ciências.
Na busca por apresentar as respostas a nossa problemática, será apresentada uma pesquisa bibliográfica que teve
como intuito saber o que os pesquisadores têm produzido sobre o uso de metodologias para o ensino de ciências. Em
seguida, serão apresentados e discutidos os relatos dos professores colaboradores na nossa pesquisa. A investigação
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foi realizada através da aplicação de questionário com questões subjetivas sobre o tema da investigação.
Para Kruger (2003, p. 71) apud Lima e Vasconcelos (2006):
“O Modelo Didático Tradicional é caracterizado por concepções de ensino como uma transmissão/transferência de
conhecimentos, por uma aprendizagem receptiva e por um conhecimento absolutista e racionalista. Destas deriva uma
prática profissional que concebe os conteúdos de sala de aula como reprodução simplificada do conhecimento cientifico
‘verdadeiro’, transmitido verbalmente pelo professor (metodologias transmissivas), por um currículo fechado e
organizado de acordo com uma lógica disciplinar e por uma avaliação classificatória e sancionadora”.
É perceptível que a aplicação desses métodos “tradicionais” no ensino de ciências, nas quais o conteúdo é
sumariamente extraído de livros e repassado “apenas” via lousa e transcrito pelos alunos em seus cadernos, é
enfrentada pela grande maioria dos alunos como algo maçante e sem proveito algum. Por outro lado, o uso de
metodologias investigativas de acordo com Gil Perez e Castro (1996) deve compreender as seguintes características:
 “apresentar aos alunos situações problemáticas abertas, em um nível de dificuldade adequado à zona de
desenvolvimento potencial dos educandos; favorecer a reflexão dos alunos sobre a relevância das situações-problema
apresentadas; emitir hipótese como atividade indispensável à investigação científica; elaborar um planejamento da
atividade experimental; contemplar as implicações CTS do estudo realizado; proporcionar momentos para a
comunicação do debate das atividades desenvolvidas; potencializar a dimensão coletiva do trabalho científico”.
Diante disso, é esperado que essa forma de abordagem faça com que os alunos se interessem mais pelas disciplinas
de ciências, pois o aprendiz tem um papel ativo no processo de aprendizagem, ao passo que pode encará-la como uma
atividade criativa e aberta a questionamentos. A prática desses métodos, sugere uma transformação relevante para a
educação científica, além de se justificar como de suma relevância social. Por isso, é necessário existirem disciplinas
didáticas e pedagógicas nas licenciaturas, pois são disciplinas que ajudam tanto professores em formação inicial quanto
aqueles que já estão em formação avançada a desenvolverem habilidades e, por meio de tais disciplinas, demostrar a
importância das metodologias de ensino na formação profissional docente.
 
 
A IMPORTÂNCIA DO USO DE METODOLOGIAS INVESTIGATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS
 
Durante os cursos de licenciaturas os futuros docentes se preparam para a realidade da sala de aula em disciplinas que
apresentam fundamentos para a formação de professores no campo teórico da Didática e da Pedagogia. A qualidade da
formação de professores tem se tornado uma temática recorrente nos últimos anos, ganhando destaque em produções
de trabalhos acadêmicos e debates, a exemplo dos publicados por Mion (2009), Carvalho e Gil-Pérez(2011). Mas a
importância em “inovar-se e renovar-se[1]”, como prática educacional, está em buscar continuamente uma educação de
qualidade, o que nos direciona para apostar na formação de professores que possuem uma identidade capaz de
construir um ambiente favorável. Sendo esse um dos maiores desafios no processo de ensino-aprendizagem, os
docentes devem trabalhar no intuito de instigar os alunos a se tornarem críticos dos conhecimentos ministrados em sala
de aula e correlacioná-los com o cotidiano em que vivem. Para isso, segundo Maia (p.49, 2008):
“A prática educacional precisa ser refletida para que o exercício dessa curiosidade ocorra. Não adianta querer que os
alunos sejam epistemologicamente curiosos se o próprio professor não incorporou em sua prática esse exercício, essa
atitude”.
 
Ao aplicar a metodologia investigativa, o professor pretende alcançar uma participação mais efetiva dos alunos, de
modo a lhes despertar a curiosidade. Isso porque, quando os alunos querem aprender e conhecer sobre determinado
assunto, eles “correm atrás”, ou seja: indagam, buscam e perseguem as respostas de suas dúvidas. Aguçar a
curiosidade do aluno o torna mais participativo.
A busca por novas metodologias de ensino, voltadas à investigação, em que o aluno assume o papel de liderança do
que aprender, em vez de assumir o papel de mero receptor do conhecimento, também tem sido uma preocupação em
outros países, como por exemplo o Chile. De acordo com Hernán Cofré et al. (2010) “na prática, esta metodologia
estrutura em um ciclo de processamento ensino e aprendizagem, com as seguintes fases: Motivação, explicação ou
reflexão e aplicação”. Segundo eles, o desenvolvimento de habilidades e competências baseado na investigação gera
no aluno um pensamento crítico e criativo.
 Não é difícil encontrarmos na literatura propostas metodológicas alternativas em substituição a práticas de ensino nas
quais os professores apenas “impõem” aos alunos certos conceitos para a resolução de atividades, tais como fórmulas e
seus desdobramentos. Aos alunos resta apenas substituir os valores das sem saber o porquê de assim estarem
fazendo, isso pode ser notado mais facilmente na disciplina de Física.
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Atualmente, tem-se buscado implementar metodologias que lançam mão de um melhor aproveitamento do potencial
pré-existente nos alunos, como por exemplo atividades problematizadoras e investigativas, bem como fazem uso de
materiais extras, equipamentos eletroeletrônicos, experimentos, dinâmica de grupo e se possível, tecnologias e
ambientes diferentes.
Um exemplo de ambientes diferentes seria levar os alunos a conhecerem um frigorífico ou um laticínio, e aprenderem na
prática como o calor gerado pelas caldeiras à lenha alimenta as máquinas e equipamentos industriais.
As atividades experimentais são formas de instigar o senso crítico dos alunos e motivá-los a compreender melhor os
temas estudados. Ao aproximar esses temas aos fenômenos do seu dia-a-dia, as atividades teórico-experimentais
favorecem o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Para isso, elas precisam ser trabalhadas como um
processo de investigação dirigida, uma vez que a formação e o desenvolvimento do pensamento científico e das
atitudes da pessoa devem ser construídos, preferencialmente, por meio de atividades investigativas que coloquem à
prova as concepções pré-existentes nos alunos, no sentido de promover uma evolução conceitual e metodológica
adequada.
Para Freire (1996), neste sentido:
“Os professores entrevistados valorizavam mais o trabalho experimental realizado através de demonstração, pois dá
possibilidade ao cumprimento do programa, mantém os alunos atentos e participativos e, permite, ao professor, uma
transmissão eficiente do conhecimento científico”. (FREIRE, 1996, p.14).
 que a experimentação é algo primordial para o aprendizado do aluno, por permitir a contextualização do conhecimento.
Isto é, quando o assunto abordado está interligado ao cotidiano dos alunos, estes adquirem maior interesse na
disciplina, conferindo mais eficiência ao processo de conhecimento científico.
“Sabe-se, com base na vivência cotidiana, que as pessoas aprendem o tempo todo. Instigadas pelas relações sociais ou
por fatores naturais aprendem por necessidades, interesses, vontade, enfrentamento, coerção” (Delizoicov, Angotti e
Pernambuco, 2009, p.123). Todavia, o professor deve fazer com que o aluno sinta a necessidade de aprender, e deve
também mostrar que o conhecimento hoje é primordial para o crescimento profissional e social no mundo em que
vivemos, pois, despertar a vontade e curiosidade de aprender torna os alunos seres em permanente disponibilidade à
indagação.
Segundo Delizoicov et al, (2009, p.122) “se a aprendizagem é resultado de ações de um sujeito, não é resultado de
qualquer ação: ela só se constrói em uma interação entre esse sujeito e o meio circundante, natural e social”.  Isso
mostra que a aprendizagem é mais significativa ao aluno quando está relacionada ao seu dia-a-dia, e como o aluno não
é como “uma folha de papel em branco ”, pois possui conhecimentos adquiridos no meio em que vive, é interessante
que o professor busque sempre relacionar o conteúdo ao cotidiano dos alunos para que tenha maior êxito no processo
ensino-aprendizagem, uma vez que o aluno tem um conhecimento prévio que precisa ser aprimorado cientificamente.
Para Freire (1996, p.29):
         (...) pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua
necessária superação quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso do
educador com a consciência crítica do educando cuja ‘promoção’ da ingenuidade não se faz automaticamente.
O professor deve sempre repensar sua pratica educacional, pois de acordo com Freire (1996) “ensinar não é transferir
conhecimentos”. O professor deve instigar a curiosidade do aluno, rompendo a consciência ingênua. Assim, por meio da
prática o aluno pode compreender o conteúdo e o objeto em lugar de apenas decorar conceitos.
“A escola não deve apenas alfabetizar as pessoas perante a ciência e tecnologia para que elas estejam a par da
evolução que acontece na sociedade, mas também deve letrar a sociedade para que tenhamos cidadãos capazes de
saber usar isso no seu cotidiano, fazer real uso desse conhecimento e não apenas aprender por aprender, mas
aprender para tirar proveito disto”. (MION et al, 2009).
A busca pelo ensino de ciências se dá, não somente com aulas expositivas, mas como algo contextualizado (com uso
de aulas teórico-experimentais e práticas por meio de objetos tecnológicos em plena função social), despertando no
aluno a curiosidade e o pensamento crítico. É importante que o professor exija dos discentes a elaboração de textos e
relatórios das aulas. Conforme observado em sala de aula, quando o aluno desenvolve a escrita, ele está aprimorando o
conhecimento, bem como repensando os conceitos estudados e aprendendo a se comunicar por meio da escrita.
Em termos de formação de professores de ciências a maioria dos programas de formação de professores no Chile se
baseiam em dois pilares: disciplina ou formação científica e formação pedagógica geral, tendo menores outros
domínios, tais como: pesquisa, ensino de ciências, história e filosofia da ciência, o uso da tecnologia e treinamento
prático. De acordo com as tendências de formação de professores em curso no mundo, e tendo em conta as carências
e necessidades expressas professores de ciências em serviço, propõe-se que devem ser tomadas medidas para
promover uma melhor formação no domínio da educação ciência, com foco em experiências práticas tanto como
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instâncias de investigação, ao ensino ou educação científica. Hernán Cofré et al. (2010)
Logo, podemos perceber que existe uma preocupação em nível mundial na busca por metodologias de ensino que
facilitem o processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de formar pessoas mais ativas, ou seja, participativas na
sociedade, no que se refere aos conhecimentos científicos.
 
RELATO DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS ENTREVISTADOS
Para desenvolvimento desse trabalho, utilizamos a pesquisa de campo do tipo qualitativa-descritiva em que, para coleta
dos dados, aplicamos questionários para seis professores de Ciências do ensino médio, a fim de identificar quais as
práticas metodológicas utilizadas em suas aulas e como os alunos se comportam diante das estratégias de ensino
escolhidas por esses docentes. Também procuramos saber qual a opinião deles a respeito do trabalho coletivo e o que
deveria ser feito para melhorar a atualização de professores de ciências mediante as novas teorias pedagógicas.
Para facilitar a escrita e análise dos dados, nomearemos por A1, A2, A3 etc. cada professor a que aplicamos o
questionário. Os professores entrevistados são todos estudantes do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da
Universidade Federal de Sergipe no ano de 2015.
Quando perguntamos aos professores de Física, Química e Biologia quais metodologias de ensino mais utilizam em
suas aulas, obtemos as seguintes respostas:
A1 (professora de Biologia, leciona a um ano e seis meses): Utilizo o livro, a depender do conteúdo fazemos alguns
experimentos, á exemplo, construção de um terrário para trabalhar a parte de ecologia, utilização de sementes para
trabalhar germinação, gosto de mostrar vídeos exemplificando o conteúdo que foi ensinado.
A2 (professor de Física, mas não leciona há três anos): Atualmente não estou lecionando, mas quando estava na sala
de aula adotava a aula expositiva, porém, buscando fazê-la mais dialogada e participativa possível, partindo de
questionamentos antes e durante a explanação dos conteúdos, com o uso de estudos dirigidos, seminários e a prática,
ainda que não muito frequente, de experimentos.
A3 (professora de Física, leciona há três anos): Utilizo quadro e piloto, slides, experimentos quando é possível
utiliza-los.
A4 (professor de Química, leciona há dezoito anos): Utilizo aulas expositivas, aulas práticas...).
A5 (professor de Química, leciona há sete anos): Utilizo Resolução de problemas, experimentação e aula expositiva.
A6 (professora de Biologia, leciona há menos de um ano): Pesquisas, mapa mental, demonstrações quando possíveis e
aulas práticas.
Um dos desafios atuais para os professores é articular o ensino com as necessidades e interesses dos sujeitos
envolvidos. Nos relatos dos professores podemos notar que tem se buscado um ensino que aproxime o conteúdo da
realidade dos alunos, como ressalta os professores quando perguntamos como os alunos se comportam diante dessas
práticas metodológicas utilizadas em suas aulas:
A4: Nas aulas expositivas, no geral, os alunos se tornam um pouco desinteressados, mas no que tange a aulas práticas,
ou seja, uma experimentação investigativa, a participação e interesse é maior.
 
Neste sentido, Bianchini et al. (2010) afirmam que:
“Na aula prática, a melhor maneira de começar o assunto de forma a despertar o interesse dos alunos é através de
situações problemas. Perguntas bem elaboradas, relacionadas com o dia-a-dia dos alunos são de grande ajuda para
incentivá-los a adquirir o conhecimento. Vale lembrar que o nível de complexidade da pergunta deve favorecer a
reflexão dos alunos e levá-los a discutir sua importância no ambiente; além de estar de acordo com o nível sócio-cultural
dos mesmos, previamente analisado pelo professor”.
Logo, podemos notar a relação entre a citação acima com o relato do professor A4 ao dizer que nos experimentos
investigativos além da demonstração do experimento, direciona perguntas aos alunos tornando-os mais interessados e
participativos.
A5: Na resolução de problemas e na experimentação percebe-se uma maior participação dos discentes. 
A6: Acham interessante, e algumas vezes são eles que trazem alguns tipos de plantas ou fungos para sala de aula.
A2: O fato de fazer questionamentos, instigando os alunos a dizerem e buscarem suas respostas é muito salutar e
observava que eles se mobilizavam mais do que o simples ato de resolver exercícios.
Para Schein e Coelho (2006) “O questionamento aparece como ferramenta facilitadora da aprendizagem do aluno por
favorecer a explicitação do seu conhecimento prévio e o desenvolvimento de capacidades de observação, investigação
e explicação”.
 
Outro dado bastante relevante a ser destacado é que a maioria dos professores entrevistados, que utilizam aula
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expositiva, afirmam que nesse modelo educacional os alunos tornam-se menos interessados e mais dispersos.  
Logo, podemos notar uma ligação dos relatos dos professes entrevistados com o que afirma Anastasiou e Alves (2007):
 “Lidar com diferentes estratégias não é fácil: entre nós, docentes universitários, existe um habitus de trabalho com
predominância na exposição do conteúdo, em aulas expositivas, ou palestra, uma estratégia funcional para a passagem
de informação. Esse habitus reforça uma ação de transmissão de conteúdos prontos, acabados, determinados”.
Contudo, nota-se que nesse método não é levado em conta o conhecimento prévio dos estudantes e não há espaço
para questionamentos. De acordo com Freire, (2007, p 85) “Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me
insere na busca, não aprendo nem ensino”.
Mais uma vez é ressaltada a importâncias de usar metodologias que estão interligadas ao dia a dia dos sujeitos
envolvidos, como relata a professora A1:
Eles acham muito divertido quando tem prática daquilo que foi ensinado anteriormente, a verdade é essa. Mas ao
mesmo tempo percebo que essa diversão é boa, no sentido de que talvez aquilo que está sendo demonstrado faça de
fato sentido para o aluno, porque ele começa a ver, tocar, sentir e fazer relação com o seu dia a dia; ou seja, é como se
o que está no livro ganhasse vida e passasse a fazer sentido para ele.
A maioria dos professores entrevistados citam que uma das possibilidades de melhorar a atualização dos professores
de ciências mediante as novas teorias pedagógicas é a formação continuada pois compartilhar o que você sabe só
aumentará suas ideias e perspectivas futuras de um profissional cada vez melhor, como relata o professor A1:  a gente
como professor nunca estará completamente “atualizado”, acho que essa “perfeição” nunca será conseguida, mas a
gente tenta a medida que se aperfeiçoa.
O professor A2 ressalta:
A escola como uma instituição também política, constatado em seu projeto político padagógico, necessita que seu corpo
docente trabalhe visando a um objetivo comum de ensino-aprendizagem, logo, é imprescindível o trabalho coletivo e
democrático entre todos os agentes desse processo.
A partir da reflexão apresentada aqui podemos afirmar que o trabalho coletivo é primordial para o crescimento
profissional, pois propicia a troca de experiências, e à medida que partilhamos ideias, só temos a crescer
profissionalmente, pois de acordo com Carvalho e Gil-Pérez (2011, p. 15): “[...] os grupos de professores realizam
contribuições de grande riqueza quando abordam coletivamente a questão do que se deve “saber” e “saber fazer” por
parte dos professores de ciências para ministrar uma docência de qualidade.”
Considerações finais
A utilização de diferentes metodologias de ensino traz vantagens tanto para o aluno quanto para o professor. Para o
aluno, pela fácil fixação dos conteúdos abordados e pela vontade que se toma por aprender cada vez mais a disciplina.
Para o professor, pela fácil assimilação do aluno e pelo dinamismo que dá na construção de ideias. Quando
determinado conteúdo é assimilado, a tendência é de que os demais conteúdos também sejam assimilados com maior
facilidade. Isto contribui para a continuidade e evolução do raciocínio, tornando simples a aplicação dos conceitos ao
cotidiano das pessoas.
Os relatos nos mostram que podemos superar alguns limites, como por exemplo, mostrar aos alunos que não é
necessário ter um laboratório de última geração para que possamos desenvolver um experimento, de forma a se ter
uma boa aula e alcançar o raciocínio necessário à assimilação e aprendizagem da matéria. Com materiais de fácil
acesso e baixo custo de aquisição, é possível transformar a própria sala de aula em um “laboratório” de
experimentações, sempre na busca por melhores metodologias que contribuem para nossa atuação docente.
A investigação é uma metodologia alternativa de ensino que propicia aos sujeitos envolvidos ferramentas necessárias
para construção de um novo conhecimento. Pois, o fato de fazer questionamentos, instigando os alunos a dizerem e
buscarem suas respostas é muito salutar e observava que eles se mobilizavam mais do que o simples ato de resolver
exercícios.
Entendemos que a formação do professor não seja apenas uma questão de cunho acadêmico, mas principalmente
político e econômico. Há uma gama de teorias e métodos que sequer chegam as salas de aula, ou por
desconhecimento do professor, e aí reside sua responsabilidade em se atualizar como docente constantemente, ou
pelas condições precárias de trabalho que lhe são impostas e que de certo modo dificulta sua prática docente.
Não existe uma única estratégia ou método para atender a diversidade e complexidade dos alunos e da forma como
eles aprendem, portanto, a estratégia adequada depende do contexto no qual professores e estudantes se encontram; o
importante da estratégia é que seja capaz de produzir sentido do que é ensinado e do que é aprendido.

 

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/metodologias_para_o_ensino_de_ciencias_conforme_as_percepcoes_de_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.5-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Referências Bibliográficas
 
ANDRADE, C. R.; MAIA, M. S. Jr. Ensino da Física e o cotidiano: a percepção do aluno de Licenciatura em Física
da Universidade Federal de Sergipe. Scientia Plena, vol. 4, nº 4, 2008.
 
ANGOTTI, J.A.P.; BASTOS, F.P.; MION, R.A. Educação em Física: discutindo ciência, tecnologia e sociedade.
Ciência e Educação, v.7, n.2, p.183-197, 2001.
 
ANASTASIOU, L. G. C; ALVES L. P. ESTRATÉGIAS DE ENSINAGEM. Disponível em:
<http://www.ufmt.br/proeg/arquivos/2dc95cd453e52a78a17dcc157f04dbf6.pdf > acessado em 23 de junho de 2015
 
BIANCHINI, T. B; ZULIANI, S. R. Q. A.Utilizando a Metodologia Investigativa para diminuir as distâncias entre os alunos
e a Eletroquímica. Disponível em:    < http://www.xveneq2010.unb.br/resumos/R0374-1.pdf>. Acessado em 02 de julho
de 2015.
CARVALHO, A. M. P.; GIL-PÉREZ, D. Formação de professores de Ciências: tendências e inovações. -10. Ed. São
Paulo: Cortez, 2011.
CARNEVALLI, J. A; CAUCHICK, P. A. M. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO, AMOSTRA E
QUESTIONÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO TIPO SURVEY SOBRE A APLICAÇÃO DO QFD NO BRASIL.
Disponível em <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2001_TR21_0672.pdf>Acessado em 22 de junho de 2015
COFRE, Hernán et al . LA EDUCACION CIENTIFICA EN CHILE: DEBILIDADES DE LA ENSEÑANZA Y FUTUROS
DESAFIOS DE LA EDUCACION DE PROFESORES DE CIENCIA. Estud. pedagóg.,  Valdivia ,  v. 36, n. 2,   2010 .  
disponível em <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052010000200016&lng=es&nrm=iso>.
Acessado em 21 junho 2015. 
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO M. M.; Ensino de ciências fundamentos e métodos. 3ª ed. São
Paulo. Cortez, 2009.
 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. 35ª Ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
 
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 14ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.
 
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 23ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.
 
LATOUR, B. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. São Paulo: Editora Unesp,
2000.
 
MAIA, D.R.A. Curiosidade Epistemológica e a Formação Inicial do Professor e Pesquisador em ensino de Física.
2008. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado em Educação da Universidade
Estadual de Ponta Grossa.
 
MION, R. A. e ANGOTTI, J. A. P. Equipamentos Geradores e a Formação de Professores de Física. Prática de
Ensino de Física. In: ANGOTTI, J.A.P. e REZENDE JUNIOR, M.F. (Orgs.). Florianópolis, Laboratório de Ensino de
Física à Distância, 2001.
 
MION, R.A. e ANGOTTI, J.A.P. Investigação-ação e a formação de professores em Física: o papel da intenção na
produção do conhecimento crítico. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA, 9., 2004,
Jaboticatubas-MG.
 
MION, R. A; ANJOS, E.; PIAZZETTA, R. L. S. Estado da Arte sobre alfabetização e letramento
científico-tecnológico na formação inicial de professores e ensino de¹. Disponível em
<http://www.enrede.ufscar.br/participantes_arquivos/E1_mion_IC.pdf>. Acessado em 20 de junho de 2015.
 
MION, Rejane Aurora; DE BASTO, Fábio da Purificação. Investigação-ação e a concepção de cidadania ativa. 
Ponta Grossa, 2001, p. 30-36, cap. 01.
 

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/metodologias_para_o_ensino_de_ciencias_conforme_as_percepcoes_de_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.6-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



MION, Rejane Aurora. Investigação-ação educacional e formação de professores de Física: tecendo uma análise da
própria prática. Disponível em < http://www.revista.cefetmg.br/index.php/revista-et/article/view/212 >. Acessado em 20
de junho de 2015.
 
NASCIMENTO, Silvania Sousa do; VENTURA, P. Cezar Santos. A dimensão comunicativa de uma exposição de
objetos técnicos. Ciência e Educação, São Paulo,v. 11. n. 3, p. 445-455, Setembro/Dezembro. 2005.
 
PIMENTA, S.G; LIMA, M.S.L. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2004.
 
SUTIL, Noemi; MION, Rejane Aurora; VENTURA, P. Cezar Santos. Negociações na elaboração de propostas
educacionais no ensino-aprendizagem de Física. 2008.
 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.
 
ZÔMPERO, A. F; LABURÚ C. E. ATIVIDADES INVESTIGATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: ASPECTOS
HISTÓRICOS E DIFERENTES ABORDAGENS. Rev. Ensaio | Belo Horizonte | v.13 | n.03 | p.67-80 | set-dez | 2011.
Disponível em: http://portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio/article/view/309/715. Acessado em 01 de julho de 2015
 
 

[1] ANGOTTI, 2001.

Licenciada em Física pela Universidade Federal do Tocantins. Mestranda em Ensino de Ciências e Matemática pela
Universidade Federal de Sergipe. kamillavslopes@gmail.com
Doutora em Tecnologia Nuclear pela Universidade de São Paulo e Mestre em Física pela Universidade Federal de
Sergipe. Docente do Departamento de Física e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de ciências e
Matemática. divanizi@ufs.br

 

Recebido em: 09/07/2015
Aprovado em: 09/07/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/metodologias_para_o_ensino_de_ciencias_conforme_as_percepcoes_de_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.7-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


