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O PROJETO PIBID/UFS E OS OBJETOS EDUCACIONAIS.

LUIZ ADOLFO DE MELLO

EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

Vamos apresentar aqui o projeto de experimentação no ensino de Física elaborado dentro do programa institucional brasileiro de
incentivo à docência (PIBID) realizado no departamento de Física da UFS - São Cristovão. Esse projeto está inteiramente baseado na
confecção de experimentos de baixo custo, em conjunto com a utilização de experimentos usando o recurso de filmagem com o auxilio do
software de aquisição de dados (Tracker). Em particular daremos ênfase aqui as sequencias didáticas utilizando o objeto educacional
suporte para Pêndulo Simples construídos com material de tubos PVC. Usamos como referencial teórico a teoria da aprendizagem
significativa, modelos mentais de Jhon-Laird e a metodologia de ensino baseada em projetos.

Introdução

Projetos de ensino de Física baseados em kits de experimentos se originaram na década de 60 do século anterior. Estes foram
estimulados na guerra fria pela necessidade de se produzir cientistas em grande escala (PSSC, 20XX; Harvard, 20xx, Nuffield, 20xx).
Cientistas americanos, educadores e outros chegaram à conclusão que a produção de material didático apropriado acarretaria no
estimulo de estudantes a abraçarem a carreira de pesquisadores. Alguns projetos surgiram no Brasil inspirados nesse projeto como o
projeto PBEF (Garcia, 2017; Moreira, 1999). A característica principal deste projeto era que os kits experimentais fossem feitos com
materiais de baixo custo de modo que pudesse ser aplicado em qualquer lugar do Brasil. Com a criação da FUNBEC (Abrantes, 2008) e
com o desenvolvimento industrial de muitos estados do sudeste esse projeto foi sendo abandonado paulatinamente. Mas, devido a
problemas educacionais e socioeconômicos temos que projetos de ensino de Física utilizando experimentos de baixo custo se perpetuam
na história do ensino de Física no Brasil. Como exemplo deste temos o PEF (Moreira, 2000; Nardi, 2016); EDUC@r (2017); GEF (2017);
GREF (2017); FAI (Gaspar, 1997); Ciência à mão (2017); RIVED (2017); PROFIS (2017).

As vantagens educacionais de usar experimentos de baixo custo é que estes permitem que se trabalhe com a metodologia de laboratório
não estruturado. Em geral, quando o professor dispõe de kits de laboratório pré-definidos a metodologia de ensino empregada é a do
laboratório estruturado (Moreira, 1980, Ventura, 1992). E devido ao pouco tempo dedicado as atividades experimentais os experimentos
já se apresentam montados e o relatório está na forma de “receita de bolo”. Ou seja, completamente definido. Deste modo, os estudantes
nunca se preocuparam com a problemática da atividade experimental e como esta se relaciona com o conteúdo ministrado. Assim, a
aprendizagem continua sendo do tipo bancária (Paulo Freire) e não há aprendizagem significativa. Maiores detalhes ver (Freire, 2014, de
Mello, 2014; Moreira, 2014).

O segundo ponto é a motivação do ensino de Física. Os projetos anteriores à primeira década do século XXI tinham como objetivo
principal estimular os estudantes a escolherem às carreiras de cientistas. Após a virada deste século (PNLEM, 2011) o objetivo central do
ensino de Física[1] passou a ser a de formação do cidadão. Assim, o objetivo da atividade experimental deixou de ser a reprodução da
atividade científica no laboratório escolar, e passou a estar centrada no ensino significativo dos conceitos envolvidos nesta atividade.
Vejamos este ponto com um pouco mais de detalhes.

O Merriam-Webster Online Dictionary define:
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A Ciência (do latim scientia, traduzido por "conhecimento") refere-se a qualquer conhecimento ou prática
sistemáticos. Em sentido estrito, ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico
bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas. (Webster, Apud Wikipedia,
2015).

Assim, temos que para ensinar ciências temos que ensinar sistemas ou métodos de se adquirir conhecimento e, ao mesmo tempo,
ensinar como chegar a esse corpo organizado de conhecimentos a partir destes. Mas, isso é, em geral, impossível de se reproduzir em
sala de aula. Assim, surge a questão: O que é ensinar ciência em sala de aula do ensino médio como do superior (Izquierdo, 1999; autor,
2017)

Se analisarmos os livros textos escritos para o ensino médio, sob o ponto de vista do conhecimento e de seu método de se obter,
veremos que estes se classificam em dois tipos: a) os que iniciam expondo a teoria e em seguida apresentando os fatos experimentais
que redundaram em sua formulação ou descoberta como uma mera confirmação de sua validade ou importância. b) e os que começam
expondo os fatos experimentais que redundaram em sua formulação e colocando a teoria como consequência direta destes fatos. Com a
introdução de metodologias modernas de ensino temos algumas versões alternativas de exposição dos textos didáticos. Temos livros
textos escritos sob a metodologia da aprendizagem em problemas (Glencoe, 2005) em que cada tópico é precedido e motivado pela
apresentação de um enigma que contextualiza a necessidade da busca ou formulação da teoria (autor, 2017).

Assim, vemos que o ponto central no ensino de Física está na relação entre fatos experimentais e a teoria que os explica ou modela.
Deste modo atividades experimentais são fundamentais na compreensão e na aprendizagem significativa do papel das teorias e modelos
físicos. Atividades experimentais são instrumentos potencialmente uteis na aprendizagem significativa, principalmente quando atrelada a
uma metodologia de ensino adequada. Mas, para podermos entender melhor isto devemos entender o papel da relação experimento
didático e o científico.

Segundo Izquierdo-Aymerich[2] (2003) quando se simplifica ou define-se com propósitos
didáticos o que seja ou fazer ciência podemos descrevê-la como um modo de pensar e
agir a fim de interpretar certos fenômenos e de intervir através de uma série de
conhecimentos teóricos e práticos estruturados. Como resultado do ensino de ciências é
desejável que os alunos entendam que o mundo natural apresenta certas características
que possam ser modeladas teoricamente. Devido a isso apresentamos a eles, fazendo
uma transposição didática (TD), alguns fatos reconstruídos, modelos teóricos,
argumentações e proposições que foram selecionados previamente.

Como mostrou-se (autor, 2017), na grande maiora das vezes os modelos teóricos, ou
modelos científicos, são adaptados e/ou modificados para o nível de compreensão dos
estudantes. E com o passar do tempo esses modelos vão se perpetuando de tal modo
que os professores ensinam a TD da ciência como esta fosse a verdade
(Izquierdo-Aymerich, 2003).

Além disso, se a aula de ciências for realizada de acordo com os princípios da aprendizagem significativa (Ausubel, 1977), ou seja, de
uma transposição didática bem executada (Chevallard, 1990), os professores estarão comprometidos na tarefa de conectar modelos
científicos aos usados &8203;&8203;pelos próprios alunos, recorrendo a analogias e metáforas que possam ajudá-los a se mover a partir
do último para o primeiro (Duit, 1991; Flick, 1991; Ingham, 1991; Clement, 1993).

Uma linha de educadores defendem que o ensino de ciências deve de algum modo refletir o que seja a atividade científica e o fazer
ciências. Já outros defendem que a ciência deve ser ensinada de forma objetiva. Isto é, deve-se ensinar seus conceitos, teorias e
aplicações sem se preocupar com o fazer ciência. Logo, o ensino de ciência na escola não pode ser baseado estritamente na analogia do
aluno como um futuro cientista, ou seja com uma base científica forte (Izquierdo-Aymerich, 2003).

Deste modo os objetos educacionais propostos no projeto de ensino do PIBID/UFS/São Cristovão pretendem atender e se adequar a
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essa realidade. Eles foram inspirados nos projeto PROFIS (2017), Ciência à mão (2017), EDUCAR (2017) e outros.

Os Objetos Educacionais

A grande dificuldade na democratização de um ensino de qualidade está na obtenção ou confecção de material didático de qualidade,
desmontável e transportável que possa ser usado em qualquer região do Brasil. Para confeccionarmos os suportes para pêndulos,
massores, polias, etc tinhamos dois materiais de fácil acesso e confecção: a) madeira e b) canos de PVC. Trabalhos em maderia são
mais elegantes e bonitos, mas possuem a desvantagem de quebrarem com o manuseio e se quisermos confeccioná-los de tal forma que
sejam desmontáveis (com parafusos e roscas) estes vão ficando frouxos com o tempo.

A opção encontrada por um dos bolsistas do PIBID[3] foi a utilização de estruturas montadas com cano de PVC. Figura abaixo. Alem de
fácil manuseio, os canos são leves, desmontáveis e de fácil transporte. Usamos porta massores feitos com terminais e pedaçõs de cano
de PVC. A grande desvantagem dessas estruturas é que elas não são muito rígidas. Mesmo que coloquemos areia nos canos da base e
fixemos-a na bancada ou na mesa, etc com fita crep a haste vertical oscila um pouco com o movimento pendular. Isso acarreta um
movimento oscilatório forçado, que pode ser evitado segurando-se a haste vertical. Como massa aferidas usamos pesos de
balanceamentos de pneu. Além de fácil obtenção estes são aferidos pelo imetro.

Com essa estrutura de PVC projetamos os seguintes experimentos com seus respectivos objetos educacionais:

1 – A Balança do Pescador e o Dinamômetro

2 - Experimento: Pêndulo Simples

3 - Experimento: OSCILADOR MASSA-MOLA

4 – Pêndulo Físico.

Com o auxilio deste objeto educacional podemos realizar vários experimentos. Dentre
estas temos as atividades experimentais denominadas de i) Pêndulo Simples, ii) pêndulo
físico e iii) pêndulo de mola. Estas foram projetadas para a explanação dos conceitos de
força da gravidade, força elástica, centro de gravidade, período e frequência.

As Atividades Experimentais

As atividades experimentais são realizadas periodicamente nas escolas participantes do
projeto[4] e em escolas que solicitam nossas intervenções. Dependendo do tópico da
Física a ser ministrado e de comum acordo com o professor da disciplina,
ministrávamos a atividade antes ou depois da aula teórica. Como regra geral as
atividades experimentais são realizadas antes das aulas teóricas. Elas foram projetadas
para servirem como conceito subsunçor para que as aulas teóricas sejam significativas.
Isto é, as atividades foram projetadas para demonstrar, ilustrar os conceitos abstratos
envolvidos na aula expositiva e que as teorias, leis e equações da Física são uma
modelagem matemática dos fenômenos naturais. Mais detalhes ver de Mello (2013).

Usamos as CTS como motivação para esses experimentos (de Mello, 2016). Isto é,
começamos nossa atividade perguntando como eram feitos os primeiros relógios. Em
seguida falamos nos problemas do calculo da frequência de vibração de pontes e
edifícios. Em seguida relembrávamos a teoria e os deixávamos realizar o experimento.
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Quando possível fazemos o experimento do pêndulo físico como demonstração. No caso
da atividade do pêndulo físico introduzimos a figura abaixo para ilustrar umas de suas
aplicações tecnológicas. Os alunos ficam perplexos ao se defrontarem com o fato de que
prédios com mais de 100 andares precisarem de dispositivos do tipo giroscópios para
manter sua estabilidade estrutural e evitar oscilações.

Os Relatórios do Projeto

Tanto os relatórios como os objetos educacionais foram elaborados segundo a
metodologia da aprendizagem baseada em projetos. Desde o inicio do projeto as
atividades foram selecionadas e confeccionadas pelos bolsistas e sob a supervisão do
coordenador do projeto. Apresentamos a eles algumas alternativas de atividades
educacionais e projetos implementados no País e levantávamos a problemática de
criarmos o nosso próprio projeto. Após a primeira pesquisa e leitura de alguns artigos
os bolsistas ficaram com a impressão de que qualquer coisa que viéssemos a fazer seria
uma mera cópia. Depois desse primeiro momento apresentamos algumas propostas
alternativas para uma mesma atividade experimental e levantamos a problemática de
como reinventar a canaleta de Galileu, o pêndulo simples, etc. Mostramos aos bolsistas
que mesmo nos casos em que os aparatos experimentais não eram semelhantes, o que
diferia e distinguia as atividades experimentais era o projeto pedagógico ou a
metodologia de ensino. A partir desse momento eles compreenderam o “espírito” de se
criar um projeto de ensino.

Os objetos educacionais foram confeccionados por um ou mais bolsista. Mas, os
relatórios foram idealizados e confeccionados em reuniões coletivas com o maior
número de bolsista possível. Sempre que possível usávamos como contra ponto o
relatório do laboratório do curso regular da Universidade. Através da discussão sobre a
diferença dos objetivos dos dois laboratórios orientávamos a elaboração do nosso
projeto. Quais seriam as diferenças fundamentais dos dois laboratórios:

- O da universidade seria a de formação de engenheiros e cientistas em geral. Assim, o
seu relatório está centrado no ensino da modelagem matemática do evento Físico e do
cálculo da propagação de erros.

- O do projeto está centrado na demonstração do evento Físico, quando possível sua
modelagem matemática e na demonstração dos conceitos Físicos.
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Nossos relatórios são compostos por: um Objetivo, uma Introdução, Contexto (um breve
resumo da teoria), Material a ser Utilizado, Como Realizar o Experimento, Para Você
(questões conceituais e às vezes algumas quantitativas).

Como exemplo de objetivos propostos nos relatórios distribuídos aos alunos das
escolas temos (pêndulo simples):

Objetivos:

· Verificar experimentalmente a equação geral para o período de oscilação de um
pêndulo simples;

· Determinar a aceleração da gravidade local;

· Verificar a independência do período com a massa.

· Verificar a relação entre o período e o comprimento do fio;

· Observar a relação entre o período e a massa pendular.

Os conceitos do conteúdo programático abordados são avaliados através de
questionários após as demonstrações, com perguntas conceituais do tipo:

1 – Pêndulo Simples

Q1 – Agora que você verificou a lei do período do Pêndulo você diria que a não dependência de T com a massa do pêndulo não é
intuitiva

Q2 – O que representa g (a aceleração da gravidade) no denominador da equação do T

Q3 – Porque se tinha que dar corda nos relógios de pêndulo

Q4 – Se o pendulo simples é um instrumento impreciso porque era usado para se confeccionar relógios

Q5 - O que este experimento contribuiu ao seu entendimento do funcionamento de um pêndulo simples

2 – Oscilador Massa-Mola

Q1 – A frequência de oscilação do conjunto massa mais mola é uma característica da mola ou do conjunto

Q2 - A frequência de oscilação do oscilador massa-mola depende da massa da mola Que papel a massa exerce na determinação do
período deste

Q3 - Que papel a constante da mola exerce na determinação do período do oscilador massa-mola

Q4 – O que varia na oscilação do oscilador massa-mola com o decorrer do tempo

Q5 - A frequência de oscilação do oscilador massa-mola depende da amplitude de oscilação
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Q6 – Poderíamos construir um relógio usando o oscilador massa-mola

3 – Pêndulo Físico

Q1 – Você consideraria uma arvore como um pêndulo físico Veja o vídeo: http://www.youtube.com/watchv=7-pnWMQn_IY

Q2 - Um prédio seria um pêndulo físico Veja o texto com vídeo:
http://www.todointeresante.com/2008/11/el-pendulo-estabilizador-de-edificios.html

Resultados e Discussão

Através da utilização destes objetos educacionais nas disciplinas de instrumentação para o ensino de física os licenciandos puderam
compreender a importância da experimentação no ensino de ciências como fator promovedor de uma aprendizagem significativa. Que
material de baixo custo é uma excelente solução para a confecção de objetos educacionais e a respectiva criação de sequencia didáticas
baseadas na técnica de ensino do laboratório não estruturado. Através das apresentações em sala de aula com a sua respectiva
gravação eles puderam compreender e vivenciar experiências didáticas não convencionais.

Através da utilização destas sequencias didáticas no projeto PIBID-UFS/SC os bolsistas puderam compreender e vivenciar experiências
didáticas não convencionais em ambiente de sala de aula. Estes comprovaram que aulas utilizando sequencia didática com
experimentação são uma ferramenta poderosa na promoção de aprendizagem significativa. Através da observação do interesse e
participação ativa dos estudantes das escolas participantes do projeto estes constataram que aulas de Física (ciência) podem se tornar
atividades prazerosas em sala de aula. A partir da convivência com os professores supervisores estes constataram como estas
sequencias didáticas enriqueceram e transformaram o curso de física de um curso propedêutico em um curso com aprendizagem ativa.

Com a utilização de questionários contendo questões qualitativas os estudantes das escolas participantes do projeto tiveram a
oportunidade de reelaborar com suas próprias palavras os conceitos ministrados. Através das discussões com os bolsistas estes últimos
e o supervisor e o coordenador puderam avaliar se houve ou não aprendizagem significativa por parte dos estudantes.

Ao ministrar as suas aulas o supervisor pode constatar que os objetos educacionais serviram como ferramenta poderosa na construção
de modelos científicos por parte dos seus estudantes, e como estes ajudaram e promoveram uma melhor compreensão do conteúdo de
Física. Isto é, estas atividades permitiram que os estudantes construíssem modelos científicos a partir de seus modelos mentais
(Jhonson-Laird, 1987). Constatamos que muitos dos estudantes não possuíam algum conceito sobre o tema. Assim, como o professor da
disciplina notou, as atividades experimentais serviram ou se constituíram em conceitos prévios ou subsunçores às aulas teóricas
(Ausubel, 1977).

Finalmente, e talvez o mais importante destes resultados, foi a constatação por parte dos bolsistas de é possível, aconselhável e muito
instrutivo a utilização de objetos educacionais em sala de aula. Todos os bolsistas que faziam estágio supervisionado em paralelo ao
PIBID comentaram, através de uma análise comparativa, que a utilização de objetos educacionais em sala de aula torna a vivência
pedagógica em sala de aula muito mais prazerosa e recompensadora.

Referências

ABRANTES, Antônio Carlos Souza de et al. Ciência, educação e sociedade: o caso do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e
Cultura (IBECC) e da Fundação Brasileira de Ensino de Ciências (FUNBEC). 2008. Tese de Doutorado.

AUSUBEL, D. The facilitation of meaningful verbal learning in the
classroom. Educational Psychologist. Volume 12, Issue 2. (1977).

CIÊNCIA À MÃO. Portal de Ensino de Ciências. URL: http://www.cienciamao .usp.br/index.php

CLEMENT J. Using Bridging Analogies and Anchoring Intuitions to Deal with Students». Preconceptions in Physics. Journal of Research
in Science Teaching, 30(10), pp. 1041- 1057. (1993).

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/o_projeto_pibidufs_e_os_objetos_educacionais.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.6-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



DUIT, R. On the role of analogies and metaphors in learning science. Science Education, 75(6), pp. 649-672. (1991).

FLICK L. ‘Where Concepts Meet Percepts: Stimulating Analogical Thought in Children’, Science Education 75(2), 215–230. (1991).

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. Editora Paz e terra, 2014.

GARCIA, N. M. D; Ensinando A Ensinar Física: Um Projeto Desenvolvido No Brasil Nos Anos 1970. Disponível em: . Acesso em:
10/01/2017

GASPAR, Alberto. Cinqüenta anos de Ensino de Física: Muitos equívocos, alguns acertos e a necessidade do resgate do papel do
professor. Encontro De Físicos Do Norte E Nordeste, v. 15, p. 1-13, 1997.

GEF – Grupo de ensino de Física – UFSM. Disponível em: http://www.ufsm.br/gef/

GLENCOE SCIENCE. Physics, Principles and Problems. The McGraw-Hill Companies, Inc. 2005. Disponível em:
https://archive.org/stream/PhysicsPrinciples
AndProblemsByAGlencoeProgram/Physics%20Principles%20and%20Problems%20By%20A%20Glencoe%20Programpage/n1/mode/2up.
Acesso em: 10/01/2017

GREF. Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Disponível em: http://www.if.usp.br/gref/

GUIA DO PROFESSOR. Projeto de Ensino de Física. Rio de Janeiro, Fename, 1980.

HARVARD PROJECT. Uma conversa com Gerald Holton. Disponível em: . Acesso em: 10/01/2017

INGHAM, A. ‘The Use of Analogue Models by Students of Chemistry at Higher Education Level’, International Journal of Science
Education 13(2), 193–202. (1991).

IZQUIERDO et al. Fundamentación Y Diseño De Las Prácticas Escolares De Ciencias Experimentales. Enseñanza De Las Ciencias,
1999, 17 (1), 45-59.

IZQUIERDO-AYMERICH, M. & Adúriz-Bravo, A. - Epistemological foundations of school science. - Science & Education, Kluwer Academic
Publishers. Printed in the Netherlands. Pg. 23. (2003)

JOHNSON-LAIRD, P. N. Modelos mentales en ciencia cognitiva. NORMAN, D. A. Perspectivas de la ciencia cognitiva. Barcelona:
Ediciones Paidós, 1987. p. 179 - 231.

DE MELLO, L. A. Concep Maps as useful tools for textbooks analyses. Proceedings of: CCM 2014 – 6th International Conference on
Concept Mapping. Santos. Brazil. (2014).

DE MELLO, L. A. Concept Maps as a Tool for Evaluation of Modern Physics Contents in Textbooks. Scientia Plena. To be publish. (2017).

DE MELLO, L.A. O Uso da CTSA no Ensino de Física no Projeto PIBID – UFS. Trabalho apresentado no X Colóquio Internacional
“Educação e Contemporaneidade”. 22/09/2016. São Cristovão, Sergipe, Brasil. Umpublish.

DE MELLO, Luiz Adolfo et al. PIBID e os Projetos de Ensino de Física. Scientia Plena, v. 9, n. 10, 2013.

DE MELLO, Luiz Adolfo; Da Silva Cruz, Nathália; De Jesus Aquino, Raphael. Termodinâmica E A Experimentação No Ensino De
Ciências.

Merriam-Webster Online Dictionary. Disponível em: http://www.merriam-webster.com/dictionary/science. Acesso em: 10/01/2015.

MOREIRA, MARCO ANTONIO; GONÇALVES, ENNIO SALLABERRY. Laboratório estruturado versus não estruturado: um estudo
comparativo em um curso individualizado. Revista Brasileira de Física, v. 10, n. 2, 1980.

Moreira, A. M; Ensino de Física no Brasil: Retrospectiva e Perspectivas, apresentação feita na mesa redonda “Retrospectiva de
Ensino e Pesquisa”; Universidade de Brasília, 1999.

MOREIRA, Marco Antonio. Grandes desafios para o ensino da física na educação contemporânea. Porto Alegre, RS, 2014.

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/o_projeto_pibidufs_e_os_objetos_educacionais.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.7-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



NARDI, Roberto. Memórias da educação em ciências no Brasil: a pesquisa em ensino de física. Investigações em Ensino de Ciências,
v. 10, n. 1, p. 63-101, 2016.

Nuffield Science Teaching Project; Acessado em 01/04/2014; Disponível em:
http://www.nuffieldfoundation.org/nuffield-science-teaching-project

Perini, L.; Ferreira, G. K.; Clemente, L.; Projeto de Ensino PSSC: uma análise dos exercícios/problemas; resumo apresentado no
XVIII Simpósio Nacional de Ensino de Física; SNEF; Vitória, ES; 2009.

Physical Science Study Committee. Disponível em: http://libraries.mit.edu/archives/ exhibits/pssc/. Acesso em: 10/01/2017

PNLEM. Programa Nacional do Livro Didático – 2011. Acessado em 01/04/2014; Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/31954

Programa Educ@ar . Projeto da UFSC. Disponível em: http://educar.sc.usp.br/ Acesso em: 10/01/2017

PROFIS. Espaço de Apoio, Pesquisa e Cooperação de Professores de Física. Disponível
em: www.if.usp.br/profis/. Acesso em: 10/01/2017

PSSC. Física - Parte I, Parte II, Parte III, Parte IV, Editora Universidade de Brasília, tradução autorizada com direitos reservados para o
Brasil pelo IBECC-UNESCO.

RIVED. Rede Interativa Virtual de Educação. Disponível em: http://rived.mec.gov.br/ Acesso em: 10/01/2017

VENTURA, Paulo Cezar Santos; DO NASCIMENTO, Silvania Sousa. Laboratório não estruturado: uma abordagem do ensino
experimental de Física. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 9, n. 1, p. 54-60, 1992.

[1] Como das outras disciplinas de ciências.
[2] Os dois parágrafos a seguir são uma coleção de declarações que juntas formam uma definição do que é a TD do ponto de vista TCC.
[3] Prof. Diego , ENSEF 2014, ENALIC 2014.
[4] E.E. Marcos Maciel e E.E. Rollemberg Leite.

Referências

ABRANTES, Antônio Carlos Souza de et al. Ciência, educação e sociedade: o caso do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e
Cultura (IBECC) e da Fundação Brasileira de Ensino de Ciências (FUNBEC). 2008. Tese de Doutorado.

AUSUBEL, D. The facilitation of meaningful verbal learning in the
classroom. Educational Psychologist. Volume 12, Issue 2. (1977).

CIÊNCIA À MÃO. Portal de Ensino de Ciências. URL: http://www.cienciamao .usp.br/index.php

CLEMENT J. Using Bridging Analogies and Anchoring Intuitions to Deal with Students». Preconceptions in Physics. Journal of Research
in Science Teaching, 30(10), pp. 1041- 1057. (1993).

DUIT, R. On the role of analogies and metaphors in learning science. Science Education, 75(6), pp. 649-672. (1991).

FLICK L. ‘Where Concepts Meet Percepts: Stimulating Analogical Thought in Children’, Science Education 75(2), 215–230. (1991).

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/o_projeto_pibidufs_e_os_objetos_educacionais.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.8-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



FREIRE, Paulo. Educação e mudança. Editora Paz e terra, 2014.

GARCIA, N. M. D; Ensinando A Ensinar Física: Um Projeto Desenvolvido No Brasil Nos Anos 1970. Disponível em: . Acesso em:
10/01/2017

GASPAR, Alberto. Cinqüenta anos de Ensino de Física: Muitos equívocos, alguns acertos e a necessidade do resgate do papel do
professor. Encontro De Físicos Do Norte E Nordeste, v. 15, p. 1-13, 1997.

GEF – Grupo de ensino de Física – UFSM. Disponível em: http://www.ufsm.br/gef/

GLENCOE SCIENCE. Physics, Principles and Problems. The McGraw-Hill Companies, Inc. 2005. Disponível em:
https://archive.org/stream/PhysicsPrinciples
AndProblemsByAGlencoeProgram/Physics%20Principles%20and%20Problems%20By%20A%20Glencoe%20Programpage/n1/mode/2up.
Acesso em: 10/01/2017

GREF. Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Disponível em: http://www.if.usp.br/gref/

GUIA DO PROFESSOR. Projeto de Ensino de Física. Rio de Janeiro, Fename, 1980.

HARVARD PROJECT. Uma conversa com Gerald Holton. Disponível em: . Acesso em: 10/01/2017

INGHAM, A. ‘The Use of Analogue Models by Students of Chemistry at Higher Education Level’, International Journal of Science
Education 13(2), 193–202. (1991).

IZQUIERDO et al. Fundamentación Y Diseño De Las Prácticas Escolares De Ciencias Experimentales. Enseñanza De Las Ciencias,
1999, 17 (1), 45-59.

IZQUIERDO-AYMERICH, M. & Adúriz-Bravo, A. - Epistemological foundations of school science. - Science & Education, Kluwer Academic
Publishers. Printed in the Netherlands. Pg. 23. (2003)

JOHNSON-LAIRD, P. N. Modelos mentales en ciencia cognitiva. NORMAN, D. A. Perspectivas de la ciencia cognitiva. Barcelona:
Ediciones Paidós, 1987. p. 179 - 231.

DE MELLO, L. A. Concep Maps as useful tools for textbooks analyses. Proceedings of: CCM 2014 – 6th International Conference on
Concept Mapping. Santos. Brazil. (2014).

DE MELLO, L. A. Concept Maps as a Tool for Evaluation of Modern Physics Contents in Textbooks. Scientia Plena. To be publish. (2017).

DE MELLO, L.A. O Uso da CTSA no Ensino de Física no Projeto PIBID – UFS. Trabalho apresentado no X Colóquio Internacional
“Educação e Contemporaneidade”. 22/09/2016. São Cristovão, Sergipe, Brasil. Umpublish.

DE MELLO, Luiz Adolfo et al. PIBID e os Projetos de Ensino de Física. Scientia Plena, v. 9, n. 10, 2013.

DE MELLO, Luiz Adolfo; Da Silva Cruz, Nathália; De Jesus Aquino, Raphael. Termodinâmica E A Experimentação No Ensino De
Ciências.

Merriam-Webster Online Dictionary. Disponível em: http://www.merriam-webster.com/dictionary/science. Acesso em: 10/01/2015.

MOREIRA, MARCO ANTONIO; GONÇALVES, ENNIO SALLABERRY. Laboratório estruturado versus não estruturado: um estudo
comparativo em um curso individualizado. Revista Brasileira de Física, v. 10, n. 2, 1980.

Moreira, A. M; Ensino de Física no Brasil: Retrospectiva e Perspectivas, apresentação feita na mesa redonda “Retrospectiva de
Ensino e Pesquisa”; Universidade de Brasília, 1999.

MOREIRA, Marco Antonio. Grandes desafios para o ensino da física na educação contemporânea. Porto Alegre, RS, 2014.

NARDI, Roberto. Memórias da educação em ciências no Brasil: a pesquisa em ensino de física. Investigações em Ensino de Ciências,
v. 10, n. 1, p. 63-101, 2016.

Nuffield Science Teaching Project; Acessado em 01/04/2014; Disponível em:

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/o_projeto_pibidufs_e_os_objetos_educacionais.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.9-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



http://www.nuffieldfoundation.org/nuffield-science-teaching-project

Perini, L.; Ferreira, G. K.; Clemente, L.; Projeto de Ensino PSSC: uma análise dos exercícios/problemas; resumo apresentado no
XVIII Simpósio Nacional de Ensino de Física; SNEF; Vitória, ES; 2009.

Physical Science Study Committee. Disponível em: http://libraries.mit.edu/archives/ exhibits/pssc/. Acesso em: 10/01/2017

PNLEM. Programa Nacional do Livro Didático – 2011. Acessado em 01/04/2014; Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/31954

Programa Educ@ar . Projeto da UFSC. Disponível em: http://educar.sc.usp.br/ Acesso em: 10/01/2017

PROFIS. Espaço de Apoio, Pesquisa e Cooperação de Professores de Física. Disponível
em: www.if.usp.br/profis/. Acesso em: 10/01/2017

PSSC. Física - Parte I, Parte II, Parte III, Parte IV, Editora Universidade de Brasília, tradução autorizada com direitos reservados para o
Brasil pelo IBECC-UNESCO.

RIVED. Rede Interativa Virtual de Educação. Disponível em: http://rived.mec.gov.br/ Acesso em: 10/01/2017

VENTURA, Paulo Cezar Santos; DO NASCIMENTO, Silvania Sousa. Laboratório não estruturado: uma abordagem do ensino
experimental de Física. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 9, n. 1, p. 54-60, 1992.

[1] Esse trabalho foi financiado pela CAPES

[2] Como das outras disciplinas de ciências.

[3] Os dois parágrafos a seguir são uma coleção de declarações que juntas formam uma definição do que é a TD do ponto de vista TCC.

[4] Prof. Diego Batista Santos, ENSEF 2014, ENALIC 2014.

[5] E.E. Marcos Maciel e E.E. Rollemberg Leite.

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/o_projeto_pibidufs_e_os_objetos_educacionais.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.10-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio


