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RESUMO 

Pela análise do contexto atual de transformações ocorridas na sociedade, surge a necessidade 

de dotar o ensino de Ciências da capacidade de utilizar recursos das tecnologias digitais a 

favor da construção do conhecimento científico. Nesse sentido, este trabalho visou a 

investigar as potencialidades e limitações de uso de uma plataforma, que alia o uso de novas 

tecnologias à perspectiva de ensino de ciências por investigação. Nessa plataforma, a 

proposição dos problemas e a resolução dos mesmos acontecem, predominantemente, no 

ambiente virtual, com auxílio de recursos multimídia, como vídeos, simulações, animações, 

links, dentre outros. O foco da análise foi o ambiente e as possibilidades de interações sociais 

propiciadas pelos recursos veiculados por essa plataforma. A construção da sequencia 

investigativa sobre o tema “Transformação de energia” para uma turma do 7º ano do Ensino 

Fundamental e a gravação em vídeo e áudio das aulas de execução da mesma permitiu captar 

as práticas discursivas, o processo de construção de significados e conceitos científicos, 

proporcionados por esse ambiente de aprendizagem. A aplicação de questionários aos alunos 

e entrevista com a professora nos permitiram checar o perfil tecnológico dos alunos, bem 

como as impressões e engajamento dos alunos e da professora, no uso do instrumento. O 

ambiente de aprendizagem mediado pelo computador estimulou um deslocamento no papel do 

professor, transpondo da função tradicional de transmissor da informação para um mediador 

no processo de ensino-aprendizagem. Com os resultados desse estudo, percebemos que esse 

ambiente tornou os alunos mais ativos e promoveu o engajamento dos mesmos para o 

aprendizado do conhecimento científico. Dentre as razões para esse engajamento podemos 

citar: mudança de ambiente de aprendizado; alunos mais ativos no processo de aprendizagem 

de Ciências; uso do computador que permite a mediação de simulações, animações e vídeos, 

recursos que favorecem maior interatividade entre os alunos; perspectiva de ensino baseada 

em proposição de situações problemas, que exijam uma investigação mais detalhada para sua 

resolução; tema da sequência investigativa relacionado à abordagem CTSA (Ciência, 

tecnologia, sociedade e ambiente); interação e discussão com a dupla, visando à colaboração. 

Esse ambiente criou situações que possibilitassem o diálogo entre alunos e o professor para 

maior significação das informações, presentes em sites visitados pelos estudantes e em outros 

recursos multimídia (animações, simulações, vídeos) da sequência investigativa. 

 

Palavras chave: Novas tecnologias da informação e comunicação, ensino de ciências, 

significação, interações discursivas, ensino por investigação, aprendizagem colaborativa.  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Face to the current context of changes occurring in society, there is a need to develop science 

teaching ability to use these technologies in the construction of scientific knowledge. Within 

this context, this study aimed to investigate the potential and limitations of using a web 

platform which combines the use of new technologies with inquiry science teaching. On this 

platform, the proposition of problems and problem solving happen predominantly in the 

virtual environment, with the aid of multimedia features such as videos, simulations, 

animations, and links, among others. The focus of the analysis was the environment and the 

possibilities of social interactions promoted by the resources served by that platform. An 

investigative sequence on "Energy transformation" was done in an elementary school seventh 

grade group. Making videos and audio recordings of this investigative sequence classes 

allowed capturing the discursive practices, the process of making meanings and scientific 

concepts delivered by this learning environment. The questionnaires answered by the students 

and the teacher interview enabled us to check the technological profile of the students as well 

as the impressions and engagement of the students and the teacher in using the instrument. 

The computer-mediated learning environment stimulated a shift in the role of teachers, 

changing form their traditional function of transmitters of knowledge to mediators in the 

teaching-learning process. The results of this study allowed us to realize that this environment 

makes the students more active and promotes their engagement for the learning of scientific 

knowledge. By analyzing the recordings and student responses to the questionnaire we could 

raise some reasons for this engagement: shift in the learning environment; more active 

students in the Science learning process; computer use allowing  mediation simulations, 

animations and videos, resources that benefit students interactions; educational perspective 

based on proposition of problem situations that require further investigation for their 

resolution; subject of investigative sequence related to the STSE (Science, technology, society 

and environment) approach, which makes teaching more significant, since it is based on real 

and relevant situations of social and environmental point of view; interaction and discussion 

with pairs of students aiming at enhancing collaboration. This environment has created 

situations that enable teacher student interaction in order to improve making sense of 

information present not only in websites visited by students but also other multimedia 

(animations, simulations, videos) of the investigative sequence. 

Keywords: New information and communication technologies, science teaching, make 

meaning, discursive interactions, inquiry teaching, collaborative learning. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Apresentação 

 

 

O Brasil é dos países mais afáveis com novas tecnologias: sistema 

bancário, eleitoral, acesso a portais. Fomos campeões de usar Orkut e 

podemos ser campeões de Facebook em pouco tempo. Tem uma 

juventude que gosta dessa qualidade...  A educação não pode ser menos 

atraente para um jovem do que um game (Professor Ronaldo Mota). 

 

 

As palavras do professor Ronaldo Mota, ex-Secretário Nacional de Educação 

Superior e de Educação a Distância do MEC, descrevem o contexto tecnológico a que nossos 

jovens estão inseridos.  Sua afirmação “a educação não pode ser menos atraente para um 

jovem do que um game” traz para nós, professores, o desafio de criar metodologias de ensino 

mais coerentes com o perfil atual dos nossos jovens, com o propósito de tornar a educação 

escolar mais atraente. 

No contexto tecnológico em que nossos alunos estão inseridos, as aulas de Ciências 

para serem mais produtivas e eficientes, deveriam ser desafiadoras, com possibilidade de 

experimentação e troca de experiências dos alunos com seus pares e com o professor. É 

preciso compreender o perfil dos nossos jovens e o contexto social em que vivem, 

compreender o processo de ensino-aprendizagem de conceitos científicos, bem como a 

possibilidade de utilização das novas tecnologias, particularmente, o computador e a Internet, 

como recurso pedagógico para construção do conhecimento científico.  

Esse trabalho propõe analisar uma prática pedagógica de utilização de uma 

ferramenta tecnológica (WISE-Web-based Inquiry Environment) como instrumento de 

mediação em projetos investigativos, no ensino de Ciências, a fim de compreender como 

contribuem para a construção do conhecimento pelos nossos jovens. Essa proposta situa-se no 

intercruzamento do ensino de ciências por investigação em uma perspectiva histórico-cultural 

e o campo de estudo das Novas Tecnologias na Educação, mais especificamente, no Ensino 

de Ciências. 
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1.2 A trajetória acadêmico-profissional e o problema de pesquisa 

 

 

 

A educação e as tecnologias digitais sempre estiveram aliadas em minha trajetória 

acadêmica e profissional.  Lecionando Ciências, há sete anos, em escolas da rede particular de 

ensino de Belo Horizonte, nas quais a tecnologia é inerente à vida dos estudantes, na 

utilização cotidiana e constante de smartphones, tabletes, notebooks, dentre outros 

equipamentos eletrônicos, nasceu a ideia dessa investigação a partir de dilemas pessoais e 

questionamentos enfrentados em sala de aula.  

Na escola, há sempre um impasse em relação ao que fazer com essa tecnologia 

digital. Proibir ou utilizá-la em favor da aprendizagem? Vídeos, músicas, desenhos, 

infográficos, simulações e outras mídias em computadores podem facilitar a formação de 

conceitos científicos? Esse trabalho surge, portanto, dessa inquietação a respeito de como o 

uso das tecnologias digitais podem contribuir para a construção de conhecimento e sua 

interferência no processo de ensino-aprendizagem, sobretudo no ensino de Ciências. 

A sociedade passa por profundas transformações sociais e comportamentais, devido 

às tecnologias digitais que alteram a forma como as pessoas se relacionam e interagem. A 

relação entre sociedade e tecnologia se constrói de maneira dialética, na qual as interações 

sociais modificam os recursos tecnológicos e esses, em uma via de mão dupla, são por elas 

também moldados. Podemos dizer que a tecnologia se faz presente em todo o âmbito da vida 

de um indivíduo e é potencial transformadora das relações e interações sociais. Na condição 

de facilitadora do acesso às novas tecnologias, é imprescindível que a educação possa se 

adequar ao perfil das gerações digitais e atender às novas configurações de aprendizagem, o 

que constitui um grande desafio para os educadores (LACERDA, 2012). 

A chegada da tecnologia digital às escolas, com implantação de laboratórios de 

informática, pontos de Internet, instalação de equipamentos multimídia nas salas de aulas, 

criação de espaços multimídia com lousa digital, gera sentimentos dúbios naqueles que se 

sentem desafiados a lidar com essa era digital: os professores. Por um lado, abrem novas 

possibilidades didáticas e pedagógicas, gera motivação e empolgação, por parte de alunos e 

professores. Por outro, confere insegurança, desconfiança em relação ao verdadeiro potencial 

dessas metodologias, receio de fetiche dessas tecnologias como fim em si mesmas e até um 

sentimento de incapacidade, por conhecer menos sobre o uso dessas tecnologias que os 

próprios alunos (LACERDA, 2012). 
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Pela análise do contexto atual de transformações ocorridas na sociedade, mais 

especificamente em nossos alunos, devido ao avanço das novas tecnologias da informação e 

comunicação, surge a necessidade de dotar o ensino de Ciências de capacidade de utilizar 

essas tecnologias a favor da formação de conceitos científicos.  As novas tecnologias 

constituem ferramentas educativas em potencial. Contudo, a utilização dessas, ainda está 

inserida no contexto das concepções tradicionais de ensino. Segundo essa abordagem, a 

aprendizagem consiste em aquisição de informações e demonstrações transmitidas do 

professor ao aluno. O aluno apenas executa prescrições que lhe são fixadas pelos professores 

ou materiais didáticos. A investigação tem demonstrado que a estratégia de acrescentar a 

tecnologia às atividades já existentes na escola e nas salas de aula, sem nada alterar nas 

práticas habituais de ensinar, não produz bons resultados na aprendizagem dos estudantes 

(COSCARELLI, 1998; KINTSCH, 1995). Na sociedade atual, a necessidade de formação 

permanente está a questionar os processos de formação e as exigências de quem aprende. 

Tornou-se primordial o desenvolvimento de novas competências e habilidades, passando para 

segundo plano a mera apresentação, sequenciada e organizada, de informações (MEIRINHOS 

E OSÓRIO, 2008). 

As constatações sobre o ensino de Ciências por Azevedo (2008), análogas àquelas 

feitas por outros pesquisadores da área, como Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986); 

Delizoicov e Angotti (1990); Krasilchik (1987); Cachapuz (2005), entre outros, revelam a 

permanência de um ensino de Ciências com características idênticas às de três décadas atrás. 

Ou seja, “ainda não foi superada a postura de professores que lecionam ciência como uma 

descrição teórica e/ou experimental, afastando-a de seu significado ético e das relações com o 

mundo do estudante e, consequentemente, com suas reais necessidades” (AZEVEDO, 2008). 

Revelam, também, a existência de uma postura equivocada do ensino de Ciência de que os 

conceitos científicos podem ser compartilhados com os estudantes, bastando para isso à 

evocação e memorização de nomes, fórmulas e enunciados. 

A efetivação de uma prática pedagógica que compreenda conceitos como um sistema 

de relações, além de estar empenhada em atender às necessidades dos estudantes, dificilmente 

poderá desconsiderar os avanços provocados pelas Novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (NTIC), visto que estas têm alterado substancialmente o modo de viver e, 

particularmente, de aprender dos seres humanos. Essas tecnologias digitais, especialmente, a 

Internet propiciam o acesso rápido à informação, que é matéria-prima do conhecimento. 

Dessa forma, professores e centros acadêmicos deixam de ser o reduto da informação, o que 

gera mudanças de paradigma no campo educacional (SCHIAVONI, 2007). Essas mudanças  
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na sociedade decorrentes das novas tecnologias geram a necessidade do cidadão saber cada 

vez mais e de forma mais integrada, inter-relacionada e contextualizada. A relação professor-

aluno tende a ser renovada em decorrência das novas tecnologias, sobretudo da Internet, o 

princípio da hierarquia tende a ser substituído pela participação social (SCHIAVONI, 2007). 

Nesse contexto, os instrumentos tecnológicos e a Internet podem nos trazer 

perspectivas no sentido de uma educação mais significativa para os estudantes. Tais recursos 

abrem novas oportunidades, que possibilitam situações em que professores e alunos 

pesquisam, discutem e constroem conhecimentos, em colaboração. Possibilitam, assim, 

práticas pedagógicas que priorizam a aprendizagem ao ensino, com o aluno como 

protagonista no processo, com participação ativa e reflexiva, promovendo sua autonomia
1
. 

São diversos os recursos mediados pelo computador que podem ser utilizados nessa 

perspectiva como: jogos, simulações, pesquisa orientada, software educativos, laboratórios 

virtuais, dentre outros. Essas novas práticas pedagógicas mediadas pelo computador, na busca 

por uma adaptação às transformações sofridas pela sociedade, é algo que desperta o interesse 

da pesquisa e nos motiva a compreender em maior profundidade, examinando as 

características que contribuem para o sucesso de práticas pedagógicas nesses ambientes.  

Permeada por essas inquietudes e buscando propostas metodológicas de 

transformação das práticas tradicionais dominantes na sala de aula, é que comecei a pensar em 

modelos de aulas menos centradas no professor. Aulas que estimulassem a curiosidade dos 

alunos, nas quais o professor fosse uma ponte entre a informação e o aluno, a fim de criar e 

sustentar oportunidades de construção do conhecimento. O professor como um orientador dos 

estudos, criando situações para que o diálogo ocorra, contribuindo para uma maior 

significação das informações presentes em redes sociais, em blogs e outros sites visitados 

pelos estudantes. Tais inquietações se aproximam de uma abordagem de ensino investigativa, 

colaborativa e sociocultural, que serão as perspectivas nas quais esse trabalho se apoia para 

arquitetar as atividades, cujos desdobramentos visamos investigar e que serão justificadas, 

descritas e discutidas adiante. 

Nessa busca pela inserção da tecnologia em situações significativas de 

aprendizagem, fui apresentada por um grupo de professores do colégio em que trabalho à 

metodologia Webquest, desenvolvida por Dodge (2005). Fui atraída pela possibilidade de 

                                                           
1
 O nosso entendimento de autonomia aqui não significa aprender sozinho, isolado do contato com os pares e 

com o professor, durante o processo. Compreendemos o conceito de autonomia, coerentes com as ideias de 

Castro (2009), na qual o aluno pode contar com o apoio do professor, que o orienta na interação com o ambiente 

de aprendizagem, estimulando-o a assumir o controle sobre o planejamento e o efetivo uso das oportunidades de 

aprendizado que, por sua vez, caracteriza um tipo de ensino centrado no aluno através da mediação pedagógica. 
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orientação de pesquisas, a partir de informações na Internet, que essa metodologia oferecia. 

Em minhas experiências com essa ferramenta, na instrução de alunos do ensino fundamental, 

tive a sensação de que contribuía para um maior engajamento.  Após algumas experiências 

com o uso da metodologia de ensino Webquest, fui apresentada, já no curso de mestrado, à 

plataforma Web-based Inquiry Science Environment (WISE)
2
. Trata-se de uma plataforma de 

desenvolvimento de projetos investigativos mais atual e atraente para a investigação a que 

esse trabalho pretende. Apesar de permitir o desenvolvimento de pesquisa orientada e trabalho 

com projetos, como o Webquest, o WISE apresenta vantagens em relação à possibilidade de 

interação entre os participantes, bem como ao suporte de diferentes formas de representações, 

como vídeos, simulações e animações. Por essas razões, escolhemos essa plataforma para 

desenvolver atividades investigativas, a fim de analisar as ações dos estudantes, as interações 

entre os sujeitos e outros desdobramentos, nesse ambiente de aprendizagem. 

A Web-based Inquiry Science Environment (WISE) foi construída e vem sendo 

intensamente utilizada e incrementada por um grupo de pesquisadores em Ciências que 

pensam e planejam projetos a partir do viés de Ensino de Ciência por investigação (SLOTTA 

E LINN, 2009; LINN E WILLIAMS, 2002).  A plataforma WISE oferece uma coleção de 

projetos investigativos de Ciências sobre temas relevantes para a sociedade como os 

alimentos geneticamente modificados, previsão de terremotos, dentre outros. Os projetos são 

traduzíveis e personalizáveis, havendo a possibilidade de criação de projetos inteiramente 

novos, além de conter orientações para os professores sobre a forma como esses projetos 

podem ser utilizados para melhorar a aprendizagem e ensino, nas aulas de ciências. Essa 

plataforma permite a edição de textos e maior interação no ambiente virtual.   

Por essa proximidade entre as perspectivas de ensino por investigação, orientadoras 

do WISE (Web-based Inquiry Environment) e as que orientam minha prática como professora 

do ensino fundamental é que surgiu a proposta desse estudo de investigar o ambiente criado 

por essa plataforma e sua contribuição para o processo de significação e construção de 

conceitos científicos pelos alunos. O problema que nos ocupa aqui é como, na era da 

tecnologia e do mundo digital, um instrumento tecnológico (a plataforma WISE) e o 

ambiente de aprendizado por ele criado, mediante a veiculação de recursos digitais, 

como vídeos, simulações e animações podem contribuir para o processo de significação 

de conceitos científicos, em projetos investigativos e colaborativos, no ensino 

fundamental?  

                                                           
2
 Plataforma virtual aberta, criada pela Universidade da Califórnia, Berkeley, para projetos investigativos, no 

ensino de ciências, (disponível em  www.wise.berkeley.edu). 

http://www.wise.berkeley.edu/
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O nosso problema de pesquisa pôde ser desdobrado nas seguintes questões: Como 

ocorre o processo de significação e construção de conceitos científicos em projetos 

colaborativos e investigativos na plataforma Web-based Inquiry Science Environment 

(WISE)? Quais as potencialidades e limitações encontradas nesse ambiente de aprendizagem? 

Qual o grau de engajamento disciplinar produtivo dos alunos na execução de projetos com 

essas características? Como acontecem as interações sociais e práticas colaborativas nesse 

ambiente de aprendizado?  Quais deslocamentos essa prática de ensino provoca no papel do 

professor?   

Nossa hipótese, nessa investigação, era a de que a inclusão de novas tecnologias em 

projetos investigativos colaborativos contribuiria para uma maior significação e aprendizagem 

de conceitos científicos, por alunos do ensino fundamental. Esse padrão de atividades poderia 

gerar maior engajamento dos alunos, por estarem mais condizentes com o perfil tecnológico 

dos nossos jovens. Dentre os elementos que poderiam contribuir em menor ou maior grau 

para esse engajamento e aprendizagem citamos: a colaboração entre os alunos, as 

intervenções do professor, a interação com os recursos disponibilizados pelo computador. 

Quanto ao papel do professor, acreditávamos que essa configuração do ambiente de 

aprendizagem favoreceria aulas mais dialógicas.  O professor passaria de um papel de 

transmissor da informação e do conhecimento para um orientador e facilitador dos estudos, 

criando situações que possibilitariam o diálogo e disponibilizariam recursos, que favoreceriam 

o aprendizado, contribuindo para uma maior significação das informações presentes em redes 

sociais, em blogs e outros sites visitados pelos estudantes. 

Nosso objetivo, nessa investigação, não se restringiu à análise dos recursos da 

plataforma WISE, interessou-nos analisar como essa plataforma criaria um ambiente de 

aprendizado em projetos colaborativos e investigativos em Ciências, no qual a ação mediada 

acontece. O foco da análise foi no processo de construção de significados e conceitos 

científicos pelos alunos, na orquestração de recursos mediacionais e nas interações 

discursivas.  

Essa análise foi feita a luz da semiótica social, apoiada nos construtos teóricos de 

autores como Vygotsky (1987, 2007), Kress et. al. (2001) e Wertsch (1998a) para elucidar 

como ocorre a construção de significados por meio de mediadores e recursos multimodais; e 

de Gordon Wells (2000), a fim de elucidar o papel do dialogismo e de atividades 

colaborativas para a construção do conhecimento. 
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1.3 Objetivos 

 

 

Objetivo geral 

 

 

Investigar a construção de conhecimento e significação de conceitos científicos que 

ocorrem no transcurso de um projeto investigativo e colaborativo mediado por computador, 

na plataforma WISE, em aulas de Ciências do 7º ano do Ensino Fundamental, a partir da 

análise de práticas de interação discursiva. Esse objetivo geral pode ser detalhado nos 

objetivos específicos, descritos a seguir. 

 

 

Objetivos específicos 

  

 

 Conhecer o perfil tecnológico dos estudantes, as condições de acesso e os usos 

que os sujeitos fazem das tecnologias digitais, em atividades escolares e de lazer; 

 Analisar o engajamento disciplinar produtivo dos estudantes, no trabalho 

colaborativo e investigativo em projeto sobre o tema Transformação de Energia, desenvolvido 

na plataforma WISE (Web-based Inquiry Science Enviroment); 

 Identificar os fatores funcionais e os fatores estruturais dos diferentes recursos 

mediacionais utilizados, determinantes  no desenvolvimento das ações dos estudantes; 

 Investigar as características da sequência de ensino, que permeiam o 

desenvolvimento de um projeto investigativo via plataforma WISE, identificando suas 

contribuições e limitações, para a construção de significado pelos estudantes; 

 Analisar as interações dos estudantes entre si, com o professor e com outros 

recursos multimodais proporcionadas por esse ambiente, a fim de compreender como os 

estudantes constroem significados acerca de informações disponíveis na Web, em atividades 

investigativas mediadas por recursos como simulações, vídeos, textos, dentre outros; 

 Analisar como se dá o deslocamento pedagógico e as ações do professor em 

atividades mediadas pelo computador. 
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1.4 Organização dos capítulos 

 

 

Essa dissertação foi organizada de maneira que, apresentamos, inicialmente, um 

apanhado dos referenciais teóricos, na forma de diagramas conceituais para situar o leitor e 

apresentar a rede teórica, na qual a análise dos dados se apoiou.  Com o intuito de estabelecer 

melhor relação entre a análise dos dados, os referenciais teóricos e as conclusões dessa 

pesquisa, resolvemos fazer uma estruturação dos capítulos um pouco diferente do 

convencional.  

Nos capítulos quatro, cinco e seis optamos por fazer a análise dos dados, dialogando 

com as orientações teóricas, trazendo, sempre que possível, ali mesmo e não somente nas 

considerações finais, as inferências teóricas que se mostrarem pertinentes. Assim, em cada um 

desses capítulos, temos abordagens distintas em relação às temáticas, mas não em relação à 

sua natureza (teórica ou empírica). Essa organização de inserção da discussão teórica, com a 

análise de dados é um meio de tornar, a nosso ver, a leitura mais interessante para o leitor. 

Porém, confere maior complexidade para o autor. Após a leitura completa da dissertação, 

mesmo se não tivermos atingido um formato ideal para o texto, se a relação dados e teoria 

ficar melhor estabelecida e a leitura do texto parecer mais agradável ao leitor, todo esforço 

terá valido a pena. 

Antes, porém, de iniciar a discussão do referencial teórico junto aos dados, 

apresentaremos, no próximo capítulo (Capítulo 3), nossas diretrizes metodológicas, e as 

condições de coleta dos dados desta pesquisa. Contextualizamos o estudo empírico, com 

informações sobre os sujeitos e o perfil tecnológico dos mesmos, detalhamos os 

procedimentos de coleta de dados e os métodos de análise, descrevendo o percurso empírico 

por nós empreendido. 

No Capítulo 4, descrevemos a sequência investigativa e suas etapas: exploração de 

conceitos espontâneos, problematização, resolução de problemas e sistematização. Discutimos 

o processo de construção da sequência, incluindo a escolha do tema e detalhamento de cada 

problema que consta na sequência, bem como a resolução dos mesmos a partir da análise das 

interações discursivas. Apresentamos, ainda, nesse capítulo, discussões acerca dos 

referenciais teóricos que foram tomados como base para a construção da sequência e para 

escolha do tema. 

O Capítulo 5 discute a experiência de uso da plataforma WISE pela perspectiva dos 

alunos e da professora, incluindo discussões sobre potencialidades, desafios e limitações de 
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sua utilização no processo de construção do conhecimento científico. Discutiremos, ainda, o 

papel do professor nesse ambiente de aprendizagem e a mediação por recursos de tecnologia 

digital, como animações e simulações. 

No capítulo seguinte (Capítulo 6), intitulado a aprendizagem colaborativa no 

ambiente virtual e engajamento disciplinar produtivo, discutiremos como foi o trabalho das 

duplas nesse ambiente de aprendizagem, com foco na análise da interação entre os alunos nas 

duplas, a fim de avaliar o grau de engajamento dos mesmos nas atividades.  

Para finalizar, nas Considerações Finais, retomamos o percurso da pesquisa, a partir 

das questões de pesquisa, discutindo as contribuições desse estudo para a educação em 

Ciências.  

 

 

 

 

2. A REDE TEÓRICA
3
 

 

 

Ao nos colocarmos diante dos objetivos e dos problemas dessa pesquisa, pusemo-nos 

a mobilizar nossas energias no aprofundamento acerca dos conceitos (ou termos) chaves que 

permeiam a questão de pesquisa. Esse trabalho situa-se no intercruzamento do ensino de 

ciências por investigação e colaboração, em uma perspectiva sociocultural e o campo de 

estudo das Novas Tecnologias na Educação, sobretudo no Ensino de Ciências. Portanto, os 

termos chave pertencem ao universo desses referenciais, que nortearam a construção desse 

trabalho. 

De acordo com a literatura consultada, os conceitos (ou termos), cuja elucidação é 

imprescindível, para a investigação do nosso problema de pesquisa são: ensino de ciências por 

investigação; plataforma Web-based Inquiry Science Enviroment (WISE); ambiente 

colaborativo de aprendizagem; engajamento disciplinar produtivo; processo de significação e 

construção de conceitos científicos na perspectiva sociocultural; abordagem CTSA (Ciências, 

tecnologia, sociedade e ambiente).  

                                                           
3
 Nesse capítulo serão apresentados conceitos que foram articulados para a construção da sequência 

investigativa e do modelo de análise. 
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A fim de buscarmos uma reorganização desses termos, construímos diagramas, para 

representação desses conceitos em suas dimensões e indicadores. Esses diagramas funcionam 

como as inscrições, conforme conceptualização de Bruno Latour. Segundo esse autor, uma 

inscrição é definida, inicialmente, como um conjunto organizado de medidas ou como um 

registro de aspectos específicos de um evento ou fenômeno, no caso aqui, conceitos dos 

termos. As inscrições servem, não apenas para comunicar uma informação, embora, elas 

sejam, efetivamente, essenciais para tal. Antes de cumprir essa finalidade de comunicação, a 

produção de inscrições permite aos cientistas uma estruturação mental, organizando o 

pensamento e o raciocínio na utilização de conceitos e teorias para criar uma interpretação 

estruturada de um universo de acontecimentos (LATOUR, 2000). Seguindo esses preceitos, é 

que buscamos, inicialmente, com a construção dos diagramas conceituais, uma estruturação e 

organização do pensamento com vista à interpretação dos dados coletados e construídos no 

decorrer dessa pesquisa.  

Entretanto, sem eximirem-se de sua função inicial, os diagramas são aqui 

apresentados como elementos que buscam compor o texto, refletindo para o leitor a 

compreensão alcançada em torno dos conceitos com os quais trabalhamos e das análises que 

realizamos. Do ponto de vista de quem lê, os diagramas buscam proporcionar maior 

visibilidade das relações conceituais e empíricas aqui construídas, formando uma rede teórica 

de relações entre os conceitos, com os quais dialogaremos nesse trabalho. O objetivo é 

oferecer apenas uma visão panorâmica dos termos, cujos indicadores guiarão a construção da 

sequência de ensino e/ou a análise dos dados e serão trabalhados de maneira mais 

aprofundada nos capítulos seguintes. 

 

 

2.1 Ensino de ciências por investigação 

 

 

Nas últimas duas décadas, a concepção do ensino de ciências por investigação vem 

sendo considerada como ponto fundamental, para a educação científica, sendo reconhecido 

como tema predominante nos documentos oficiais norte-americanos (National Science 

Education Standards, NRC, 2000) e ingleses (DUSCHL, 2002). No Brasil, a adoção dessa 

abordagem é incipiente, o que exige muitas reflexões sobre sua concepção, suas 

características, objetivos, potenciais e limitações. Ao procurar clarificar o conceito de ensino 
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por investigação, verifica-se a polissemia desse termo na literatura (Sá, 2011). Um dos 

desafios, desse trabalho, foi ampliar a leitura acerca das diferentes visões e características 

relativas ao ensino de Ciências por investigação, a fim de definir aquela que nortearia a 

construção da sequência investigativa desse trabalho. Barrow (2006, apud Couso, 2014) 

resume em três modos diferentes, o que os autores costumam conceituar como ensino de 

ciências por investigação: 1. Como mecanismo para o desenvolvimento de capacidades 

cognitivas nos estudantes; 2. Como práticas necessárias ao entendimento da natureza da 

ciência; 3. Como estratégia de ensino e aprendizagem para aquisição de conteúdos conceituais 

das ciências e de habilidades específicas a eles relacionados.  

O primeiro significado faz referência às habilidades investigativas como conteúdo 

que deve ser desenvolvido, pelos estudantes. Há diferentes interpretações referentes a esse 

tópico, dentre elas, o que se propõe é que os estudantes desenvolvam habilidades 

procedimentais, do tipo técnico-manipulativas relacionadas ao fazer científico, como medir, 

observar, construir gráficos (COUSO, 2014). Há ainda aqueles que se referem, sobretudo, ao 

conhecimento de práticas e conceitos em que se baseiam a investigação empírica, como 

aprender a partir dos erros nos experimentos (ALLCHIN, 2012), ou controle de variáveis 

(NRC, 2000). 

O segundo aspecto dado ao ensino de ciências por investigação faz referência ao 

fazer científico ou à prática dos cientistas. Nesse sentido, fala-se da investigação científica, 

desde um ponto de vista epistemológico, quanto a um conteúdo a aprender, neste caso “sobre 

Ciências”. Ressalta-se que a importância de levar a investigação para a sala de aula de 

Ciências, reside na necessidade de os alunos aprenderem sobre a natureza da Ciência (como é 

e como se constrói o conhecimento científico), a partir de sua participação em práticas 

científicas mais autênticas possíveis (ALLCHIN, 2011). Existem, na literatura e nos usos em 

sala de aula, diferentes interpretações desse tópico, pois dependem das concepções que se tem 

sobre a natureza do conhecimento científico. Muitos autores propõem a introdução no 

currículo de Ciências de práticas de ensino que ressaltem aspectos da natureza do 

conhecimento científico (MATHEWS, 1998, LEDERMAN, 1996). Matthews (1998) afirma 

que a educação científica não pode se restringir ao conhecimento de fatos e teorias científicas, 

mas sim à introdução dos alunos à cultura científica, por meio da qual o aluno possa tomar 

contato com a natureza e a produção do conhecimento científico.  

A terceira visão de ensino de ciências por investigação remete a uma variedade de 

estratégias de ensino e aprendizagem que o professor deve desenvolver, para que o aluno 



27 
 

 
 

aprenda conteúdos de ciência, incluindo o conhecimento sobre as ciências e o 

desenvolvimento de habilidades específicas para tal.  Nesse sentido, a literatura fala do ensino 

por investigação, referindo-se a uma metodologia em sala de aula, o ensino de ciências como 

investigação ou ensino de ciências centrado na investigação (Inquiry-based Science 

Education, ou IBSE). Diferente dos outros dois, o IBSE não é um conteúdo a aprender ou a 

ensinar e sim uma forma de aprender ou ensinar Ciências, um enfoque de aula, uma 

metodologia de ensino (COUSO, 2014). Nessa perspectiva, alguns autores o associam a 

metodologias de ensino baseado em problemas ou, ainda, a aprendizagem por projetos 

(CAPECCHI, 2013, DELIZOICOV, 2001, SLOTTA e LLIN, 2009).  

A perspectiva investigativa que utilizamos neste trabalho se aproxima dessa terceira 

concepção de ensino por investigação. Compreendemos, assim, a abordagem investigativa 

como uma prática de ensino, que auxilia os alunos no aprendizado de conceitos científicos. 

Essa abordagem terá, também, em alguns momentos, o intuito de desenvolver habilidades 

investigativas, que são inerentes à prática dos cientistas, como proposição de hipóteses; 

interpretação de experimentos; reconhecimento de padrões nas evidências. Porém, na 

proposição dos problemas, nos atentamos aos contextos, aos conceitos e ao conhecimento 

científico, em que essas habilidades serão desenvolvidas, ou seja, não foram concebidas com 

o intuito de desenvolver a capacidade investigativa com um fim em si mesmo. 

Um dos precursores dessa perspectiva de ensino é o filósofo e educador norte-

americano John Dewey (2004). Segundo o autor, para que os estudantes se envolvam com um 

assunto, esse, além de ser de seu interesse, deve também ser algo sobre o qual se coloque 

problemas ou suscite dúvidas que irão motivá-los a explorar o tema e gerar contextos de 

aprendizagem. A problematização não pode se resumir a proposição de um enunciado, mas  

deve possibilitar o contato dos alunos com ferramentas científicas e experiências do uso das 

mesmas para interagir com o mundo, conscientes de seu potencial e das consequências de sua 

utilização, com o intuito de desenvolver um olhar diferenciado sobre o cotidiano 

(DELIZOICOV, 2001). A construção desse olhar envolve desde a apresentação de situações 

problemas até o auxílio em sua interpretação e resolução (CAPECCHI, 2013). 

Em relação à formulação desses problemas, Delizoicov (2001) esclarece: 

 

A escolha e formulação adequada de problemas não se restringem, portanto, apenas 

a apresentação de problemas a serem resolvidos com a conceituação abordada nas 

aulas, uma vez que esta ainda não foi desenvolvida! São, ao contrário, problemas 

que devem ter o potencial de gerar no aluno a necessidade de apropriação de um 

conhecimento que ele ainda não tem e que ainda não foi apresentado pelo professor. 

É preciso que o problema formulado tenha uma significação para o estudante, de 
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modo a conscientizá-lo que a sua solução exige um conhecimento que, para ele, é 

inédito (DELIZOICOV, 2001, p.6) 

 

 

 

A solução de problemas pode ser, um instrumento importante, no desenvolvimento 

de habilidades e capacidades, como: raciocínio, flexibilidade, astúcia, argumentação e ação 

(AZEVEDO, 2004). Além dos conteúdos e conceitos, o aluno aprenderá também atitudes e 

valores, tais como a curiosidade, desejo de experimentar, acostumar-se a duvidar de certas 

afirmações, a confrontar resultados, a obter profundas mudanças conceituais, metodológicas e 

atitudinais (LEWIN E LOMÁSCOLO, 1998 apud in AZEVEDO, 2004). Tomando por base 

esses aspectos relativos ao ensino de Ciências por investigação, construímos um diagrama 

conceitual que consta na Figura 1. 

 

 

 
Figura 1- Diagrama de indicadores do conceito de ensino de ciências por investigação. 
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É importante salientar, que as atividades investigativas não são necessariamente, 

atividades experimentais.  Conforme argumenta Munford e Lima (2007) muitas atividades 

experimentais não apresentam características de uma investigação, enquanto várias outras não 

experimentais podem ser consideradas abordagens investigativas, dependendo de sua 

natureza. Uma atividade investigativa pode ser desenvolvida em diferentes espaços escolares, 

laboratório, sala de aula ou no laboratório de informática. As autoras mencionam ainda, duas 

outras concepções equivocadas acerca do ensino de Ciências por investigação: a noção de que 

precisam envolver, necessariamente, proposição de atividades e questões bastantes “abertas” e 

que essa abordagem pode ser utilizada para trabalhar todos os conteúdos (MUNFORD e 

LIMA, 2007).  

Quanto à proposição de atividades abertas, Munford e Lima (2007) argumentam, 

apoiando-se na literatura norte americana e nas diretrizes curriculares adotadas naquele país, 

que é importante conceber a possibilidade de múltiplas configurações, com diferentes níveis 

de direcionamento por parte do professor, não precisa ser conferido ao estudante a autonomia 

de escolher o que investigar, determinar procedimentos para investigação e decidir como 

analisar os resultados. Nesse trabalho, propusemos uma abordagem semiestruturada, na qual, 

há um direcionamento, por parte do professor, na estruturação das atividades investigativas e 

proposição dos problemas, o que inclui a ação dos alunos em analisar informações e dados, 

inclusive em simulações, no ambiente virtual. 

A perspectiva do ensino de Ciências por investigação, que norteia as atividades dessa 

pesquisa, está coerente com a dos fundadores da plataforma WISE (Web-based Inquiry 

Environment) (SLOTTA e LINN, 2009). Esses autores compreendem a investigação como um 

processo intencional de enfrentar problemas, criticar experiências, planejar investigações, 

buscar informações, pesquisar conjecturas, construir modelos, avaliar alternativas, argumentar 

e debater com pares (LINN et. al., 2004). Em projetos investigativos de Ciências, os 

estudantes debatem sobre um tópico científico, engajam-se em resoluções de problemas, são 

encorajados a utilizarem informações em formato textual ou multimídia, conduzem 

investigações, elaboram e criticam argumentos, com uso e mediação de recursos tecnológicos. 

Segundo Couso (2014) as perspectivas calcadas na abordagem investigativa 

trouxeram alguns avanços ao ensino de Ciências. Essa perspectiva contribuiu para uma 

renovação na dinâmica das aulas, valorizando metodologias de ensino colaborativas, em que 

as discussões entre os alunos nos grupos e com os professores se tornam fundamentais na 

aprendizagem de conceitos de maneira significativa. De modo semelhante, Azevedo (2004) 

destaca os desdobramentos esperados de tal metodologia de ensino:  



30 
 

 
 

 

 

Utilizar atividades investigativas como ponto de partida para desenvolver a 

compreensão de conceitos é uma forma de levar o aluno à participação de seu 

processo de aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a perceber e agir 

sobre o seu objeto de estudo, relacionando o objeto com acontecimentos e buscando 

as causas dessa relação, procurando, portanto, uma explicação causal para o 

resultado de suas ações e/ou interações (AZEVEDO, 2004, p 22). 

 

 

Com base nesses pressupostos, buscamos, nesse trabalho, construir e analisar o uso 

de uma sequência investigativa com diferentes propostas didáticas, incluindo resolução de 

problemas reais e investigação com auxílio de recursos multimídia e fontes de informações da 

Web veiculadas pelo computador. Construímos uma sequencia na plataforma WISE, que 

possibilitasse a argumentação e o diálogo entre os alunos e desses com o professor, visando o 

desenvolvimento de conceitos científicos sobre o tema Transformações de Energia. Para tal, 

utilizamos múltiplas abordagens, incluindo aspectos do ensino de Ciências por investigação, 

aliados à aprendizagem colaborativa e à perspectiva CTSA (Ciências, Tecnologia, Sociedade 

e Ambiente), que, juntas, formaram a base teórica para a construção da sequencia 

investigativa.  

 

 

2.2 Plataforma web-based inquiry science environment (WISE) 

 

 

O Web-based Inquiry Science Environment ou WISE fornece uma plataforma 

baseada na Internet, para atividades de ciências de ensino fundamental e médio, onde os 

alunos trabalham colaborativamente em projetos de investigação, fazendo uso de evidências 

por meio de recursos disponibilizados pela web. Os alunos aprendem sobre e respondem a 

controvérsias científicas contemporâneas através da concepção, debate e críticas às soluções, 

via Internet (SLOTTA e LINN, 2009). Essa plataforma virtual foi desenvolvida, em 1996, por 

uma equipe interdisciplinar da Universidade da Califórnia, e nela constam vários projetos 

temáticos, nos quais os estudantes a partir da proposição de problemas. Esses projetos podem 

ser traduzidos, personalizados, adaptados para questões locais, pelos professores. A 

plataforma permite, também, a construção de projetos inteiramente inéditos, possibilidade que 

utilizamos nessa pesquisa.  
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Na plataforma, os projetos investigativos variam, em termos de duração, de dois dias 

a quatro semanas. Projetos típicos envolvem os alunos em soluções de problemas reais (por 

exemplo, projetar uma casa deserta que fica quente durante a noite e fresca durante o dia); no 

debate de controvérsias da ciência contemporânea (por exemplo, as causas do declínio da 

população de anfíbios); ou debate em torno de alegações científicas, encontradas em sites (por 

exemplo, argumentos para a vida em Marte). Os projetos apresentam o problema e organizam 

situações didáticas em torno delas. Ao navegar em um dado projeto, os alunos são chamados a 

observarem e analisarem dados e informações, conduzirem experimentos e/ou simulações, 

refletirem e justificarem pontos de vista, registrando suas respostas na plataforma WISE. À 

medida que os alunos trabalham com a sequência de atividades, que compõe o projeto, o 

professor circula pelo laboratório de informática, interagindo com os estudantes, organizados 

em duplas ou pequenos grupos, ajudando-os a interpretar materiais da Web, incentivando-os 

refletir sobre o tema e a interagir com os seus pares (SLOTTA, 2004). 

O uso de materiais da Internet é fundamental para a aprendizagem, e todos os 

projetos fazem uso de algum conteúdo da world wide web (www). Nas atividades do projeto, 

os alunos aprendem a usar a Internet produtivamente para a investigação, fazendo leitura 

crítica de informações disponíveis na Internet, projetando abordagens, ou comparando 

argumentos. Por ser completamente baseado na Web, o WISE não requer a instalação de 

nenhum software nos computadores do colégio ou servidores. Além disso, a biblioteca de 

projetos investigativos disponíveis para os professores, na plataforma, está em contínua  

expansão, apoiando uma gama crescente de temas de ciência para diferentes níveis de ensino. 

Cada projeto inclui um plano de aula, avaliações pré e pós- aplicação, uma descrição dos 

objetivos de aprendizagem e as concepções prévias dos estudantes. Todo o trabalho do 

estudante é salvo nos servidores que permitem a criação e coordenação de contas por 

professores e alunos. Os recursos tecnológicos disponíveis para os professores incluem 

ferramentas de gerenciamento de sala de aula e a capacidade de fazer comentários, que os 

alunos recebem, na próxima vez que entrarem na plataforma (SLOTTA, 2004).  As dimensões 

ligadas ao conceito de plataforma WISE, incluindo a veiculação de recursos multimídia e o 

potencial para interações virtuais e presenciais, encontram-se especificados na Figura 2, que 

apresenta um diagrama conceitual com indicadores, que servirão de base para análise dos 

potenciais e limitações do uso dessa plataforma para o desenvolvimento de atividades 

investigativas. 
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Figura 2- Diagrama de indicadores do conceito de Web-based Inquiry Science Enviroment (WISE). 

 

Dentre as potencialidades dos recursos e características do WISE, Slotta e Linn (2009) 

destacam: (1) Todo software WISE é aberto e de acesso livre a qualquer usuário; (2) A 

plataforma WISE é baseada na web e as interfaces de autoria e interações são todas 

construídas, usando tecnologias web baseadas em padrões HTML, CSS, Javascript; (3) A 

execução de projetos WISE, na sala de aula, exige muito pouco em termos de tecnologia de 

computador - basta uma conexão com a Internet, um navegador com o JavaScript habilitado, 

e um ou dois plugins web comuns (Adobe Flash Player e Java); (4) Os projetos WISE 

integram simulações de computador (ou outro software baseado em conteúdo) e 

disponibilizam um suporte passo-a-passo para os alunos se envolverem na investigação 

científica; (5) O ambiente WISE suporta a coleta e registro das respostas dos alunos nos 

servidores. 

Todos esses materiais podem ser vistos, e as atividades exploradas no site do WISE, 

http://wise.berkeley.edu, que também serve de andaime para planejamento de projetos 

investigativos, avaliação do trabalho do aluno e retorno formativo do professor para os alunos. 

- Resolução de 
problemas reais. 
- Debate de 
controvérsias da 
ciência. 
contemporânea. 
- Leitura crítica de 
informações 
encontradas em 
sites. 
 

- Interações virtuais 
por meio da 
construção conjunta 
de documentos. 
- Interações 
discursivas entre 
pares durante as 
aulas de execução 
dos projetos na 
plataforma. 
 

Esse padrão de atividades poderia 
gerar maior engajamento dos alunos, 
por estarem mais condizentes com o 
perfil tecnológico e interativo dos 
nossos jovens. Dentre os elementos 
que poderiam contribuir em menor 
ou maior grau para o engajamento e 
aprendizagem dos estudantes, 
citamos: a colaboração entre os 
alunos, as intervenções do professor, 
a interação com os recursos 
disponibilizados pelo computador. 

http://wise.berkeley.edu/
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No site, são encontradas ainda orientações para os professores acerca dos possíveis usos do 

ambiente para dar suporte a processos de ensino e aprendizagem em ciências. 

 

 

2.3 Processo de significação na perspectiva da semiótica social 

 

 

A fim de analisarmos os processos de construção de significados e atribuição de 

sentidos feitos pelos alunos nos contextos de uso da plataforma WISE, basearemos nossas 

análises nos construtos teóricos e princípios da semiótica social. A semiótica social foi 

desenvolvida a partir das ideias originárias de diversos campos do conhecimento como a 

semiótica tradicional, a linguística, a antropologia cultural, a etnografia, a sociologia crítica e 

a filosofia. Apresentaremos de forma sintética as ideias de autores como Wertsch, Lemke, 

Wells e Vygotsky a respeito da importância do processo de criação e apropriação de signos 

para o desenvolvimento do homem como ser social. O faremos restringindo o tema dado 

nosso interesse em situações de educação escolar em ciências.   

A semiótica consiste no estudo dos sistemas de signos e símbolos e como os 

utilizamos para comunicar significados. Para a semiótica social todo e qualquer signo é 

socialmente motivado e exerce um papel de mediação na construção da vida de uma 

comunidade (LEMKE, 1990). A tarefa da análise sociocultural é entender como o 

funcionamento mental está relacionado ao contexto cultural, institucional e histórico, ou seja, 

explicar as relações entre ação humana e os contextos culturais, institucionais e históricos em 

que as ações ocorrem (WERTSCH, 1998). 

Wertsch (1998) discorre sobre a ação humana, que pode ser entendida como ação 

interna ou externa e pode ser aplicada a pequenos ou grandes grupos ou a indivíduos. Toda 

ação, incluindo a ação mental, tem uma espécie de ligação com os contextos cultural, 

institucional e histórico em que tal ação ocorre. Isto se dá porque os instrumentos de 

mediação, ou ferramentas culturais, são inerentemente situadas culturalmente, 

institucionalmente, e historicamente (WERTSCH, 1998). Portanto, toda ação humana é 

mediada e isso significa que ela envolve os agentes e as ferramentas culturais, mediadoras da 

ação. A ação mediada se caracteriza por uma tensão entre os agentes e os recursos 

mediacionais. Quando se considera a dialética entre o agente e as ferramentas mediacionais, 

para responder a quem é responsável pela ação, deveríamos responder “"Eu e a ferramenta 



34 
 

 
 

cultural que empreguei”, é o caso, por exemplo, do que acontece para a resolução de um 

problema matemático (WERTSCH, 1998). O agente é um usuário qualificado das ferramentas 

culturais. Portanto, a ação seria outra caso ela não se apoiasse em um determinado recurso 

mediacional ou se fosse conduzida por um agente menos ou mais qualificado para tal.   

O uso de objetos materiais como ferramentas culturais resulta em mudanças no 

agente. Wertsch (1998) aponta que as propriedades materiais externas das ferramentas 

culturais têm implicações importantes para a compreensão de processos internos quanto a 

existência e operação. Tais processos internos podem ser pensados como habilidades no uso 

de instrumentos de mediação específicos. Os signos, como conceituado por Vygotsky, 

funcionam como ferramentas psicológicas, que agem sobre as funções psicológicas 

superiores. 

Nesse ponto chega-se ao que há em comum na teoria de Vygotsky e dos demais 

autores da perspectiva sociocultural em relação à construção do conhecimento. O pressuposto 

básico da semiótica social é que os significados são construídos a partir das interações sociais 

mediadas por ferramentas em um dado contexto histórico e cultural.  Porém, eles não 

emergem como cópia da interação social e, também, não são internalizados do mesmo modo 

pelos indivíduos. Os signos são transformados de maneira idiossincrática quando eles se 

tornam parte dos recursos dos indivíduos, à luz do contexto em que são encontrados e em 

relação às suas experiências passadas (WELLS, 2007). Os significados dos signos também 

diferem entre os indivíduos devido a situações específicas em que foram encontrados e a que 

carga afetiva se relacionam. 

 Vygotsky (1987) esclarece ainda que os significados não permanecem constantes ao 

longo da vida de um mesmo indivíduo. Ao contrário, eles se desenvolvem em função de 

novos contextos de atividades e através do estabelecimento de ligações com vários outros 

significados, em uma rede de significação. A obra de Vygotsky (1987) no desenvolvimento de 

conceitos e, em particular, sobre a relação entre "conceitos espontâneos" e “conceitos 

científicos", exemplifica esse processo de desenvolvimento. Essa apropriação do externo 

contribui para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores próprias do humano, 

como memória mediada, construção de conceito, atenção e percepção voluntária, pensamento 

e linguagem (VYGOTSKY, 2007). O desenvolvimento consiste em um processo de 

aprendizagem dos usos das ferramentas intelectuais pela interação social com outros mais 

experientes dos usos dessas ferramentas, no caso da educação, com os colegas ou com o 

professor. O professor ou o colega deve prestar assistência em termos da Zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP), que é caracterizada como a distância entre o 
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desenvolvimento real (o que o aluno já tem capacidade de realizar sem auxílio dos demais) e 

o desenvolvimento potencial, determinado pela resolução de um problema sob a orientação de 

um adulto ou em colaboração com outro companheiro. O desenvolvimento potencial é o 

conjunto de conhecimentos e habilidades que a pessoa potencialmente pode aprender, mas 

ainda não completou o processo, porém, há chances de completa-lo com a ajuda do professor 

ou um colega. 

Para compreender os processos de internalização de ferramentas culturais e, por 

extensão, da formação de funções psicológicas superiores, Wertsch (1998) sugere a utilização 

dos termos domínio e apropriação das ferramentas e não internalização, devido à noções 

equivocadas que o termo internalização pode provocar. O domínio de uma ferramenta cultural 

está relacionado com o “saber como” e em que circunstâncias utilizar determinado recurso 

semiótico para uma dada ação do sujeito. Uma importante inferência do estudo da ação 

mediada é que as ferramentas culturais são relativamente estabilizadas e, assim, proporcionam 

o contexto e as normas para avaliar as habilidades de um agente. Ao passo que se 

perguntarmos sobre o nível de habilidade de alguém, com frequência estamos perguntando 

sobre o nível de habilidade dessas pessoas com o uso de uma ferramenta cultural específica 

(WERTSCH, 1998). O essencial aqui é que a ação mediada pode sofrer uma transformação 

fundamental com a introdução de novos modos de mediação. No caso desta pesquisa, 

investigamos as transformações nas ações dos estudantes e professor relativas ao uso de 

ferramentas da tecnologia digital em atividades investigativas no ensino de ciências.  

Outro sentido da internalização é o da apropriação dos recursos culturais por um 

dado sujeito. Para tal, Wertsch (1998) se vale da noção de apropriação em Bakhtin (1981), 

como tomar para si o que pertencia a outros. A apropriação, portanto, vai além do uso eficaz 

de um dado recurso semiótico e remete ao plano subjetivo, no sentido de transformar um dado 

recurso (por exemplo, a noção de conservação de energia) de modo a compor sua própria 

visão de mundo, vinculado a interesses, intenções e contextos de uso.  

Dentre os recursos semióticos que moldam as possibilidades de formação social da 

mente, destaca-se a importância da linguagem, sistema articulado de signos, construído 

culturalmente. Portanto, a linguagem verbal é uma ferramenta cultural e o discurso é a ação 

mediada, assim, todas as afirmações anteriores se aplicam ao discurso. Os casos concretos do 

discurso se dão na forma de enunciados. A ideia de enunciado deriva de Bakhtin que o 

considera “a unidade real de comunicação discursiva”.  Embora Vygotsky (1981 e 1987) 

tenha concentrado suas atenções à linguagem verbal, ele reconheceu a importância de outros 

sistemas semióticos no processo de comunicação. Kress et. al. (2001) ampliam as afirmações 
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de Vygotsky, incluindo, outros modos de comunicação, além da linguagem, em uma 

perspectiva multimodal. Tal perspectiva, de importância crescente no ensino de ciências, 

enfatiza a relevância em se analisar os demais modos de comunicação, como gestos, palavras, 

imagens, textos, vídeos dentre outros recursos semióticos, para compreender os eventos 

comunicativos. Cada modo semiótico pode ser visto como o resultado da seleção de uma 

gama de possíveis signos, e a ação de seleção representa o trabalho que é exigido dos alunos e 

professores quando elaboram ou conferem sentido. 

Kress et. al. (2001) acrescentam que a atenção voltada para um único modo não 

consegue captar o significado de um evento comunicativo. Segundo os autores: 

 

 

O significado reside nos efeitos combinados da orquestração dos modos pelo 

remetente e pelo receptor, na interação entre o que é dito, o que é mostrado, a 

postura adotada, os movimentos feitos, e a posição do orador em relação ao outro na 

interação. A seleção do professor de modos de comunicação (o modo como algo é 

comunicado), combinado com a ação recíproca por parte dos alunos é, para nós, o 

processo de criação de significado (KRESS ET. AL., 2001). 

 

 

 

Fica claro, portanto a extensão dos sistemas sígnicos, do qual a linguagem verbal, oral 

ou escrita, é apenas uma das partes. Nesse sentido, a mediação semiótica extrapola o campo 

da linguagem e inclui outros modos de comunicação. Kress et. al. (2001) caracterizam a 

seleção e a integração dos modos semióticos realizadas pelo professor como um aspecto 

central da tarefa de promover o entendimento de conceitos e de permitir a apropriação da 

cultura das ciências por parte dos estudantes. Ainda para esses mesmos autores, os 

significados construídos em sala de aula não dependem apenas das potencialidades e 

limitações dos diversos modos utilizados, mas da maneira como esses modos são 

orquestrados, uma vez que a orquestração é em si mesma significativa. Em outras palavras, os 

professores dão acesso aos estudantes aos conceitos e à cultura das Ciências a partir do uso 

orquestrado de imagens, ações, manipulação de objetos e do discurso. 

O projeto investigativo baseado na Web, a que esse trabalho se propôs a investigar 

permite a combinação de diferentes recursos semióticos de representação (multimodos), como 

vídeos, áudios, simulações, linguagem na produção e leitura de textos, imagens, gráficos, 

desenhos, dentre outros, potencializando ambientes de aprendizagem diversificados. Todos os 

modos são solidariamente orquestrados através de uma série de lições em ordem a construir 

significado, ao longo do tempo. Portanto, o significado emerge do entrelaçamento dos 
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diferentes modos em um sistema multimodal. Com o intuito de investigar os processos de 

significação, que ocorrem no ambiente de aprendizado mediado pelo computador, 

construímos o diagrama conceitual para a significação da informação (Figura 6), segundo os 

preceitos de Vygotsky, Kress, Wertsch e Wells apresentados acima. Esse diagrama servirá de 

base para nossas análises das interações discursivas e multimodalidade. 

 

 

 
Figura 3- Diagrama do conceito do processo de significação da informação (semiótica social). 

  

 

2.4 Aprendizagem colaborativa 

 

 

A ideia de uma aprendizagem colaborativa descreve situações na qual se espera que 

ocorram formas particulares de interação entre sujeitos. Essa ideia se fundamenta na 
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perspectiva sociocultural de que a construção do conhecimento se dá a partir das relações e 

interações sociais. Vygotsky vê o grupo social, neste caso, a comunidade da sala de aula como 

a fonte a partir da qual o indivíduo se apropria das práticas mediadas por signos, que são a 

base para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Como argumentou "todas 

as funções mentais superiores são relações sociais internalizadas... "(VYGOTSKY, 1981, p. 

164). Uma das funções mais importantes da investigação é a de gerar ocasiões propositais de 

diálogo. Quando estudantes se envolvem nas investigações, eles desenvolvem ideias e 

adquirem informações. Nestas circunstâncias, os alunos têm motivos para aprenderem as 

habilidades necessárias para se engajarem em um diálogo produtivo e, ao longo do tempo, 

eles também desenvolvem a disposição para aproximar a resolução de todos os tipos de  

problemas, o que será de grande valia no futuro, tanto para eles, quanto para a sociedade da 

qual fazem parte, como membros ativos e criativos. 

 Os jovens dessa nova geração, também chamada de geração NET (geração Y, 

indivíduos que nasceram depois de 1980) e da e a geração NEXT (pessoas nascidas depois de 

1998), são colaboradores naturais, caracterizando-se como a geração do relacionamento 

(LACERDA, 2012). Eles colaboram on-line em grupos de bate-papo, jogam videogames com 

vários participantes, usam e-mail e compartilham arquivos em redes sociais (LACERDA, 

2012). Levam, para o trabalho e o mercado, uma cultura de colaboração e se sentem à vontade 

usando novas ferramentas on-line para se comunicar (TAPSCOTT, 2010 apud LACERDA, 

2012). 

A respeito de tais caracterizações, nos parece que elas incluem vários aspectos não 

simplesmente geracionais, posto que sujeitos mais velhos podem ser seduzidos e tornarem-se 

membros ativos em estilos de aprendizagem típicos das novas gerações e, ainda, alguns 

jovens apresentam uma recusa deliberada ou uma restrição de acesso que os impede de serem 

caracterizados como “geração NET ou NEXT”, apesar da idade. Apesar disso, de modo geral, 

os estilos e formas de aprendizagem e comunicação inegavelmente têm sofrido alterações 

drásticas decorrentes do uso de novas tecnologias. Segundo a Teoria da Ação Mediada 

(WERTSCH, 1998), a mudança nas ferramentas culturais transforma a ação dos sujeitos, com 

repercussões tanto para os processos de internalização (domínio e apropriação dos recursos 

mediacionais) quanto para a externalização (transformações do mundo dela decorrentes). 

Desse modo, os educadores atuais precisam saber que muitos jovens da geração NET 

e NEXT aprendem de modo diverso ao dos estudantes das gerações que os precederam, 

aprendem mais a partir da colaboração – com o professor e também entre si (LACERDA, 

2012). Dessa forma, devem refletir sobre o modelo educacional que está surgindo – focado no 
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aluno, multidirecional, customizado e colaborativo. Um exemplo que se enquadra nesse novo 

paradigma é o da aprendizagem colaborativa. 

 A fim de possibilitar a aprendizagem por colaboração é necessário propor momentos 

em que os alunos possam se envolver e refletir sobre o que fazem, por meio de 

questionamentos, de troca constante de informações, confronto de pontos de vista e de 

resoluções de questões e problemas, sendo-lhes oportunizado pensar por si mesmos e de 

comparar o seu processo de pensar com o dos outros, promovendo, assim, o pensamento 

crítico (ALONSO, 2012). Quando os alunos trabalham em conjunto, isto é, 

colaborativamente, produzem um conhecimento mais profundo e, ao mesmo tempo, deixam 

de ser independentes para se tornarem interdependentes (ALONSO, 2012). Em atividades 

colaborativas, participantes contribuem para a solução dos problemas e das dificuldades 

emergentes, de acordo com suas capacidades atuais para fazê-lo; ao mesmo tempo, eles 

fornecem apoio e assistência para os demais, com o intuito de alcançar os objetivos da 

atividade (WELLS, 2000).  

Uma das funções mais importantes da abordagem investigativa é gerar ocasiões 

propositais de diálogo (COUSO, 2014). Quando estudantes prosseguem nas investigações, 

eles desenvolvem ideias e adquirem as informações que eles querem partilhar e debater; ao 

mesmo tempo, os problemas com que se deparam exigem a consideração conjunta de 

possíveis soluções alternativas (WELLS, 2007). Nestas circunstâncias, os alunos têm motivos 

para aprenderem as habilidades necessárias para se engajarem em um diálogo produtivo e, ao 

longo do tempo, eles também desenvolvem a disposição para aproximar a resolução de 

problemas, de maneira geral, no sentido de estar abertos para a busca e organização de 

informações, bem como a disposição para o debate e discussão de ideias associados ao 

problema em questão.  

Pensar a aprendizagem colaborativa em contextos escolares e sua facilitação por 

meio do uso das TICs é algo recente (ALONSO, 2012). Vivemos um momento histórico, em 

que as redes e a tecnologia digital garantem o acesso à informação, bem como alteram o 

comportamento, as ações e valores da sociedade. O pressuposto fundamental é de que 

informação não significa, por si só, conhecimento. O conhecimento é a capacidade de operar e 

manejar informações com vistas ao enfrentamento de situações, sejam elas práticas ou 

teóricas. Nesse sentido, devemos repensar a educação e uso das tecnologias digitais, a fim de 

que a mesma possa ser incorporada a favor da construção do conhecimento.  Isso nos leva a 

pensar em uma organização das tarefas escolares sobre outra base: os alunos como 

protagonistas no processo de aprender em ambientes de aprendizagem criados por recursos da 
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tecnologia digital. Criar uma sequência didática, nesse sentido, foi o desafio a que esse 

trabalho se propôs, para tal, optamos por uma abordagem colaborativa e investigativa no 

ambiente virtual, com o auxílio da plataforma WISE. 

A plataforma WISE é um ambiente virtual para projetos investigativos que favorece 

atividades em grupo, suportando um potencial para a colaboração. Esse ambiente se relaciona, 

diretamente, com aspectos de sociabilidade entre os seus membros, o que requer um 

envolvimento colaborativo. Os estudantes, nesse ambiente de aprendizagem, são convidados a 

trabalharem com interação social entre os mesmos, tanto presencial quanto virtualmente. As 

interações virtuais podem ocorrer por meio da utilização de fóruns, caixas de mensagens, 

zonas de informação, calendarização de acontecimentos, chats, construção conjunta de 

documentos com comentários ao trabalho em realização. Já as interações presenciais 

acontecem durante as aulas de execução dos projetos investigativos no laboratório de 

informática da escola ou em outros espaços. Na sequência de ensino investigativa que será 

aqui relatada e analisada, as aulas se desenvolveram, alternadamente, em ambiente virtual 

(plataforma WISE, acessada em laboratório de informática) e em sala de ala.  

Em ambientes de aprendizagem, nos quais os estudantes se envolvem em situação de 

aprendizagem coletiva, duas abordagens são comumente descritas: a cooperação e a 

colaboração. Existe um conjunto variado de aspectos que distinguem os conceitos de 

cooperação e colaboração. Segundo Meirinhos e Osório (2008, apud Henri e Undgren Cayol, 

2001), para distinguir colaboração e cooperação devem ser utilizados como critérios: o 

controle do professor, a autonomia do aluno, o objetivo a atingir e interdependência na 

condução da tarefa. Neste estudo, nos valemos do conceito de colaboração adotado por esses 

autores e construímos, a partir dos critérios citados, um diagrama conceitual do termo 

colaboração (Figura 4). Esse diagrama apresenta indicadores que nortearão nossas análises 

dos dados, a fim de averiguar o potencial de colaboração da sequência de ensino mediada pela 

plataforma WISE.   
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Figura 4- Diagrama de indicadores do conceito de aprendizado colaborativo.  

 

Nesta perspectiva e de acordo com a opinião dos referidos autores, a atividade 

colaborativa se sustenta em fatores de motivação intrínseca, apela à autonomia e combina 

processos de trabalho individual e coletivo. A colaboração possui duas forças de impulsão 

inter-relacionadas: o grupo, como suporte para o entendimento pessoal, e o aluno, cujo 

envolvimento para colaborar repousa no seu interesse em partilhar com o grupo a realização 

das tarefas. 

O empreendimento colaborativo é um empreendimento ativo e social, fundamentado 

em teorias da aprendizagem de inspiração construtivista e sócio construtivista e, para além de 

assentar nos aspectos acima referidos, muitos outros conceitos podem ser a eles associados, 

como identidade e coesão do grupo, socialização e confiança, motivação e envolvimento ativo 

e regularidade na participação. Na perspectiva aqui adotada, a colaboração surge 

intrinsecamente relacionada a dinâmicas sociais e culturais e desencadeia uma dinâmica 

cognitiva que envolvem agentes e recursos mediacionais (MEIRINHOS E OSÓRIO, 2008). 

Neste trabalho, nos valeremos dos conceitos de aprendizagem colaborativa e de suas 

dimensões especificados na figura 4, para investigarmos as interações entre os membros de 
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cada dupla, a fim de caracterizar o grau de envolvimento com a atividade, o partilhamento das 

descobertas e negociação, o confronto entre pontos de vista, com o intuito de avaliar o 

potencial de colaboração em uma situação de aprendizado mediada por recursos das novas 

tecnologias da informação e comunicação (NTICs).  

 

 

2.5 Abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) 

 

 

As relações entre ciência, tecnologia e sociedade se modificam em função do 

contexto histórico e cultural. As implicações da tecnologia na sociedade estão longe de ser 

triviais e aproblemáticas, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial (Séc. XX), período em 

que se tomou consciência, de modo mais contundente, das consequências negativas do uso de 

produtos de ciência e tecnologia na sociedade. O que se verificou foram grandes atrocidades 

sociais e ambientais ligadas ao desenvolvimento científico e tecnológico, aspectos negativos 

desse “progresso” que nos fizeram repensar as conexões entre ciência e sociedade.   

As décadas de 60 e 70 sinalizaram um momento de discussão crítica de projetos de 

desenvolvimento científico e tecnológico. A velha política do laissez-faire proposta pela 

Ciência, no período das guerras mundiais e no pós-guerra, começa a se transformar em uma 

política mais intervencionista, na qual os poderes públicos desenvolvem e aplicam uma série 

de instrumentos técnicos, administrativos e legislativos para conduzir o desenvolvimento 

científico e tecnológico e supervisionar seus efeitos sobre a natureza e a sociedade. Desde 

então, o estímulo à participação pública nas questões científico-tecnológicas tem sido 

frequentemente debatidas (CEREZO et. al., 2001).  

Atualmente, verifica-se uma disputa entre o ethos da “Ciência Moderna”, que se 

caracteriza pelo racionalismo e universalidade, por um distanciamento da cultura científica 

com a cultura do senso comum, com um ethos da “Ciência pós-moderna”. Nessa transição, a 

Ciência passa a ser entendida como cultura, com “a emergência do paradigma cultural onde 

dominam exigências de inter/multiculturalidade, de novas concepções multiculturais e de uma 

pluralidade de conhecimentos” (SANTOS, 2009). Assim, entende-se a ciência nas relações 

que estabelece com a sociedade, o que inclui suas interfaces com outras formas e 

manifestações de saberes e práticas sociais. Esse novo paradigma cultural propõe o reencontro 

da ciência com a cultura e o saber prático, em um contexto no qual há um estreitamento das 
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ligações da ciência à técnica e à sociedade, desse reencontro se anunciam novas relações entre 

o saber científico e o senso comum, entre a ciência e a cidadania
4
 (SANTOS, 2009). 

Esta perspectiva cultural da ciência apoia-se em modelos nos quais, para além da 

razão, a cultura desempenha um papel significativo. Valoriza comportamentos da cultura 

humana e tem virtualidades relevantes para a vida do cidadão. Introduz saberes e valores 

inovadores na esfera cultural que radicam na dignidade da pessoa humana. Para além da 

dimensão cognitiva, interessa-se pela dimensão afetiva – pensar, sentir e querer (SANTOS, 

2009). 

 

A ciência como cultura é uma ciência que leva em conta os contextos sociais e 

tecnológicos em que opera e requer uma educação científica atenta a uma cognição 

situada - compreensão da ciência através de contextos específicos, de situações do 

dia a dia com dimensão científica que estruturam conhecimentos científicos e 

atividades (SANTOS, 2009, p. 532). 

 

 

A proposta de uma abordagem de ensino que contemple discussões sobre a interação 

Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) vem sendo preconizada há mais de 50 anos, em vários 

países do mundo. No contexto educacional brasileiro, esse interesse é crescente na produção 

acadêmica dos últimos anos, que se expressa em relatos de trabalhos, comunicações em 

eventos da área, artigos em revistas ou teses e dissertações, com novas características e 

diferentes significados para essa abordagem (STRIDER, 2012). Essa abordagem se reflete 

também nas orientações e diretrizes curriculares (PCN e LDB) e nos instrumentos de 

avaliação da educação em nível nacional (ENEM) e internacional (PISA). Os parâmetros para 

o Ensino de Ciências sugerem que a ciência seja mostrada como um conhecimento capaz de 

colaborar para a “compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem 

como parte do universo e como indivíduo [...], favorecendo o desenvolvimento de postura 

reflexiva, crítica, questionadora e investigativa” (BRASIL, 1998, p. 23 e 24). 

O termo CTS apresenta-se, na literatura brasileira e mundial, de maneira polissêmica, 

abarcando uma multiplicidade de visões e tendências. Apesar das diferenças em termos de 

foco, entendemos tais abordagens como aquelas apoiadas em um ensino que envolva um 

tratamento crítico e contextualizado de temas de educação científica, que contribua para 

promover a participação da sociedade em questões relacionadas ao desenvolvimento 

                                                           
4
 O conceito de cidadania também é fruto de uma construção social e sofre mutações de acordo com o contexto. 

Segundo Santos (2009) falar em ciência cidadã não significa utilizar os conceitos de cidadania civil (da 

Revolução Francesa), nem cidadania social (do período entre guerras), nem cidadania liberal (da Idade Moderna) 

e sim em formas emergentes de cidadania pós-liberal mais sintonizadas com a ciência como cultura. 
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científico-tecnológico (STRIEDER, 2012). Pode-se dizer que o objetivo central que alimenta 

os currículos com abordagem CTS consiste em preparar os alunos para o exercício da 

cidadania. Tal perspectiva caracteriza-se por uma abordagem dos conteúdos científicos no seu 

contexto social (MORTIMER e SANTOS, 2002). Trata-se de disponibilizar as representações 

que permitam aos cidadãos tomar decisões, compreender o que está em jogo no discurso dos 

especialistas e agir (FOUREZ, 1995 apud MORTIMER e SANTOS, 2002). 

Com base no levantamento feito por Strieder (2012), é possível perceber o caráter 

heterogêneo da abordagem CTS na literatura brasileira, que apresenta diversas perspectivas e 

pontos de vistas, o que resulta em diferentes identidades. Essa polissemia dificulta nosso 

trabalho de busca por um panorama conceitual com elementos mais delineados para o campo 

CTSA
5
. Porém, tal levantamento permite-nos situar nosso trabalho, em relação à produção 

acadêmica, dentre aqueles que tomam a perspectiva CTSA como uma prática de ensino e um 

objetivo para a aprendizagem, no sentido de promover a construção de conceitos científicos 

em problemas reais com contextualização social, política e ambiental. 

Procuramos construir um panorama geral de caracterização da abordagem CTSA, na 

qual esse trabalho se baseia (Figura 5). Cabe ressaltar que a intenção inicial desse recorte é 

fornecer uma visão panorâmica de conceptualização dos termos chaves dessa pesquisa, cujos 

indicadores guiarão a construção da proposta de ensino e a análise dos dados. Como todo 

recorte, ele não contempla toda diversidade e riqueza das pesquisas na área e foi construído a 

partir dos elementos que consideramos mais relevantes para retratar a experiência didática que 

será aqui analisada.  

 

 

                                                           
5
 Não há um consenso entre os pesquisadores sobre qual seria a designação mais apropriada CTS ou CTSA. 

Nesse trabalho, adotaremos a designação CTSA (Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente), por levarmos em 

conta, também, questões ambientais, além das políticas, sociais e econômicas, nas atividades propostas sobre o 

tema energia, que serão investigadas. 
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Figura 5- Diagrama conceitual da abordagem CTSA. 

 

 

Portanto, conforme expresso na figura 5, um currículo fundamentado na abordagem 

CTSA vai além de investigações científicas e naturais, apresentando uma dimensão mais 

ampla de ensino, que incluem aspectos sociais, históricos e políticos da tecnologia e ciência 

na sociedade contemporânea, com o intuito de desenvolver atitudes e valores que contribuem 

para o desenvolvimento do pensamento crítico e exercício da cidadania.  

Concernente com esses pressupostos, a abordagem CTSA visa como objetivo central, 

desenvolver a alfabetização científica e tecnológica, auxiliando o aluno a construir 

conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar decisões responsáveis sobre 

questões de ciência e tecnologia e atuar na solução de tais questões (AIKENHEAD, 1994a; 

 reais. 



46 
 

 
 

IGLESIA, 1995; HOLMAN, 1988; RUBBA e WIESENMAYER, 1988; SOLOMON, 1993b; 

YAGER, 1990; ZOLLER, 1982 apud in MORTIMER E SANTOS, 2002).  

 Para tal, a escola deve criar mecanismos para a participação e envolvimento dos 

alunos. Essa participação é estimulada na medida em que há uma identificação cultural do 

sujeito com o objeto de estudo, contextualizando o ensino, para que o mesmo se torne mais 

significativo ao estudante (SANTOS, 1992). Segundo a autora, essa contextualização refere-

se à aproximação com o universo do estudante, abordando questões atreladas à vida dos 

indivíduos. Entretanto, para o ensino por uma perspectiva CTSA, quanto ao tema, não há um 

consenso entre os pesquisadores, sendo que alguns defendem um ensino voltado mais para 

questões sociais globais, que afetam a vida das pessoas em várias partes do mundo 

(MERRYFIELD, 1991 apud in MORTIMER E SANTOS, 2002), enquanto outros cogitam 

um ensino voltado para questões locais (AULER et. al, 2007; SANTOS, 1992). Contudo, 

todos defendem a importância da contextualização do ensino e da abordagem temática, a fim 

de que o mesmo se torne mais significativo aos estudantes.  

Nesse trabalho, construímos uma proposta de ensino investigativa para trabalhar 

conteúdos científicos relativos a transformações de energia. No desenvolvimento desse tema, 

serão propostas atividades que visem o exercício da cidadania, incitando questionamentos 

frente à construção de hidrelétrica na Região Amazônica. Essas atividades investigativas 

envolvem aspectos sociais (população indígena ribeirinha local que será desabrigada), 

ambientais (alagamento da área de floresta), políticos (gestão energética), econômicos (custo 

da produção e da energia gerada) e técnico-científicos (tipo de turbina e forma de 

represamento utilizados). A incitação de reflexões em relação a esse tema social controverso 

visa à promoção de um posicionamento e avaliação crítica das decisões tomadas e análise de 

suas consequências, sendo, portanto, categorizada como uma abordagem CTSA. 

 

 

2.6 Engajamento disciplinar produtivo 

 

A fim de determinar o grau de envolvimento dos estudantes nas atividades, 

pretendemos fazer análise das interações e das ações dos mesmos a partir do conceito de 

engajamento disciplinar produtivo (ENGLE E CONANT, 2002). É difícil imaginar aprender 

profundamente em um domínio sem se tornar produtivamente engajado nas questões 

disciplinares envolvidas. Tal conceito fornece uma perspectiva complementar de ponto de 
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vista de aprendizagem. Por incorporar conteúdos disciplinares e interações, essa abordagem 

também clareia a maneira em que a aprendizagem é simultaneamente um processo cognitivo e 

social (ENGLE; CONANT, 2002). 

Coerentes com Engle e Conant (2002), nós sugerimos que evidências do 

envolvimento dos estudantes no projeto investigativo na plataforma WISE podem ser 

melhores identificadas por meio da análise do discurso dos alunos durante a execução do 

projeto. Tal análise considera questões como: Qual a proporção de alunos que está 

participando? Como os alunos estão participando? E como são as contribuições dos alunos 

responsivas às dos outros alunos? Para tal, os autores preconizam atenção não apenas aos atos 

de fala ou participação verbal dos sujeitos, mas também ações, olhares, gestos, postura 

corporal, etc. 

As questões acima podem indicar o engajamento dos estudantes, mas não 

necessariamente um engajamento disciplinar. Ao utilizar o termo disciplinar, em contexto 

escolar, Engle e Conant (2002) pretendem identificar a existência de alguma aproximação 

entre o que os alunos estão fazendo e as questões e práticas de discurso dos conhecimentos 

disciplinares envolvidos no estudo de um tema. No caso do presente trabalho, deveremos 

averiguar a aproximação do discurso dos alunos tanto com o discurso acadêmico em geral 

quanto com o discurso científico, em particular. 

Finalmente, o engajamento dos alunos é produtivo na medida em que eles fazem 

progresso intelectual, ou, em linguagem mais coloquial, "chegam a algum lugar”. Os 

indicadores de progresso no entendimento dos estudantes dependem de uma análise do campo 

disciplinar, de características das atividades propostas e, ainda, de uma avaliação preliminar 

do entendimento dos alunos quanto aos temas e problemas propostos.  

Engle e Conant (2002) propõem um conjunto de princípios orientadores para 

promover um envolvimento disciplinar produtivo. Esta noção combina aspectos interacionais 

dos estudantes momento a momento e seu envolvimento progressivo com ideias científicas 

acerca dos temas e problemas em estudo. Resumidamente, Engles e Conant (2002) sugerem 

uma maneira de fomentar engajamento disciplinar produtivo através da criação de ambientes 

de aprendizagem que encarnam quatro princípios: problematização, autoridade, 

responsabilidade e recursos relevantes, conforme definições a seguir.  

1- Problematização: A ideia central por trás do conteúdo problematizador é que 

os professores devem incentivar perguntas dos alunos, propostas, desafios e outras 

contribuições intelectuais, em vez de esperar que eles deveriam simplesmente assimilar fatos, 

procedimentos e outras "respostas". 
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2- Autoridade: Em geral, dando aos alunos a autoridade, queremos dizer que as 

tarefas, os professores e outros membros da comunidade de aprendizagem geralmente 

incentivam os alunos a ser autores e produtores de conhecimento, com propriedade sobre ela, 

ao invés de meros consumidores. Isso deve ocorrer progressivamente, com base em recursos 

disponibilizados para tal e suporte no desenvolvimento das atividades.  

3- Responsabilidade: Assegurar que os alunos sejam "responsáveis perante os 

outros e com as normas disciplinares". Isso significa que o seu trabalho intelectual deve ser 

sensível aos conteúdos e práticas estabelecidas pelas partes interessadas dentro e fora de seu 

ambiente de aprendizado imediato. Para ser responsável, em nosso sentido do termo, os 

alunos devem consultar os outros na construção de seus entendimentos em um domínio; eles 

não podem, propositadamente, ignorar a relevância do trabalho dos outros, sem justificação. 

Assim, esse posicionamento exigido não requer necessariamente a aceitação de pontos de 

vista dos outros, mas em vez disso a capacidade de resposta a eles. 

4- Recursos relevantes: Os recursos podem ser vistos como o apoio necessário 

ao engajamento dos alunos. Eles podem envolver, por exemplo, formulação de problemas a 

resolver, tempo disponibilizado para que os estudantes formulem suas hipóteses e 

argumentos; apoio e suporte para que possam avançar no entendimento do problema com base 

nas informações e recursos disponibilizados.  

Esses quatro princípios que norteiam o engajamento disciplinar produtivo foram 

utilizados na construção do diagrama conceitual para o termo Engajamento disciplinar 

produtivo (Figura 6). 
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Figura 6- Diagrama de indicadores do conceito de engajamento disciplinar produtivo. 

 

Tais princípios serão levados em consideração no planejamento da sequência 

didática, a fim de que a mesma promova o engajamento produtivo dos estudantes. Além 

disso, utilizaremos os indicadores desse conceito especificados na figura 6 como indícios 

empíricos de que está havendo engajamento no transcurso das atividades investigativas. 

Dentre esses indícios podemos citar a participação ativa dos estudantes a partir das perguntas 

feitas (qualidade e quantidade); postura corporal na execução das atividades; ouvir e fazer 

considerações nas falas dos colegas; habilidade no uso dos recursos disponíveis para 

resolução dos problemas propostos. 

3. A PESQUISA EMPÍRICA 

 

 

3.1 Produção de fontes de evidências 

 

Para a consecução dos objetivos desse trabalho acompanhamos uma sequência de 

aulas de um projeto investigativo, sistematizado e postado no ambiente virtual, na plataforma 
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WISE, para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, do Centro Pedagógico da Universidade 

Federal de Minas Gerais. A pesquisa foi amparada por uma observação sistemática da 

execução de um projeto investigativo sobre o tema Transformações de energia, durante as 

aulas de Ciências, incluindo aulas no laboratório de informática da escola. Analisamos as 

etapas de elaboração e execução desse projeto, que foi planejado pela pesquisadora, 

juntamente com a professora da turma e teve duração de seis aulas geminadas (100 minutos 

cada aula), durante três semanas consecutivas – aulas em laboratório de informática nas 

quartas-feiras e em sala de aula nas sextas-feiras. 

Nessas aulas, observamos a atitude dos alunos em relação à realização das tarefas, às 

interações entre os sujeitos durante o processo e destes com os outros instrumentos 

mediacionais multimodais. As aulas foram gravadas em vídeo e áudio para análise das 

práticas discursivas e multimodalidade, utilizando a ação mediada como unidade de análise. 

A fim de estabelecer laços estreitos com o professor e com a turma, acompanhamos 

as aulas durante um semestre letivo, o que compreende não apenas as aulas de execução do 

projeto investigativo, mas também as que precedem esse momento. Essa prática sistemática 

permitiu uma aproximação com a cultura dessa sala de aula e das relações estabelecidas por 

esta professora com seus alunos em torno de temas e conceitos das ciências. Essa observação 

nos ajudou no recorte da amostra e seleção de duplas, cujas interações foram analisadas mais 

detalhadamente. 

Em relação aos instrumentos de pesquisa, realizamos a busca pelas informações por 

meio de questionários, entrevistas, observações presenciais e virtuais. A análise da prática 

discursiva deu-se a partir dos diálogos entre os pares e entre os mesmos e a professora. Foram 

analisados ainda os textos construídos e publicados pelos sujeitos na plataforma WISE, salvos 

no centro de monitoramento do professor
6
. 

A produção das fontes de evidências dessa pesquisa se processou do seguinte modo: 

1- Realização de reuniões periódicas com a professora para definição do tema e 

elaboração do projeto e das atividades investigativas na plataforma WISE, de maneira 

colaborativa entre pesquisador e o professor.  

2- Aplicação de dois questionários aos alunos. Um deles denominado “Perfil 

tecnológico”, aplicado antes da realização do projeto investigativo, com o objetivo de 

fazer um levantamento do perfil dos estudantes, em relação às condições de acesso e 

                                                           
6
 O centro de monitoramento do professor é um recurso da plataforma WISE, no qual as respostas dos alunos 

ficam salvas e podem ser acessadas a qualquer momento pelo professor, possibilitando, inclusive, que seja dado 

um feedback ao alunos, que será visto na próxima vez que os mesmo acessarem a plataforma. 
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aos usos que fazem das tecnologias digitais, em situações escolares e de lazer. O outro, 

intitulado “Percepção dos estudantes”, aplicado após a execução da sequência de 

ensino, a fim de examinar as impressões e avaliação que fazem os alunos em relação a 

essa estratégia de ensino, de modo a identificar contribuições e limitações desse 

ambiente de aprendizagem para o processo de construção do conhecimento. 

3- Gravações da sequência didática, com uma câmera fixa, uma móvel e webcans 

instaladas em cada computador. Além das gravações em vídeo, também foram 

colocados gravadores de áudio próximos a algumas duplas, para captar melhor os 

diálogos entre os integrantes. 

4- Observações virtuais a partir de gravações das telas dos computadores, com o auxílio 

do software Simple Screencast, capaz de gravar a tela dos computares, acompanhando 

toda a movimentação feita pelas duplas no computador, durante a execução do projeto 

investigativo, na plataforma WISE.  

5- Aplicação de questionário para o professor após a execução do projeto para identificar 

as estratégias planejadas e suas percepções relativas ao uso da ferramenta WISE, em 

atividades investigativas mediadas pelo computador. 

6- Utilização de caderno de campo onde foram anotadas as variáveis do contexto da aula 

(que frequentemente escapam ao vídeo) e as interpretações das ações no momento em 

que elas se desenvolveram (que podem ser corroboradas ou refutadas após análise 

posterior). 

O Quadro 1 apresenta o instrumento de coleta e o método de análise relacionados, 

operacionalmente, a cada objetivo específico desta pesquisa: 

Quadro 1 - Relação entre os objetivos específicos e os instrumentos e métodos de análise 

dos dados. 

 

Objetivos específicos Instrumentos/Métodos 

Conhecer o perfil tecnológico dos 

estudantes, as condições de acesso e os 

usos que os sujeitos fazem das tecnologias 

digitais, em atividades escolares e de 

lazer. 

 

 

- Questionário: “Perfil tecnológico” 
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Analisar o engajamento disciplinar 

produtivo dos estudantes, para a 

aprendizagem em Ciências, no trabalho 

colaborativo e investigativo em projetos 

desenvolvidos, na plataforma WISE 

(Web-based Inquiry Science Enviroment). 

- Análise do discurso das interações 

gravadas em vídeo e áudio. 

- Análise das interações com os recursos 

pela gravação da tela do computador 

(Screencast). 

- Questionário: “Percepção dos 

estudantes” 

 

 

Distinguir os fatores funcionais e também 

estruturais dos diferentes recursos 

mediacionais determinantes da realização 

das ações nesse ambiente.  

- Análise da sequência investigativa 

construída e disponibilizada na plataforma 

WISE. 

- Análise das interações com os recursos 

pela gravação da tela do computador 

(Screencast). 

- Questionário: “Percepção dos 

estudantes”. 

Investigar as características da sequência 

de ensino, que permeiam o 

desenvolvimento de um projeto 

investigativo via plataforma WISE, 

identificando suas contribuições e 

limitações para a construção de 

significado pelos estudantes. 

- Análise do discurso das interações 

gravadas em vídeo e áudio. 

- Análise das interações com os recursos 

pela gravação da tela do computador 

(Screencast). 

- Questionário: “Percepção dos 

estudantes”.  

- Questionário respondido pela professora. 

Analisar as interações dos estudantes entre 

si, com o professor e com outros recursos 

multimodais proporcionadas por esse 

ambiente, a fim de compreender como os 

estudantes constroem significados acerca 

de informações disponíveis na plataforma 

WISE como simulações, animações, 

vídeos, textos, diagramas, dentre outros. 

 

- Análise do discurso das interações 

gravadas em vídeo e áudio. 

- Questionário: “Percepção dos 

estudantes”. 

Analisar como se dá o deslocamento 

pedagógico e as ações do professor em 

- Análise do discurso das interações 

gravadas em vídeo e áudio. 



53 
 

 
 

atividades mediadas pelo computador. - Questionário respondido pela professora. 

- Contraste entre as atitudes de alunos no 

ambiente virtual e em aulas convencionais 

de ciências.  

 

 

3.1.1 Os questionários 

 

 

O uso da Internet para coleta de dados já é muito difundido no meio acadêmico, seja 

para responder questionários enviados via e-mail ou ainda para serem respondidos 

diretamente em um site específico. A coleta de dados feita dessa maneira minimiza dois 

limitantes em algumas pesquisas: o espaço e o tempo. Esse método permite maior 

flexibilidade ao sujeito da pesquisa que poderá respondê-lo quando lhe for mais conveniente.  

O fato de os sujeitos dessa pesquisa possuírem como fator comum a utilização de um 

ambiente virtual de aprendizagem, a vantagem de maior flexibilidade para os sujeitos 

responderam o questionário, aliado à facilidade para a tabulação dos dados nos levou a optar, 

inicialmente, por fazer um questionário online, construído por meio do recurso “formulário” 

no GoogleDocs. Por conseguir extrair do GoogleDocs as respostas já tabuladas em uma 

planilha do Excel essa opção torna o trabalho do pesquisador significativamente mais 

produtivo, não havendo necessidade de tabular os dados manualmente, como no questionário 

impresso. 

Por essa razão, construímos dois questionários online por meio do recurso formulário 

no GoogleDocs. Neste caso, as questões são inseridas e organizadas no GoogleDocs e podem 

ser enviadas para o e-mail de cada um dos alunos, que poderiam respondê-las durante a aula, 

no laboratório de informática do colégio, ou em casa.  

Porém, deparamos, com algo que mais tarde perceberíamos ao analisar o perfil 

tecnológico dos sujeitos dessa pesquisa. Apesar de a maioria ter computador e utilizá-lo em 

casa, poucos utilizam o recurso e-mail, esse fato dificultaria a aplicação do questionário de 

maneira online. Sendo assim, optamos por imprimir os questionários, construídos no espaço 

virtual para serem respondidos em sala pelos alunos, de maneira presencial e não virtual. 

Foram aplicados dois questionários para serem respondidos pelos alunos. O primeiro, 

denominado “Perfil tecnológico” (ANEXO A), foi construído e aplicado com o intuito de 



54 
 

 
 

conhecer o perfil dos estudantes em relação ao uso do computador e da Internet. O segundo 

questionário, intitulado “Percepção dos estudantes” (ANEXO B), aplicado no momento em 

que esse estudo estava sendo finalizado, procurou levantar a percepção dos sujeitos para o uso 

da plataforma WISE em atividades investigativas e colaborativas.  

O primeiro questionário foi respondido por 27 alunos e o segundo por 25 alunos, 

sendo que a turma era composta por 28 alunos. Essa diferença se deve aos alunos faltosos nas 

aulas em que foram aplicados os questionários. Em ambos os questionários, o Excel foi 

utilizado na organização dos dados em tabelas e construção dos gráficos.  

Para descrever e caracterizar a participação dos alunos no ambiente virtual ao longo 

da sequência investigativa com uso da plataforma WISE, realizamos a coleta dos dados por 

meio da observação virtual e presencial.  

 

 

3.1.2 A observação presencial e virtual 

 

 

Foram realizadas observações presenciais e virtuais do desenvolvimento da 

sequência investigativa relativa ao tópico Transformações de Energia. Essa sequência contou 

com um planejamento de seis aulas geminadas, com duração de 100 minutos cada. Dessas 

aulas, três foram destinadas à execução do projeto na plataforma WISE, sendo realizadas no 

laboratório de informática da escola. As demais aulas, foram de introdução do tema e 

sistematização do conhecimento e se passaram na sala de aula. O planejamento da sequência 

de aulas e as atividades realizadas em cada aula, consta no ANEXO D.   

Nas observações presenciais da execução da sequência, foram realizadas gravações 

de vídeo e áudio das discussões nas aulas de Ciências em sala de aula e no laboratório de 

informática. As gravações em sala foram feitas com uma câmera fixa posicionada no fundo da 

sala. Já no laboratório de informática, além da câmera fixa no fundo da sala, dispúnhamos de 

uma câmera móvel manipulada pela pesquisadora e de webcams em cada computador 

apontadas para a dupla, a fim de acompanhar, com maior riqueza de detalhes a interação entre 

os pares nesse ambiente de aprendizagem. O posicionamento das câmeras e dos computadores 

no laboratório de informática está esquematizado na figura 7. A análise das práticas 

discursivas deu-se a partir das gravações de diálogos entre os pares e entre os estudantes e a 

professora.  
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A observação virtual se deu a partir de gravações da tela do computador por um 

Software, Simple Screencast, e gravações dos textos e respostas dos estudantes no Centro de 

Monitoramento do Professor, na plataforma WISE. O screencast é um programa que grava a 

tela do computador, acompanhando toda a movimentação de acesso às páginas da Internet, 

visualização dos textos que estão sendo digitados, vídeos, animações ou outros recursos que 

estejam sendo utilizados pelos estudantes. Essas gravações auxiliaram nossas análises das 

interações multimodais, pois permitiram captar informações como quais recursos, dentre os 

disponibilizados (vídeos, animações, simulações) foram acessados pela dupla e o tempo de 

interação com os mesmos; se tiveram pausas ou foi contínuo; se foram vistas e revisitadas; 

quais páginas foram acessadas na busca pelas informações e na realização das atividades, 

dentre outras. Foram analisados ainda os textos construídos e publicados pelos sujeitos na 

plataforma WISE, salvos no centro de monitoramento do professor.  

 

 

Figura 7- Croqui do laboratório de informática da escola participante da pesquisa, com os posicionamentos dos 

computadores e das câmeras. 



56 
 

 
 

3.1.3 O recorte da amostra 

 

 

As atividades no laboratório de informática foram realizadas em duplas, totalizando 

14 duplas. A proposta inicial era colocar webcams e instalar o Screencast em cada 

computador. Fizemos as devidas instalações em todos os computadores, porém, devido a 

problemas técnicos, mesmo tendo realizado testes anteriores, perdemos alguns dados de 

algumas duplas, sejam da webcam ou do Screencast. Porém, como dispúnhamos de um 

volume grande de dados para análise, essas perdas não foram significativas. Optamos por 

assistir a todas as gravações e selecionar interações que fossem relevantes para responder às 

questões a que essa investigação se propôs, em relação ao ambiente de aprendizado de 

atividades investigativas mediadas pelo computador, incluindo as interações multimodais e 

discursivas que aconteceram nesse ambiente. Foram selecionadas duplas e interações mais 

significativas em relação ao perfil dos alunos e a dinâmica das ações, interações com os 

recursos e processos de significações, ao longo da sequência. 

 

 

3.1.4 O teste da sequência investigativa (Estudo Piloto) 

 

 

Foi realizado um teste da sequência investigativa do tema Transformações de 

Energia, disponibilizada na plataforma WISE, a fim de verificar o entendimento das questões 

pelos alunos, adequação do tempo e verificar a motivação dos mesmos para realização das 

atividades. 

O estudo piloto foi realizado com 14 alunos do oitavo ano que participavam do 

Grupo de Trabalhos Diferenciados (GTD
7
), que acontece no período extraclasse da mesma 

escola em que a investigação desse trabalho foi realizada.  Os alunos que participaram do 

estudo piloto não eram os  sujeitos dessa pesquisa, eles estão inclusive em uma série à frente. 

A escolha dessa faixa etária deve-se ao fato de esses alunos já terem estudado o conteúdo da 
                                                           
7
 Os GTDs são momentos de reenturmação dos alunos dentro do ciclo de formação humana, estratégia que 

permite que as crianças e adolescentes sejam atendidos em suas diferenças e especificidades. Nesses tempos o 

processo de enturmação dos alunos ganha flexibilidade, os estudantes são enturmados, em pequenos grupos, 

duas vezes por semana, com a carga horária de 4 horas/aula, de acordo com suas necessidades específicas, quer 

seja referente ao sistema de compreensão do sistema de escrita, aprimoramento da leitura e produção de textos, 

ou estudos de diferentes campos de conhecimento como: ciências, artes, etc (GEBARA, BARROS, 2014). Desde 

que assumiu a perspectiva de escola integrada, o Centro Pedagógica da UFMG adota tal organização em algumas 

atividades realizadas no contra-turno.  
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atividade na série anterior, assim, a percepção que teriam em relação ao instrumento seria 

mais apurada, permitindo que eventuais descompassos pudessem ser mais facilmente 

identificados para serem corrigidos. 

A sequência investigativa do WISE, no teste, foi desenvolvida em duas aulas de uma 

hora e meia cada, no laboratório de informática. A sequência investigativa construída 

inicialmente e testada mostrou-se longa e tornou-se cansativa aos alunos, antes do fim das 

atividades. Essa sequência mostrou que o tempo de engajamento dos alunos perante 

atividades mediadas por computador tem um limite de duração.  

A percepção que tivemos, ao observar as duplas trabalhando no computador, foi que 

em algumas delas havia interação entre os alunos, eles debatiam as questões e discutiam as 

respostas das mesmas. Porém, em outras duplas, percebíamos que apenas um fazia e não 

havia interação com o colega da dupla. Essa falta de interação parecia ser fruto da 

desmotivação de um dos alunos com a atividade.  Porém, em quatro duplas foi possível 

perceber interação entre a dupla e engajamento na atividade. Cabe ressaltar que o grupo de 

alunos que fez parte do Estudo Piloto apresentava, segundo relato de professores da Escola, 

dificuldades acadêmicas e, em geral, baixo engajamento com atividades escolares. Na 

percepção desses professores, o envolvimento desse grupo de alunos com o projeto foi maior 

do que o de costume, embora menores do que nossas expectativas. 

A fim de verificar se esse engajamento foi produtivo, analisamos as respostas dos 

estudantes salvas no centro de monitoramento do professor, disponibilizado na plataforma 

WISE e assistimos às filmagens. Pelo padrão de respostas dos alunos, foi possível observar 

que todas as duplas começaram a atividade com maior engajamento, com respostas mais 

trabalhadas, mais discutidas e respondidas com mais afinco. Porém, as respostas ao final da 

atividade foram, em geral, respondidas sem grande elaboração cognitiva. Avaliamos que isso 

aconteceu pela extensão das atividades propostas, mesmo sendo dividida em duas aulas, com 

duração de uma hora e meia cada.  

No estudo piloto foi possível perceber, em quatro duplas, dentre as sete que 

participaram do teste, um grande engajamento durante uma boa parte das atividades, com 

destaque para uma dupla que apesar de não ter concluído a atividade, mostrou engajamento 

produtivo durante toda a execução da mesma. Essa dupla construiu respostas bem elaboradas 

e apresentou grande interação entre si, com o professor e com o pesquisador. Poucas duplas 

conseguiram concluir a atividade no tempo previsto, o que sinalizou para nós a necessidade de 

reduzir o número de atividades nessa sequência investigativa. 
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Esse teste foi muito importante para uma readequação da sequência investigativa. 

Uma alteração que fizemos na sequência após o teste foi a redução do número de questões e 

do tempo de duração dos vídeos, além da alteração da ordem de algumas atividades propostas, 

de modo que a mesma se tornasse mais efetiva e interessante para os alunos. 

 

 

3.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

 

A pesquisa foi realizada no Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas 

Gerais (CP/UFMG). Por ser uma escola pública, o CP/UFMG adota critérios democráticos, 

como o sorteio, para o ingresso de crianças em idade para cursar o 1º ano do ensino 

fundamental, evitando mecanismos de seletividade que favoreçam quaisquer grupos sociais. 

A escolha dessa escola se deu em função de ser uma escola pública com estrutura e cultura de 

uso do computador para o aprendizado. Essa escola apresenta um laboratório de informática 

com número suficiente de computadores, em ótimo estado de conservação, com uma equipe 

disponível para solucionar qualquer problema de ordem técnica; não apresenta grandes 

problemas de violência e indisciplina e contem, em seu corpo docente, uma equipe de 

professores de Ciências muito qualificada, que ingressam na escola por via de concurso 

público.  

Outra razão de escolha da escola foi o contato com um professor efetivo da escola 

que tinha forte interesse e práticas com atividades investigativas no ensino de ciências e com 

uso de novas tecnologias de ensino. Este contato foi importante, pois pretendíamos 

desenvolver uma pesquisa colaborativa e o perfil do professor nos pareceria determinante para 

tal. No entanto, por razões diversas, esse professor se afastou da regência das aulas e foi 

substituído por outra professora, recém-contratada pela escola. Apesar dessa alteração, após 

contato com a nova professora, decidimos manter o planejamento da pesquisa. Tal decisão se 

deu pelo interesse manifestado por ela em colaborar com o estudo, por considerar que iria 

contribuir para o enriquecimento de sua prática docente. Além disso, embora mais jovem e 

menos experiente que o professor efetivo da escola, ela possuía boa formação acadêmica, 

controle de classe e estava integrada à equipe da escola.  

O Centro Pedagógico da UFMG atende ao ensino fundamental, que se organiza em 

três Ciclos: 1º Ciclo - 1º, 2º e 3º anos escolares, alunos de seis a oito anos de idade; 2º Ciclo - 
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4º, 5º e 6º anos escolares, alunos de 9 a 11 anos; e 3º Ciclo - 7º, 8º e 9º anos escolares, alunos 

de 12 a 14 anos de idade. As investigações foram feitas com os alunos do 7º ano do 3º ciclo 

do Ensino Fundamental.  

O perfil dos alunos da turma que acompanhamos é muito heterogêneo, incluindo 

alunos de diferentes classes sociais, com predominância de alunos das camadas populares e 

que residem em diferentes localidades, incluindo outras cidades da região metropolitana.  

 

 

3.3 Análise do perfil tecnológico dos sujeitos da pesquisa 

 

 

Um dos objetivos dessa investigação é averiguar os potenciais e as limitações de um 

ambiente de aprendizagem que envolve o uso de novas tecnologias, no caso, a plataforma 

WISE para desenvolvimento de atividades investigativas no ensino de Ciências. Conhecer, 

pois, o perfil tecnológico desses sujeitos em relação ao uso das tecnologias e do laboratório de 

informática, mostrou-se como um passo inicial imprescindível, que em muito poderia 

contribuir para as demais etapas. A partir do perfil tecnológico, interessamo-nos por 

identificar, numa abordagem quantitativa, afinidades e habilidades que esses indivíduos 

apresentam para o uso de tecnologias, como computadores, smartphones e a motivação para 

aulas no laboratório de informática, o que dialogará com as contribuições dos sujeitos nos 

espaços de aprendizagem e de interações propiciados pela plataforma WISE. 

No questionário, denominado “Perfil tecnológico” (ANEXO A) foram feitas aos 

alunos questões como: Você tem computador e smartphone? Tem acesso à Internet? Aonde? 

Onde e por quanto tempo costuma utilizar o computador? Quais atividades você costuma 

realizar no computador? Você se sente motivado ao saber que terá aula no Laboratório de 

Informática? Nas aulas no Laboratório de Informática, quais atividades você já realizou que 

mais lhe despertaram o interesse? Você aprende melhor, pior ou de maneira diferente em 

aulas no laboratório de informática comparando com as aulas expositivas em sala de aula? 

Desse modo, pudemos construir uma visão geral do nosso contexto de pesquisa, assim como 

obter elementos que nos ajudarão nas análises dos dados.  
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3.3.1 Perfil dos estudantes em relação ao acesso e o uso das tecnologias digitais 

 

 

Sabemos que nenhuma inovação tecnológica chega a todos da sociedade igualmente, 

com as tecnologias digitais não é diferente. Em nosso contexto de pesquisa, lidamos com uma 

turma heterogênea, que contem indivíduos com diferentes realidades sociais, econômicas, 

culturais e tecnológicas. Nessa escola, os alunos ingressam por sorteio e mesmo com uma 

predominância da classe popular, o perfil socioeconômico dos alunos é heterogêneo. Portanto, 

esperávamos que as condições de uso e acesso às tecnologias digitais também apresentassem 

discrepâncias entre os alunos. Porém, quanto aos indicadores do questionário “Perfil 

tecnológico”, em relação às condições de acesso e uso das tecnologias digitais, os alunos 

apresentaram certa homogeneidade, com poucas exceções, conforme veremos a seguir pela 

análise desse questionário. 

As perguntas de 1 a 5 do questionário “Perfil tecnológico” são em relação ao acesso 

às tecnologias digitais (computador, smartphone e Internet). Verificamos que a quase 

totalidade dos alunos, 26 dentre os 27 que responderam a esse questionário, possuem 

computador e Internet em casa. Essa mesma quantidade de alunos acessa a Internet a partir de 

seu computador particular, embora o acesso a partir de computadores de amigos e familiares 

(12 alunos) e na escola (5 alunos) também seja significativo, conforme verificado no Gráfico 

1. Ficou ressaltado também o grande acesso às tecnologias digitais mobile, sendo que 81% 

dos alunos possuem smartphone com acesso à Internet. Cabe ressaltar que na pergunta 

referente ao Gráfico 1, os alunos puderam assinalar mais de uma alternativa. 
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Gráfico 1- Quantidade de alunos em relação aos locais de uso do computador e/ou acesso à internet. 

 

 

 

Em relação ao tempo de utilização do computador, esse dado varia de acordo com o 

dia da semana. Constatamos que, no período de Segunda a Sexta-feira, há uma variação entre 

o tempo de uso do computador pelos alunos, conforme mostra o Gráfico 2. Nesse gráfico, 

destacamos uma porcentagem relativamente alta de alunos que não utiliza o computador 

durante a semana (12%), nem aos finais de semana (13%).  Talvez isso seja por proibição dos 

pais ou pelo fato de acessarem em seus smartphones, mas são apenas suposições nossas, uma 

vez que essas razões não foram perguntadas aos alunos. É possível verificar um aumento no 

tempo destinado a atividades no computador nos finais de semana, conforme verificado pela 

comparação entre os Gráficos 2 e 3. 
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Gráfico 2- Tempo de uso do computador pelos alunos de segunda a sexta-feira. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3- Tempo de uso do computador pelos alunos Sábado e Domingo. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Em relação às atividades realizadas no computador, percebemos, no geral, que os 

sujeitos dessa pesquisa usam as tecnologias digitais tanto em situações escolares quanto de 

lazer. Há predominância da utilização dos mesmos para socialização, como acesso a redes 

sociais e conversas on-line com os amigos. Portanto, pela análise do Gráfico 4, percebemos 

uma familiaridade dos mesmos com diferentes recursos tecnológicos. 

Segundo Medeiros (2011), esse grau de acesso e de familiaridade com as tecnologias 

digitais é um meio de reconhecermos o letramento digital dos indivíduos. Todos esses dados 
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nos dizem que estamos diante de um grupo letrado digitalmente, ainda que nem todos os seus 

membros tenham o domínio de todos ou de pelo menos alguns dos recursos citados, mas 

certamente são afetados, em algum momento, por tais recursos. Nesse trabalho, não nos 

interessa classificar os alunos entre menos ou mais letrados digitalmente, muito menos julgá-

los superiores ou inferiores. Interessa-nos, identificar as condições de letramento e sua 

influencia na maneira de participar e interagir do aluno em aulas mediadas por recursos da 

tecnologia digital. 

 

 

 

Gráfico 4- Quantidade de alunos em relação ao uso de recursos informáticos diversos. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

3.3.2 Perfil dos sujeitos em relação à motivação para aulas no laboratório de informática 

 

 

Conforme podemos observar no Gráfico 5, a maioria dos alunos (65%) sentem-se 

motivados apenas pelo fato de terem uma aula no laboratório de informática, independente da 

atividade a ser realizada, enquanto que 27% afirmam que este ambiente pode ou não motivá-

los, de acordo com a atividade que será desempenhada. Curiosamente, essas porcentagens são 

exatamente as mesmas encontradas por Frade (2007), na resposta ao questionário para uma 

questão muito parecida, relativa à motivação para aulas no laboratório de informática. No 

contexto dessa pesquisa de mestrado, foi feita uma investigação sobre o uso de Webquest no 

Ensino de Ciências. 
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Em nossa pesquisa, 8% alegaram que não sentem diferença em relação às aulas no 

laboratório de informática. Essas aulas tornam-se atraentes, a princípio, independente da 

atividade a ser realizada, como declarado pela maioria dos estudantes.  

 

 

 

Gráfico 5- Porcentagem de alunos em relação à motivação para aulas no laboratório de informática. Fonte: 

Dados da pesquisa. 

 

 

 

Quando interrogados sobre qual questão os alunos mais se identificavam, mais da 

metade dos alunos (55%) assinalou que aprende mais utilizando o computador que em aulas 

expositivas, 36% apontaram que aprendem de maneira diferente ouvindo o professor e 

fazendo atividades específicas no computador e apenas 9% dos alunos alegaram aprender 

mais ouvindo o professor, conforme especificado no gráfico 6. Esses dados ressaltam a 

relevância de incluir no ensino de Ciências o uso de tecnologias digitais, o que é mais 

coerente com o contexto sociocultural em que os alunos estão inseridos.  
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Gráfico 6- Porcentagem de alunos em relação à identificação com aulas expositivas e aulas utilizando o 

computador.   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

3.3.3- Dados sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras 

 

 

A fim de compreender de maneira holística e permitir uma amplificação dos 

resultados de nossa pesquisa, compararemos o perfil tecnológico desse grupo de estudantes 

com o da sociedade brasileira em relação ao uso do computador e Internet. Para tal, 

tomaremos como base de comparação dados levantados pelo Centro Regional de Estudos para 

o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br), do Núcleo de Informação e 

Coordenação do Ponto BR (NIC.br).A alta porcentagem de uso da Internet e computadores 

pelos alunos sujeitos dessa pesquisa, está coerente com as conclusões da pesquisa TIC 

Educação 2013
8
, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) por meio do 

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(CETIC.br). Segundo essa pesquisa, os professores e alunos brasileiros cada vez mais 

utilizam computador e Internet em suas atividades em sala de aula.  

Nessa pesquisa, foram entrevistados, presencialmente, 939 diretores, 870 

coordenadores pedagógicos, 1.987 professores e 9.657 alunos, de 994 escolas públicas e 

privadas localizadas em áreas urbanas de todas as regiões do território nacional. Nas escolas 

públicas, 46% dos professores declararam utilizar computador e Internet em atividades com 

                                                           
8
 A pesquisa TIC Educação 2013 assim como as pesquisas anteriores do CETIC.br, podem ser encontradas na 

íntegra no site http://cetic.br/. 
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os alunos na sala de aula – um aumento de 10 pontos percentuais em relação ao ano de 2012. 

A pesquisa aponta ainda que a Internet está presente na maioria das escolas que possuem 

computador na rede pública (95%) e na rede privada (99%), porém, a baixa velocidade de 

conexão à rede ainda é um desafio: 52% das escolas públicas declararam possuir uma 

conexão de até 2 Mbps, enquanto este percentual é de 28% nas escolas particulares. Na 

percepção dos professores e coordenadores pedagógicos esta ainda se constitui em uma 

barreira para adoção das novas tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem. O uso da 

Internet continua praticamente universalizado entre os professores de escolas públicas (99%) 

e o acesso à rede por meio de dispositivos móveis cresceu 14 pontos percentuais em 2013: 

36% dos professores declararam acessar a rede por meio de telefone celular, sendo que no ano 

anterior este número era de 22%. 

Ainda que a sala de aula tenha crescido como local de uso do computador e da 

Internet nas atividades com os alunos, o ambiente mais comum para o uso de computador e 

Internet nas escolas públicas segue sendo o laboratório de informática (76%). A pesquisa TIC 

Educação 2013 acrescentou novos indicadores que mostram que 96% dos professores de 

escolas públicas usam recursos educacionais disponíveis na Internet para preparar aulas ou 

atividades com os alunos. Os tipos de recursos mais utilizados são imagens, figuras, 

ilustrações ou fotos (84%), textos (83%), questões de prova (73%) e vídeos (74%). O uso de 

jogos chega a 42%, apresentações prontas, 41%, e programas e softwares educacionais, 39%. 

Portanto, esses dados demonstram a inclusão crescente do uso da Internet e 

computadores, incluindo recursos da tecnologia da informação e comunicação, como 

imagens, figuras, vídeos e programas educacionais na educação, o que evidencia a 

importância de pesquisar e avaliar o uso desses recursos a favor da construção do 

conhecimento. 

 

 

3.4 Questões éticas 

 

 

Essa pesquisa envolveu a participação de uma turma de estudantes do ensino 

fundamental e uma professora de Ciências, portanto, em consonância com as diretrizes e 

normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde (1996) envolvendo pesquisas com 

seres humanos, essa pesquisa contou com a avaliação e aprovação do  COEP (Comitê de ética 
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em pesquisa) da UFMG. Os riscos aos participantes foram minimizados pelos procedimentos 

adotados na pesquisa e explicitados no protocolo submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFMG. Assim, as medidas que visavam garantir a privacidade e bem-estar dos 

participantes foram tratadas como prioridade ao longo do desenvolvimento da pesquisa. 

Dentre essas medidas, a fim de preservar a identidade dos sujeitos não serão 

revelados os reais nomes dos alunos, nem da professora. Ao longo das análises dos dados e 

resultados dessa pesquisa, foram estabelecidos pseudônimos para os sujeitos e foram feitas 

alterações de quaisquer características que pudessem identifica-los.  Foram salvaguardados os 

direitos, interesses e sensibilidades dos participantes. Os sujeitos poderiam fazer perguntas ao 

pesquisador, que teve o dever de prestar qualquer esclarecimento sobre a pesquisa. Além 

disso, a participação dos sujeitos dessa pesquisa foi voluntária, deixando-os livres para 

desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem necessidade de apresentar 

justificativas e sem qualquer chance de constrangimento ou punição por parte do professor ou 

da escola onde estuda. 

A conformidade com os princípios supracitados pode ser observada nos termos de 

consentimento e assentimento livre e esclarecido para os pais e estudantes do Ensino 

Fundamental (APÊNDICE A e B) e para a professora de Ciências (APÊNDICE C), além do 

termo de anuência para a instituição escolar (APÊNDICE D), que autorizou o 

desenvolvimento da pesquisa. Esses termos foram assinados pelos participantes, pelo 

pesquisador orientador, pela pesquisadora corresponsável e incorporaram as devidas 

explicações sobre a pesquisa que seria desenvolvida.  
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4. A SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA (SEI) 

 

 

 

4.1 Fundamentação teórica para construção da sequencia investigativa 

 

 

A fim de que os estudantes alcancem a alfabetização científica, o que se pretendeu 

foi organizar uma sequência de aulas compatíveis com as bases teóricas discutidas, nos 

capítulos anteriores. Havia uma busca por um tema que permitisse abordagens investigativas, 

dialógicas e colaborativas. As atividades foram planejadas de maneira a permitir a construção 

do conhecimento científico pela perspectiva sociocultural.  Concordando com os autores da 

semiótica social que o aprendizado acontece pela apropriação das práticas sociais mediadas 

por ferramentas culturais, as atividades foram pensadas de maneira a fornecer recursos e 

situações de interação social com potencial para colaboração, em resolução de problemas. 

Nesse contexto teórico, foi construída pela pesquisadora em colaboração com a 

professora, uma sequência de ensino investigativa (SEI) em que cada atividade é planejada 

em relação aos recursos e interações, a fim de propiciar momentos em que os alunos 

exponham seus conhecimentos prévios, apresentem suas próprias ideias e considerem as dos 

colegas, as examinem na interação com seus pares e com o professor, de modo a 

compreenderem o tema a partir de uma perspectiva científica, se apropriando de 

conhecimentos já estruturados por gerações anteriores.  

Coerente com o propósito desse trabalho de incorporar novas tecnologias ao ensino 

de Ciências mesclamos atividades no laboratório de informática na plataforma WISE com 

atividades de levantamento de conhecimento prévio, discussão, argumentação e 

sistematização em sala de aula, durante as aulas de Ciências.  

Muito se tem discutido e proposto sobre momentos pedagógicos de uma sequência 

de ensino. Com base na pedagogia Freiriana, Delizoicov (2001) sugere três momentos 

pedagógicos para uma sequência de ensino: problematização, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento. A fase de problematização inicial consiste na apresentação de 

questões e/ou situações problematizadoras, visando levantar uma discussão, a fim de expor os 

conhecimentos prévios dos estudantes. No momento da organização do conhecimento, os 

conhecimentos necessários para a compreensão do tema central e da problematização inicial 

serão sistematicamente estudados, sob a orientação do professor. O momento de aplicação do 
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conhecimento consiste em relacionar o conhecimento científico com situações reais 

cotidianas, para melhor compreendê-las. 

Outro modelo de ensino ao qual nossa sequência se relaciona, baseia-se na visão 

construtivista definida pelo Biological Science Curriculum Study (BSCS) e é conhecido como 

o modelo dos Cinco E’s (BYBEE, 2006).  O modelo descreve uma sequência de ensino que 

pode ser utilizada para programas inteiros, unidades específicas, como no caso desse trabalho, 

e/ou aulas individuais. O modelo instrutivo BSCS 5 E’s desempenha um papel significativo 

no processo de desenvolvimento curricular, bem como a promulgação de materiais 

curriculares no ensino de Ciências. Desde os anos 80, o modelo dos 5 E’s vem sendo usado 

nos Estados Unidos nos programas  de ensino de Ciências e Biologia.  

Esse modelo de instrução 5 E’s consiste nas seguintes fases: Engajamento  

(Engagement), Exploração (Exploration), Explicação (Explanation), Elaboração 

(Elaboration) e Avaliação (Evaluation). O ciclo geralmente inicia-se com o engajamento isto 

é, com a tentativa de motivar os alunos para o estudo de um determinado tópico. Nesta fase, o 

professor ou uma tarefa acessa o conhecimento prévio dos estudantes e os ajudam a se 

engajarem em um novo conceito, por atividades que promovam a curiosidade e motivação. A 

atividade deve fazer conexões entre experiências de aprendizagens passadas e presentes, 

expor os pensamentos, concepções, e organização dos alunos em direção aos objetivos de 

aprendizagem.  

Durante a fase de exploração, é dada a oportunidade aos alunos de trabalharem em 

grupo, sem que haja uma instrução direta do professor, permitindo, assim, a interação entre os 

pares e promovendo o conflito sócio cognitivo. Os alunos questionam, fazem previsões, 

colocam hipóteses, testam-nas, registando as observações, e discutindo com os pares os 

resultados obtidos. 

Na fase de explicação, a atenção dos alunos é direcionada para um aspecto particular 

de suas experiências de engajamento e exploração e são oferecidas oportunidades para 

demonstrarem a sua compreensão conceitual, habilidades de processo ou comportamentos. 

Esta fase também oferece oportunidades para professores introduzirem diretamente um 

conceito, processo ou habilidade, utilizando as experiências de aprendizagem dos alunos 

como base para discussão. 

Na fase de elaboração, professores desafiam e alargam a compreensão conceitual dos 

alunos, através de novas experiências. Os alunos estabelecem relações com outros conceitos e 

aplicam os conceitos e capacidades em situações novas, utilizando as suas definições formais, 

e estimulando a argumentação sustentada nos dados e evidências já conhecidos. Para finalizar 
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o ciclo, a fase de avaliação que incentiva os alunos a verificarem suas compreensões e 

habilidades e oferece oportunidades para professores analisarem o progresso dos alunos 

(BYBEE, 2006). 

Carvalho (2013), também propõe etapas para a construção de uma sequência 

investigativa. Ela deve ser iniciada pela proposição de um problema, experimental ou teórico, 

de modo contextualizado, que introduz os alunos no tópico desejado. Após a primeira fase de 

problematização e exploração de ideias, a sequência de ensino deve propiciar informações, 

representações e evidências para que os alunos pensem, discutam e trabalhem com as 

variáveis relevantes na resolução do problema. Após a resolução do problema é 

imprescindível, ainda, uma etapa de sistematização do conhecimento construído pelos alunos, 

que é praticada de preferência, por meio da leitura de um texto escrito. Uma última atividade 

importante é a contextualização do conhecimento no dia-a-dia dos alunos, a fim de que os 

mesmos possam sentir a aplicação do conhecimento construído do ponto de vista social 

(CARVALHO, 2013).  

Para abranger conteúdos curriculares mais complexos, como o tema 

“Transformações de Energia”, a SEI proposta demandou vários ciclos com etapas de 

problematização, resolução dos problemas e sistematização. Pela análise dos momentos de 

uma sequencia de ensino propostos pelos referenciais citados (CARVALHO, 2013, BYBEE, 

2006, DELIZOICOV, 2001) é possível perceber que seguem padrões muito semelhantes, com 

diferenciações em relação às nomenclaturas adotadas ou no grau de detalhamento das fases. A 

análise da nossa sequência nos levou à categorização das seguintes fases da sequência 

investigativa: Exploração de conceitos espontâneos; problematização; debate e construção de 

conceitos científicos; sistematização e aplicação de conceitos em variadas situações. No 

entanto, ressaltamos que a delimitação e identificação dessas fases nas aulas observadas não 

foram rígidas, posto que não aparecem sempre dispostas nessa ordem, e não se configuram 

como uma separação cristalizada de intenções e estratégias do professor. 

Após a construção da sequência investigativa
9
 e das atividades na plataforma WISE

10
 

seguindo as fases delineadas acima, foi feito um estudo preliminar (Estudo Piloto) do uso do 

projeto na plataforma WISE, como forma de validar o instrumento e fazer ajustes na proposta 

inicialmente concebida, conforme discutido no capítulo anterior. 

 

                                                           
9
 O planejamento completo da sequência de aulas, nas quais o tema seria trabalhado encontra-se no ANEXO D. 

10
 O acesso a essa sequência na plataforma WISE, incluindo vídeos e outros recursos multimídia, está disponível 

no endereço www.wise.berkeley.edu, intitulado “Investigando as transformações de energia”. 

http://www.wise.berkeley.edu/
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4.2 Escolha do tema para o projeto investigativo 

 

 

 

Foram feitas seis reuniões com a professora, a fim de conhecer melhor o perfil dos 

alunos, o seu planejamento curricular, definir o tema para o WISE e construi-lo de maneira 

colaborativa.  Na primeira reunião, Amanda alegou que as características predominantes entre 

os alunos do 7º ano eram a agitação e ansiedade, que a professora julgava ser particular da 

idade. Ela declarou uma dificuldade em adotar uma metodologia investigativa que estimule os 

alunos a buscarem respostas a situações problemas, alegando que os mesmos não têm muita 

paciência e já esperam respostas prontas. Outro ponto mencionado pela professora, em 

relação ao perfil dos alunos, é a dificuldade de compreenderem e se interessarem por temas de 

ensino de ciências que estão muito distantes do convívio dos mesmos, como o estudo de 

alguns grupos de invertebrados, como Poríferos e Celenterados.  

Amanda alegava que as aulas não fluíam em temas que não fazem parte do cotidiano 

dos alunos, ao contrário da reação de maior interesse por assuntos mais próximos dos 

mesmos. Para exemplificar, ela contou que quando mencionou em sala que todas as raças de 

cachorro pertenciam a uma mesma espécie, despertou a curiosidade dos alunos em discutir 

mais sobre o assunto.  

O livro didático adotado na escola é o Construindo Consciência, da Editora Scipione, 

escrito por uma equipe de autores que atuam em diversos projetos de pesquisa em ensino, 

reformulação curricular e formação continuada de professores de Ciências, Biologia, Física e 

Química. Apesar de não se atear à sequência didática proposta pelo livro, a professora apoia 

suas práticas docentes nas atividades por ele propostos. 

Do ponto de vista curricular, Amanda faz um misto entre a organização tradicional 

dos conteúdos de ciências e aquela proposta pelo livro Construindo Consciências. No 

currículo tradicional, os conteúdos do 7
o
 ano são organizados em torno do tema “Seres 

Vivos”. Na proposta da coleção, procura-se trabalhar com os diversos eixos estruturadores do 

currículo definidos pelo PCN (corpo humano e saúde; ambiente e vida; terra e universo) em 

todas as séries, de modo mais integrado e por meio de temas de estudo. Na abordagem da 
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professora Amanda, ela trabalha com alguns temas de “Seres Vivos”, que aparecem no texto 

do 6
o
 ano da coleção, aliado a outros temas que fazem parte do livro do 7

o
 ano

11
.   

A estrutura curricular desenvolvida por Amanda, nessa série foi a seguinte: 

Adaptação e seleção Natural; Origem da Vida e Evolução dos seres vivos; Os invertebrados; 

Os vertebrados; Reino das Plantas; Energia e meio ambiente. O tema da adaptação e seleção 

natural está parcialmente contido na unidade “A diversidade dos ambientes” do livro didático; 

o tema “Origem da Vida e Evolução” apresenta também algumas aproximações com a 

unidade “A Terra em Transformação”. No entanto, não há proximidade entre a abordagem e 

conteúdos da coleção didática com o estudo de Invertebrados, Vertebrados e Reino das 

Plantas, conduzidos pela professora. Ao contrário destes, a última temática que a professora 

havia se proposto realizar tem clara proximidade com unidade do livro didático com o tema 

“Energia e Ambiente”.    

Dentro dessa sequência curricular, tínhamos o desafio de pensar uma atividade 

investigativa, cujo tema fosse ao mesmo tempo atraente aos alunos e que contribuísse para 

maior esclarecimento de assuntos de difícil compreensão, pelos alunos, em uma abordagem 

tradicional de aulas expositivas. 

O acompanhamento das aulas da professora aconteceu no segundo semestre letivo, 

quando o conteúdo que estava sendo ministrado era invertebrados. A professora havia 

trabalhado as características gerais de cada filo, sem detalhamento das classes. Pude assistir às 

últimas aulas sobre esse tema, e todas as demais relacionadas aos temas Vertebrados, Plantas 

e Energia e meio ambiente
12

. 

Condizentes com esse planejamento curricular foram sugeridos a Amanda cinco 

temas para que a mesma analisasse o que seria mais significativo aos alunos. Foram eles: 

Desenvolvimento e ciclo de vida de alguns animais e plantas; Homeostasia e termo regulação; 

Espécies invasoras e dinâmica de populações; Adaptação e seleção natural; e Energia e suas 

transformações. 

As referências para a construção da atividade investigativa e proposição dos temas 

foram os livros Vida: a Ciência da Biologia (PURVES, et.al, 2002) e Construindo 

Consciências (DE CARO et.al, 2011). Amanda analisou as perspectivas de abordagem de 

cada um dos temas e julgou que o que mais atrairia o interesse de seus alunos seria “O 

                                                           
11

 Essa organização curricular não se deu, devido a uma preferência da professora pela estrutura curricular 

tradicional. Os alunos do 7º ano, não haviam estudado o conteúdo de seres vivos, proposto no livro do 6º ano, no 

ano anterior. Portanto, ela teve que trabalha-lo, juntamente, com os demais conteúdos do livro do 7º ano. 
12

 Nesse tema, foram trabalhadas pela professora formas de obtenção de energia pelos organismos, com ênfase 

nas transformações de energia envolvidas no processo de fotossíntese. 
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desenvolvimento e ciclo de vida de alguns animais e plantas”; o que seria de mais difícil 

compreensão por não terem conhecimento prévio seria, em sua avaliação, a  “Homeostasia e 

Termo regulação”; o que seria interessante, mas não estaria ligado diretamente ao seu 

planejamento curricular seria “Espécies invasoras e dinâmica de populações” e o mais 

promissor “Energia e suas transformações”, pois se trata de um tema que está relacionado ao 

cotidiano dos alunos, ao planejamento da professora e poderia contribuir para a melhor 

compreensão do assunto que os alunos, geralmente, apresentam dificuldades. 

A escolha do tema do WISE foi baseada nas experiências dos alunos, propondo 

questões que eles tivessem interesse em desenvolver, com o intuito de buscar um caminho 

para o aprendizado significativo. Wells (2000) ressalta a importância de em atividades 

investigativas explorar aspectos da vivência dos estudantes para que a investigação seja 

significativa. O termo Energia incorporou-se, em caráter definitivo, ao cotidiano das pessoas. 

Pode-se dizer que o consumo de energia está fortemente associado ao padrão de vida das 

populações e é um indicador das desigualdades sociais. O homem utiliza energia de diferentes 

formas para realizar suas tarefas cotidianas. Ele se beneficia, por exemplo, da energia 

proveniente de combustível fóssil, o petróleo, para facilitar sua locomoção. Utiliza energia 

elétrica para uma infinidade de afazeres, como funcionamento de equipamentos eletrônicos, 

celulares, computadores e televisão. Além disso, usa energia química no seu organismo para 

manter as funções vitais; o alimento por ele ingerido proporciona uma reserva energética, 

estrategicamente armazenada, para que possa ser utilizada quando necessário. Atualmente, 

são também utilizadas energia eólica (vento), energia solar (por exemplo, em células solares) 

e energia nuclear na produção de eletricidade, em tratamentos médicos, diagnósticos, radiação 

de alimentos, esterilização de material cirúrgico, para citar apenas parte do seu uso pacífico. 

Com o intuito de formar cidadãos críticos e ativos na sociedade, há uma relevância 

em trabalhar o tema de geração, transformação e conservação de energia, sobretudo no ensino 

fundamental. Esse tema tem um potencial para ser trabalhado em uma perspectiva CTSA 

(Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente). A abordagem CTSA visa desenvolver a 

alfabetização científica, auxiliando o aluno a construir conhecimentos, habilidades e valores 

necessários para tomar decisões responsáveis sobre questões de Ciência e Tecnologia e atuar 

na solução de tais questões. Uma atividade investigativa coerente com a perspectiva CTSA 

vai além de investigações científicas e naturais restritas ao cotidiano imediato do aluno, 

apresentando uma dimensão mais ampla de ensino, que incluem aspectos sociais, históricos, 

políticos e ambiental da ciência. 
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Ao desenvolver temas de acordo com a perspectiva CTSA, é importante evidenciar 

para o aluno o poder que podem ter como cidadãos, estimulando-os a participar 

democraticamente da sociedade por meio da expressão de suas opiniões. Colocar essas 

questões em discussão é importante para conscientizar os estudantes das contradições 

relativas à gestão estratégica da energia e a importância de reduzir impactos ambientais 

decorrentes da obtenção de energia em larga escala. Além da enorme presença da energia na 

vida de todos, o conhecimento acerca do tema se faz de suma importância na construção de 

modelos explicativos para os fenômenos naturais, desde uma perspectiva científica. 

Uma dificuldade de trabalhar o tema Energia no ensino fundamental, no Brasil, é que 

os professores de Ciências apresentam, geralmente, uma formação restrita apenas às Ciências 

Biológicas, havendo uma defasagem de preparação conceitual, posto que o entendimento do 

conceito de energia envolve modelos e princípios da Física (leis da termodinâmica) e da 

Química (Termoquímica).  

Porém, é cada vez mais difundida nas discussões sobre currículo e ensino de 

Ciências (LIMA e AGUIAR JÚNIOR, 1999; KOTOWSKI et. al. 2013; LOTTERMANN e 

ZANON, 2012) a necessidade de introduzir ao longo do ensino fundamental conceitos mais 

específicos de Química e Física, sem detalhamentos de fórmulas e cálculos mais complexos. 

Além disso, os conceitos de energia, atrelados à Química e Física, são importantes para 

entender os processos biológicos de fotossíntese, respiração celular, dentre outros. Portanto, a 

Ciência não é um campo de conhecimento fragmentado em três disciplinas, mas sim um 

campo único, o que gera a necessidade de que os módulos e sequências de ensino também 

sigam essa proposta de integração de saberes, sobretudo no Ensino Fundamental.  Essa 

abordagem integrada de conteúdos de ciências é preconizada nos PCNs e se faz presente nas 

avaliações educacionais a nível estadual (SIMAVE), nacional (ENEM) e internacional 

(PISA). 

Dessa forma, o tema de energia pode ser trabalhado em suas vertentes conceituais, de 

maneira interdisciplinar, com contribuições dos diversos campos disciplinares que compõem 

as ciências naturais. Tal proposta orientou a construção da sequência de ensino investigativa 

cujo desenvolvimento será acompanhado e analisado neste trabalho. Como o tema energia e 

suas transformações é amplo e abrange grande parte de conteúdos da física, resolvemos 

selecionar duas vertentes para tratar o assunto: funcionamento das usinas geradoras de energia 

elétrica e as transformações de energia em situações de lazer. Em relação ao funcionamento 

de usinas geradoras de energia elétrica (hidrelétricas e termelétricas), a construção de 

conceitos de transformações de energia foi proposta, conjuntamente, com momentos de 
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discussões acerca dos aspectos políticos, sociais e ambientais, relativos à construção dessas 

usinas. Já nas situações de lazer, o enfoque foi no uso de recursos multimídia, como 

simulações e animações que apresentam múltiplas representações, a fim de averiguar a 

interação dos estudantes com os mesmos e as contribuições para o entendimento das 

conversões e conservação da energia, em situações próximas ao cotidiano dos estudantes, 

como o lançamento de uma bola, saltos em cama elástica ou movimentos de um skatista em 

uma pista.  

 

4.3 O projeto na plataforma WISE 

 

 

Nesse trabalho, buscamos construir um projeto investigativo inédito, na plataforma, 

intitulado “Investigando as transformações de energia”, que pode ser acessado no site 

http://wise.berkeley.edu. Esta SEI tem estrutura semelhante à abordagem do tema no livro 

didático adotado, o que permitiria o uso concomitante de leituras e recursos por ele 

disponibilizados ao longo do projeto. Para a construção do projeto na plataforma WISE, 

selecionamos recursos como vídeos, animações, simulações sobre o tema e criamos 

problemas investigativos envolvendo transformações de energia nas usinas de geração de 

energia elétrica e em situações lúdicas e de lazer, como em uma pista de skate, cama elástica e 

ao chutar uma bola. 

Uma vez concluída a montagem do projeto investigativo, os alunos se cadastraram na 

plataforma, com um código de acesso, de modo que estes pudessem realizar as atividades 

investigativas propostas pelo projeto, sendo suas respostas disponibilizadas e armazenadas no 

Centro de monitoramento que pôde ser acessado pelo pesquisador. Essa base de dados foi 

utilizada, a fim de averiguar o uso da plataforma e aprendizagem de conceitos pelos 

estudantes. 

 

 

4.4 O desenvolvimento da SEI aula a aula 

 

 

 Antes de passarmos à análise das principais atividades que compuseram a sequência 

de ensino e seus desdobramentos em sala de aula, descrevemos de modo sintético, o seu 

http://wise.berkeley.edu/
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desenvolvimento aula a aula, no quadro a seguir. As atividades realizadas no laboratório de 

informática foram desenvolvidas em duplas, pela plataforma WISE. As atividades em sala de 

aula envolveram discussões da professora com toda a turma e, eventualmente, algum trabalho 

em grupos.  

 

Quadro 2: Mapa de atividades realizadas, aula a aula, na SEI “Transformações de Energia” 

 

Aula Local Conteúdo Atividades 

 

1 

 

Sala de aula 

Introdução e Conhecimentos 

Prévios 

O que sabemos sobre 

energia? 

 

 

2 

 

 

Laboratório de 

Informática 

Transformações de Energia em 

uma Hidrelétrica; Energia 

mecânica (cinética e 

potencial); geradores 

eletromagnéticos. 

Atividade a partir de vídeos 

e animações; fatores 

envolvidos na potência de 

uma usina hidrelétrica.  

 

3 

 

Laboratório de 

Informática 

Impactos ambientais e sociais 

decorrentes da construção de 

usinas hidrelétricas; o caso de 

Belo Monte. 

Atividades de avaliação do 

projeto a partir de vídeos e 

textos sobre o tema.  

 

 

4 

 

 

Sala de aula 

Discussão das atividades 

realizadas nas duas primeiras 

aulas do projeto.  

Sistematização de 

conteúdos tratados nas 

primeiras atividades do 

projeto.  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Laboratório de 

Informática 

Transformações de Energia em 

uma Termelétrica; Calor como 

Energia; Dissipação e 

Conservação de Energia.  

Transformações de Energia em 

atividades de lazer. 

Transformação, conservação e 

dissipação de energia.  

Atividades a partir de 

diagramas e vídeos sobre o 

tema.  

Animações e Simulações e 

diagramas de 

transformações de energia 

(lançamento de bola; cama 

elástica e skatista). 

 

6 

 

Sala de Aula  

O conceito científico de 

energia e suas aplicações.  

Sistematização dos 

conteúdos tratados no 
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projeto. 

 

 Na sequência, passaremos a descrever e analisar aspectos do desenvolvimento da SEI, 

considerando as etapas de sua realização.  

 

4.4 Etapa de exploração dos conceitos alternativos 

 

 

Essa etapa contém as características da fase de Engajamento
13

 (BYBEE, 2006), 

explicitadas no tópico anterior. Ao iniciar a sequência de ensino, a professora propõe uma 

atividade que anseie a motivação e curiosidade dos alunos, além de buscar conhecer as ideias 

prévias dos estudantes acerca dos usos de Energia em situações cotidianas. O objetivo nessa 

fase é que a atividade proposta estimule o pensamento dos alunos (fomente o questionamento, 

a identificação), a fim de que os mesmos procurem estabelecer relações entre a nova 

experiência de aprendizagem e outras realizadas previamente. Nesta altura, é importante que o 

professor fique com uma ideia acerca do que os alunos já sabem e identifique as suas 

concepções alternativas, que são ideias que os estudantes possuem, muitas vezes independente 

da formação escolar.  

Em sala de aula, após uma breve exposição do tema que será tratado nas aulas 

seguintes a professora passa a uma exploração das ideias dos estudantes. Durante essa aula 

inicial, os alunos foram convidados pela professora a realizar uma atividade
14

 de abertura do 

capítulo do livro Construindo Consciências (2011), que consistia em evocar sentidos e 

contextos dados pelos alunos à palavra energia em situações cotidianas.  

Segundo os preceitos de Carvalho (2013), ao que se refere à construção de uma 

sequência investigativa, é importante que cada atividade seja planejada “do ponto de vista 

material e das interações didáticas”, visando proporcionar aos alunos condições de trazer seus 

conhecimentos prévios para iniciar os novos, principalmente, em atividades dialógicas para 

que os alunos possam discutir suas ideias com seus colegas e professor. 

                                                           
13

 Conforme discutido, a fase do Engajamento na abordagem dos 5 E’s  é o momento em que professor ou uma 

tarefa acessa o conhecimento prévio dos estudantes e os ajudam a se engajarem em um novo conceito, por 

atividades que promovam a curiosidade e motivação. A atividade deve fazer conexões entre experiências de 

aprendizagens passadas e presentes, expor os pensamentos, concepções, e organização dos alunos em direção aos 

objetivos de aprendizagem (BYBEE, 2006). 
14

 A descrição completa dessa atividade inicial, intitulada “Trocando ideias - o que sabemos sobre energia?”, 

retirada do livro Construindo Consciência,  encontra-se no ANEXO F.  
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O objetivo de trazer esses conhecimentos espontâneos dos alunos é para 

problematizar o conhecimento já construído pelos mesmos em experiências anteriores com o 

conceito, escolarizadas ou não, a fim de localizar possíveis contradições (inconsistências 

internas) e limitações desse conhecimento, quando cotejado com o conhecimento científico, 

com o intuito de propiciar a alternativa de apreensão do conhecimento científico 

(DELIZOICOV, 2001). O que se pretende não é fazer uma mudança dessas concepções, as 

concepções alternativas associadas ao conceito de energia, deverão conviver com as 

concepções cientificamente aceitas, no perfil epistemológico do indivíduo.  O perfil 

epistemológico, de cada conceito, difere de um indivíduo para outro, ele é fortemente 

influenciado pelas diferentes experiências sociais e culturais que cada pessoa tem 

(MORTIMER, 2011). Na atividade do livro didático, intitulada “Trocando ideias - o que 

sabemos sobre energia?” são apresentadas seis fotografias de situações cotidianas e os 

estudantes indagados sobre em quais delas ocorrem transformações de energia e, em caso 

positivo, quais seriam elas. As situações representadas eram: a) Um ônibus em uma estrada b) 

uma plantação c) Um menino comendo d) Uma vela acesa e) Um menino dormindo f) Um 

homem caçando com arco e flecha. A professora pergunta que tipo de energia há em cada 

fotografia, de maneira dialógica, ouvindo as respostas e ideias dos alunos sobre o assunto.  

Transcrevemos aqui um trecho do episódio “Os diferentes usos da palavra energia”
15

 

para demonstrar a natureza exploratória dessa atividade, e fazer a caracterização dessa 

primeira fase da sequência de ensino. É possível notar, nesse trecho, tentativas dos alunos de 

identificação dos tipos de energia presentes em diferentes situações do cotidiano dos mesmos, 

que estavam representadas pelas imagens no livro. Essas tentativas estão atreladas às suas 

concepções alternativas sobre o conceito de energia. Essas concepções não se estabelecem 

dentro de uma lógica científica, ela está dominada pela percepção pessoal, por uma visão 

parcial que não busca explicações coerentes e rigorosas para os fatos do cotidiano, apenas 

explicações funcionais, utilitárias, sem maiores cuidados inclusive com a linguagem utilizada 

para expressá-las. Nesse episódio, poderemos identificar na fala dos alunos a presença dessas 

concepções. 

 

 

Trecho do Episódio 1: Os diferentes usos da palavra energia 

                                                           
15

 A transcrição completa do Episódio 1 “Os diferentes usos da palavra energia” é apresentada no ANEXO E.   
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Professora: - Na letra A, vocês conseguem identificar que tipo de energia tem nessa 

imagem? (Imagem do ônibus na estrada) 

Bernardo: - Fóssil, ãh... combustível.  

Professora: Combustível que é o que? De origem? 

Alunos respondem: - Fóssil 

Professora: - Fóssil, gasolina, diesel. Só esse tipo de energia? 

Alunos respondem: - É 

Professora pergunta: - Na letra B? 

Thiago: - É rural, então pode ser... 

Bernardo: - Energia solar. 

Professora: - E? 

Thiago: - Mas olha só como que tá as plantinhas coitadinhas, tem uma máquina lá 

atrás, olha pra você ver. 

Professora: - Ai você está enxergando minúcia, pra além do que deve. O que mais? 

Está faltando uma.  

Thiago: - Fotossíntese 

Professora: - Isso! Na letra C ai, que tipo de energia? 

Thiago: - Comestível. (Risos da turma) 

Professora pergunta: - O que você come? 

Thiago: - Picanha 

Miguel: - Açúcar 

Professora: - Fotossíntese e alimento 

Bernardo: - Fotossíntese é energia?  

(A professora não escuta, ou desconsidera a pergunta)  

Professora: - Então, na letra C eu tenho quais mesmo? Fotossíntese e alimento. 

- E na letra D? (Imagem de uma vela acesa) 

Samuel: - Vela 

Catarina: - Fogo 

Professora: - Fogo...ãh? 

Catarina: - Gás carbônico 

Miguel: Calor 

Professora: - Calor, ãh? 

Thiago: - Oxigênio 

Professora: - Indiretamente (o oxigênio), a gente vai ver por que é indiretamente, 

tá!? 

Professora: - E o menino dormindo ai? 

Miguel: - Sonar (risos) 

 

 

Nessa primeira parte da atividade, vários sentidos são atribuídos aos tipos de energia 

presentes nas situações apresentadas, alguns dos quais emergindo como tentativas de 

apropriação dos sentidos autorizados pela ciência como “energia solar”, “combustível fóssil”, 

“fotossíntese”, “calor”. Já outros aparecem como vozes distintas da ciência, como 

“comestível” em relação à energia química dos alimentos e “sonar” relacionada à energia que 

mantem uma pessoa dormindo.  

Os sentidos atribuídos pelos estudantes na identificação das formas de energia, 

nessas situações, estão atreladas às suas concepções alternativas, podemos perceber a ideia de 

energia como forma de vida, atrelada à condição de sobrevivência de um ser vivos, portanto, 

ligada à alimentação. Os estudantes associam, também, energia com fenômenos físicos, 

tecnológicos ou biológicos, como calor, fotossíntese e máquinas. A ideia de energia como 
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algo material também pode ser evidenciada nesse discurso, no qual os alunos citam 

combustíveis (gasolina e diesel) e oxigênio como exemplos de formas de energia.  Nesse 

ponto, as palavras são apenas evocadas pelos alunos sem serem examinadas ou discutidas 

pelo grupo, e em alguns momentos até desconsideradas. A professora procura destacar 

aquelas que se aproximam da perspectiva científica. Essa aula representou uma tentativa de 

implementar em sala de aula a aplicação de aulas mais dialógicas com o intuito de alcançar o 

engajamento dos estudantes com o tema e fazer um levantamento do conhecimento 

espontâneo dos mesmos em relação ao tema abordado.  

Há três pontos fundamentais que caracterizam uma abordagem dialógica (WELLS, 

2007): proposição de questões mais abertas, que permitem ouvir as opiniões alternativas e 

conjecturas dos alunos; avaliações das contribuições dos estudantes são feitas com menor 

frequência pelo professor; discussões são iniciadas com maior frequência pelos alunos e 

professores mostram captar suas contribuições, quer através da construção sobre elas em suas 

respostas ou convidando mais contribuições sobre o tema levantado por iniciativa dos alunos. 

 Porém, isso não sugere que a implementação de atividades dialógicas em sala de 

aula seja fácil, nem para o professor nem para os alunos (WELLS, 2007).  Para o professor, 

isso significa parcialmente abrir mão do controle do fluxo da discussão, dando-se ao hábito de 

avaliar cada contribuição dos alunos, e permitindo que os alunos iniciem quando eles têm algo 

que eles consideram relevante para contribuir. E para os alunos, significa tratar as 

contribuições dos seus pares como dignas de cuidadosa consideração e fazer suas próprias 

colocações de maneira mais clara e direta, quanto possível (WELLS, 2007).  

A estratégia discursiva adotada pela professora é a de perguntas abertas em que 

procura dar vazão às ideias dos estudantes, solicitando que demonstrem seus pontos de vistas, 

o que caracterizaria uma sequência dialógica. Porém, a avaliação da professora feita às 

alegações e a desconsideração de afirmações que se encontravam distanciadas da perspectiva 

científica, sugerem uma dificuldade encontrada pela professora em não avaliar, do ponto de 

vista científico, as respostas dos alunos. Além disso, foi verificado ao longo da sequência, em 

partes do discurso que se encontram na transcrição completa (ANEXO E) momentos em que a 

professora perdia o controle do fluxo da discussão. Percebe-se que os alunos comparecem 

com respostas curtas, sem muito aprofundamento. Consideramos que a professora poderia ter 

lançado mão de enunciados de prosseguimento, encorajando os alunos a apresentarem 

respostas mais completas e consistentes. Veremos, a seguir, que ela passa a fazê-lo em outras 

aulas do projeto. Outra dificuldade dos alunos foi em manter o foco na discussão, foi 



81 
 

 
 

percebida uma dispersão, por parte de alguns alunos, desviando para assuntos que não 

levariam a uma discussão produtiva.  

Após a atividade do livro, os alunos foram convidados pela professora a criarem 

histórias, com o auxílio da imaginação, associando as situações da figura e as discussões 

anteriores sobre energia. Três alunos se engajaram na atividade e conseguiram associar a 

morte da planta com a formação de combustível fóssil e produção de alimento para o sustento 

de outros seres vivos. Porém, essa associação não foi feita em termos de conversão de 

energia. O termo energia não foi mencionado na história de nenhum dos três alunos, como 

pode ser observado nas transcrições a seguir. 

 

Bernardo: - Era uma vez uma planta chamada cana-de-açúcar, ela fazia 

fotossíntese, ao fazer fotossíntese ela crescia e o povo pegava ela para fazer 

combustível. Ai, um dia essa planta morreu, ai veio uns negócios lá, começou a 

prensar ela assim (mexendo os braços) e ela virou petróleo. Ai as pessoas foram lá 

e tiraram o petróleo para fazer outros combustíveis. Ai, esses combustíveis, eles 

eram usados para poder usar como transporte essas coisas. Ai o combustível da 

plantinha... é, usado também, é. E uma parte da plantinha lá, vinha uns bichinhos e 

comia, vinha outro bichinho e comia. Depois a galinha comeu e o homem comeu a 

galinha e acabou a história.  

Laís: - Nossa, mas demorou milhões de anos, né! 

Mariana: - Era uma vez uma planta, que passou por vários processos, é... esses 

processos geraram calor e produziu alimento. 

Luiza: - Um menino comeu um prato de salada e acabou dormindo, ai uma alface 

veio e simplesmente transformou ele em uma outra alface. Não ué, ai ele foi comido 

por outra pessoa. 

 

 

 

O objetivo da professora, nessas atividades iniciais, foi o de explorar as ideias dos 

estudantes sobre os tipos de energia presentes em situações cotidianas, a fim de verificar os 

conhecimentos prévios dos mesmos sobre o assunto, para na aula posterior, propor questões 

para investigação sobre o tema. A natureza exploratória e dialógica da atividade verificada, 

principalmente, nessa segunda parte da aula, permite a circulação de vozes distintas da voz da 

ciência. Nesse trecho da aula, o aluno Bernardo demonstra seu entendimento sobre como os 

combustíveis são produzidos, mesmo que em alguns momentos, em sua fala, apresente 

lacunas, do ponto de vista científico, sobre, por exemplo, o fato de a cana-de-açúcar virar 

petróleo. Mariana aponta suas ideias sobre a planta passar por processos que geram calor e 

produzem o alimento, ainda sem demonstrar uma compreensão mais detalhada, do ponto de 

vista científico, desses processos. Já Luiza, fala de uma pessoa virando alface e sendo comida 

por outra pessoa, o que do ponto de vista científico, não há sentido. Uma abordagem dialógica 

é evidenciada, nesse segundo momento, nas histórias criadas pelos alunos, a fim de 
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demonstrarem o uso que fazem e o entendimento que têm de situações que envolvem energia, 

sem que houvesse avaliação da professora no emprego dos conceitos nas histórias. Foi 

permitido aos alunos que trouxessem, de maneira espontânea, suas contribuições, mesmo que 

essas representassem falas distanciadas da perspectiva científica. 

Foi possível observar um relativo engajamento de parte dos estudantes, respondendo 

às questões propostas pela professora, e/ou ouvindo e comentando as respostas dos colegas. 

Porém, um grupo de alunos não se envolveu tanto na aula. Dentre aqueles que participaram, 

foi possível observar um grupo de alunos que tiveram um engajamento, participavam e 

respondiam às perguntas, porém, esse engajamento não foi produtivo, nem disciplinar. Alguns 

comentários, tecidos por esse grupo de alunos, demonstravam uma intenção de causar risos e 

dispersão na turma, com um comportamento indisciplinar. O discurso dos mesmos não levava 

a um progresso intelectual e era distanciado do discurso acadêmico e científico. Essa 

dispersão foi observada no trecho em que Thiago e Catarina falavam sobre a fotografia do 

índio com a flecha, caçando. Nesse trecho
16

, os alunos dispersaram completamente do tema 

energia, se atendo às piadas e outros comentários chulos sobre a fotografia. 

O episódio
 
“Os diferentes usos da palavra energia” como um todo é marcado por 

uma profusão de vozes emergindo, a partir de reiteradas solicitações por parte da professora. 

O caráter exploratório da atividade, bem como as estratégias discursivas adotadas pela 

professora foram uma tentativa de que ocorresse a produção de sentidos (polissemia) e 

profusão de vozes (polifonia). Porém, como pode ser percebido pelos trechos apresentados, os 

“sentidos” evocados à palavra energia e, sobretudo, ao entendimento dos processos em termos 

de transformações de energia foram limitados e não foram discutidos. O encaminhamento da 

professora acabou favorecendo apenas a evocação de palavras, por parte dos estudantes, para 

o tipo de energia envolvida. Os alunos mencionam palavras que indicam coisas 

(combustíveis, glicose), outras indicam processos (calor, fotossíntese), mas não há uma 

produção, negociação e circulação de sentidos sobre energia e suas transformações. 

 

4.5 Etapas de problematização e resolução dos problemas 

 

 

 

A fase de problematização está presente como uma etapa importante da sequência de 

ensino dos três referências discutidos nos tópicos anteriores (BYBEE, 2006; CARVALHO, 

                                                           
16

 A transcrição completa do Episódio 1 – Os diferentes usos da palavra energia encontra-se no ANEXO E. 
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2013; DELIZOICOV, 2001). Na perspectiva dos 5 E’s, essa etapa é denominada Exploração 

(Exploration). Em ambas as perspectivas é proposta a apresentação de questões e/ou situações 

problematizadoras, visando levantar uma discussão. “Apresentam-se situações reais que os 

alunos conhecem e presenciam, que estão envolvidas nos temas, e que também exigem a 

introdução dos conhecimentos contidos nas teorias científicas para interpretá-las” 

(DELIZOICOV, 2001, p.12).  

Após a primeira fase de problematização e exploração de ideias, a sequência de 

ensino deve propiciar informações, representações e evidências para que os alunos pensem, 

discutam e trabalhem com as variáveis relevantes na resolução do problema (CARVLHO, 

2013). A problematização é sempre seguida de uma etapa de debate e resolução dos 

problemas. Neste momento, problematiza-se o conhecimento que os alunos vão expondo, de 

modo geral a partir de poucas questões propostas, inicialmente discutidas nas duplas ou com o 

professor. Essa etapa corresponde a organização do conhecimento na perspectiva Freiriana e a 

fase de explicação (Explanation) da perspectiva dos 5 E’s.  

A sequência investigativa disponibilizada na plataforma WISE foi construída 

abordando problemas relacionados a vários aspectos do conceito de energia: transformações, 

transferências, armazenamento, dissipação e conservação, em situações envolvendo geração 

de energia elétrica por usinas hidrelétricas e termelétricas e em situações de lazer (rampa de 

skate, cama elástica). Na construção da sequência investigativa, foram propostas situações em 

que primeiro vem a problematização seguida de levantamento de hipóteses e só 

posteriormente são apresentadas evidências, com auxílio de diferentes recursos como vídeos, 

animações ou simulações, a fim de fomentar um debate e resolução dos problemas propostos. 

Em outros momentos da sequência, primeiro são apresentadas evidências pra só, 

posteriormente, entrar com uma problematização.  

Nessa seção, descreveremos os principais problemas construídos nas atividades 

investigativas mediadas na plataforma WISE, ressaltando as estratégias e recursos didáticos 

disponibilizados para sua resolução. Faremos, posteriormente, uma seleção de trechos de 

interações aluno-aluno e/ou aluno-professor, relativos á etapa de resolução dos problemas 

apresentados. O objetivo, aqui, é analisar como os recursos didáticos orquestrados na 

sequência investigativa contribuíram para criar situações de problematização e de resolução 

dos problemas, além de analisar os processos de compartilhamento, negociação e produção de 

sentidos e significados a partir da interação entre os sujeitos, por meio de modos de 

comunicação, nesses ambientes de aprendizagem. 
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4.5.1 Problema relativo à geração de energia elétrica pelas hidrelétricas 

 

 

No início da sequência investigativa, foi proposto aos estudantes que observassem a 

matriz de geração de energia elétrica brasileira (gráfico de pizza) para que notassem que a 

maioria da energia elétrica que chega às suas casas é proveniente de hidrelétricas. Em 

seguida, foi proposta uma problematização de como é possível gerar energia elétrica a partir 

da queda d’água. Os alunos foram convidados a escrever suas hipóteses relativas ao 

funcionamento das hidrelétricas. Foram disponibilizados para as duplas, uma animação e um 

vídeo relativo ao funcionamento das hidrelétricas que evidenciavam as transformações de 

energia envolvidas no processo. Após a interação com os recursos multimídia os estudantes 

responderam às seguintes questões: 

 

1- Explique as transformações de energia que acontecem, na hidrelétrica, desde a 

água no rio até a energia elétrica em sua casa. 

2- A água possuía energia antes de mover as turbinas? Justifique.  

 

Nesse problema proposto, procurávamos criar ambiente e disponibilizar recursos 

para a significação dos conceitos de energia potencial, energia mecânica, energia cinética e as 

interconversões entre essas formas de energia.  

A intenção didática, com este primeiro contexto e situação problema, era a de 

evidenciar a ideia de que a energia não surge do nada, precursora da noção de conservação de 

energia:  sempre que uma forma de energia se manifesta, ela é decorrente de outra forma de 

energia e /ou transferida de outra parte do sistema. Por sua vez, o conceito de energia se 

associa a capacidade de produzir transformações ou em “fazer acontecer” processos, como o 

fazemos ao “consumir” energia elétrica em nossas casas. Ainda no caso das hidrelétricas, os 

alunos deveriam reconhecer o armazenamento de água em barragens como energia potencial 

gravitacional e o papel da energia solar no ciclo hidrológico e, portanto, no caráter renovável 

desta fonte de energia.  

 

4.5.2 Problema sobre diferenças na potência de geração de energia de usinas hidrelétricas 

brasileiras 
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Foi proposto um problema relativo ao potencial de geração de energia elétrica por 

hidrelétricas brasileiras: Será que todas as usinas hidrelétricas no Brasil apresentam o mesmo 

potencial de geração de energia? Quais os fatores são responsáveis por uma maior ou menor 

capacidade de produção de energia elétrica em uma usina? A princípio evocamos hipóteses 

dos alunos, pedindo aos mesmos que respondessem às seguintes questões: 

 

1. Toda usina hidrelétrica apresenta o mesmo potencial de geração de energia elétrica? 

2. Discuta com sua dupla, quais características um rio deve ter para que a usina 

hidrelétrica instalada apresente um maior potencial de geração de energia elétrica. 

Escreva suas ideias. Proponha uma maneira de investigar essa segunda questão. 

 

Em seguida apresentamos, em vídeos, dois experimentos que simulam o movimento 

da turbina (roda d’água) em uma torneira, variando a altura da “turbina”, e a vazão da água. 

Em um dos vídeos, a água era liberada na torneira com alta vazão e no outro com baixa vazão, 

em ambos começávamos com a roda d’água muito próxima da torneira e íamos abaixando 

para examinar a influência da altura no movimento da turbina. Esses dados foram 

disponibilizados, a fim de que os alunos comparassem esses resultados e pudessem resolver o 

problema inicial relativo aos fatores que interferem na geração de energia elétrica pelas 

usinas, a partir de analogia entre a altura da água da torneira em relação à turbina e a altura da 

queda d’água no rio. 

As fontes de evidências para investigação foram os dados da Tabela 1 que 

apresentam as diferenças em relação às potências de geração de energia pelas três principais 

hidrelétricas brasileiras Itaipu, Sobradinho e Tucuruí. 

 

USINA ÁREA DO 

RESERVATÓRIO 

(Km²) 

VOLUME TOTAL 

DO 

RESERVATÓRIO 

(Bilhões m3) 

VAZÃO 

(m3/S) 

ALTURA 

(m) 

POTÊNCIA 

(MW) 

SOBRADINHO 4.314 34 2.060 

(estiagem) 

27,2 1.050 

TUCURUÍ 8.370 29 11.000 

(média) 

58 A 72 8.370 

ITAIPU 1350 19 10.000 a 

15.000 

112 14.000 
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Tabela 1- Comparação do potencial de geração de energia elétrica de três usinas hidrelétricas brasileiras: 

Sobradinho, Tucuruí, Itaipu e algumas características (variáveis) das mesmas. 

 

 

Após a apresentação dos dados da tabela, propusemos as seguintes questões:  

 

1. Analisando os dados da tabela, verifique se suas hipóteses sobre os fatores que 

interferem no potencial de geração das usinas se confirmam ou se há outros 

fatores importantes a considerar. Justifique sua resposta. 

2. Procure explicar: por que algumas usinas têm grandes áreas de inundação 

embora não tenham tanta capacidade de geração de energia? (Compare, por 

exemplo, os casos extremos de Itaipu e de Sobradinho).  

 

 

Esse problema permitiu a significação do conceito de vazão, potência e a compreensão 

da importância da altura da queda d’água para a geração de energia elétrica, relacionando-a ao 

conceito de energia potencial. Essa ideia tem importante implicação no entendimento do 

sistema energético brasileiro, pois permite compreender a dificuldade em gerar energia 

elétrica, a partir dos rios da Bacia Amazônica, assim como examinar os projetos recentes na 

região – Usinas de Belo Monte, no alto Xingu, e de Girau e Santo Antônio, no Rio Madeira.  

 

 

4.5.2.1 Debate sobre o problema de diferença de potencial de geração de energia pelas 

hidrelétricas 

 

 

Esse problema relacionado aos fatores responsáveis pela potência das hidrelétricas 

para geração de energia elétrica foi o que provocou maior envolvimento dos alunos a fim de 

solucioná-lo. O entendimento inicial dos alunos, frente ao funcionamento das hidrelétricas era 

o de que uma maior pressão da água para girar a turbina confere, maior potência à usina 

hidrelétrica, o que é um raciocínio correto. Porém, os estudantes associavam a maior pressão 

ao represamento da água, sem levar em consideração a influência da vazão da água e da 

altura, na potência de geração de energia elétrica.  Ao depararem com as evidências da tabela 

de que a Itaipu, maior geradora de energia elétrica citada, apresenta menor área e menor 

volume de reservatório, quando comparada às usinas de Sobradinho e Tucuruí, os alunos 
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encontraram dificuldades de compreender e significar essas informações. Os estudantes, em 

sua maioria, não conseguiram solucionar esse problema, apenas, na interação com a dupla, 

recorrendo à professora.  

Identificamos, em nossas gravações, feitas pela câmera móvel manipulada pela 

pesquisadora e pela câmera principal, várias interações da professora ou da pesquisadora
17

  

com as duplas, a fim de solucionar essa questão e compreender os fatores responsáveis pelo 

maior potencial da Itaipu, quando comparada às hidrelétricas de Sobradinho e Tucuruí.  

Ao responderem à questão inicial relativa às hipóteses que faziam sobre potencial de 

geração de energia de uma hidrelétrica, Guilherme e Rafael sugeriram que “possuir uma 

represa com maior quantidade de água fará gerar mais energia” (resposta à questão inicial
18

). 

Segundo esses alunos, “é só você ir pela lógica se um rio tem pouca água irá gerar pouca 

energia e se você tem um rio com muita agua irá gera muita energia” (Guilherme e Rafael, 

discussão verbal). Na sequência da atividade, ao se depararem com os dados das Usinas de 

Itaipu, Sobradinho e Tucuruí, os alunos perceberam, na análise dos dados apresentados, que 

sua hipótese inicial estava incompleta.  

Entretanto, isso não foi suficiente para que a dupla conseguisse superar o conflito e, 

para isso, chamaram a professora para auxiliá-los. A professora perguntou qual outro fator 

interfere na pressão que a água fará ao atingir a turbina. Rafael respondeu que era a altura da 

queda d´água. A professora pediu que analisassem esse fator, apontando para a tela do 

computador a coluna da tabela relativa à altura da queda d’água das três usinas e 

interpretassem os dados, comparando-as.  A transcrição desse diálogo encontra-se no trecho a 

seguir:  

 

Episódio 2- Interação dos alunos Guilherme e Rafael com a professora sobre o problema dos fatores que 

interferem na potência das hidrelétricas. 

 

Professora: O que você acha? Dá uma hipótese de porque acha que isso pode 

acontecer. Que apesar de menor [volume de água represada], ela gera muito mais 

do que essa que é maior. Qual que é o outro fator que interfere na quantidade de 

água? 

Rafael: Pressão? 

Professora: E para ter pressão o que precisa? 

Rafael: Queda? 

Professora: Isso.  

                                                           
17

 A pesquisadora interagiu com algumas duplas, que solicitaram ajuda para resolver a algumas questões, essas 
interações foram gravadas pela própria pesquisadora, com a câmera por ela manipulada. Ela também 
conseguiu captar com o auxilio dessa câmera móvel, momentos de interações entre a dupla e a professora. 
18

 Questão inicial: Discuta com sua dupla, elabore hipóteses (sem consulta a materiais de apoio) e então 
responda: como é possível gerar energia elétrica a partir de uma queda d’água? 
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Guilherme: Ah! (expressão que demonstra que o aluno compreendeu a influência da 

altura da queda d’água) 

Professora: Entendeu? 

Professora: Por isso que aqui ó(apontando para a área do reservatório da Usina de 

Itaipu e a potência de geração de energia elétrica dessa usina). 

 

 

Após a intervenção da professora, os alunos leram novamente a pergunta e voltaram 

para o computador escrevendo suas respostas. Eles escreveram que sua hipótese inicial “não 

se confirmou, porque apesar da usina de Itaipu ser menor, ela produz mais energia do que a de 

Tucuruí, porque a queda da água da usina de Itaipu é maior e por isso gera mais pressão nas 

turbinas que produz maior número de energia
19

” (Guilherme e Rafael). Pela análise do 

discurso dos alunos com a professora e da resposta dada, é possível perceber que os alunos 

compreenderam a influência da altura da queda d’água para a geração de energia elétrica. É 

preciso registrar, porém, que nem os alunos, nem a professora mencionou a vazão do rio 

como um fator, além da altura da queda, que influencia na geração de energia elétrica pela 

hidrelétrica. Porém, apesar de os alunos, nesse momento, desconhecerem o sentido da palavra 

vazão, eles já haviam dito, em sua hipótese inicial, que a quantidade de água é um dos fatores 

responsáveis pela maior pressão da água na turbina.  

Na resolução do problema proposto acima, vemos que a interação com a professora 

foi crucial para que essa dupla elaborasse significados para os dados da tabela, em vistas à 

solução do problema. Outras duplas, como, Luiz e Thiago, também necessitaram de auxílio da 

professora, a fim de compreenderem os dados da tabela, relativos ao problema dos fatores que 

interferem na geração de energia elétrica pelas três hidrelétricas brasileiras. Vamos apresentar 

esse diálogo
20

 separado por trechos, a fim de acompanharmos todo o processo de produção de 

sentidos dos dados da tabela por essa dupla, ressaltando e discutindo as estratégias utilizadas 

pela professora para tal.  

 

 

Trecho 1 do Episódio 3- Discussão preliminar 

 

Luiz: Professora, pode ser assim, ó?  

                                                           
19

 A transcrição de todos os textos escritos pelos alunos e salvas nos centros de monitoramento do professor, 

serão inseridas no texto da dissertação fiel a maneira que foi escrita pelos alunos,  sem correção ortográfica ou 

gramatical e, ainda, sem a indicação de erros. 
20

 O diálogo dessa dupla com a professora está transcrito no Episódio 3- Interação da dupla Luiz e Thiago com a 

professora sobre o problema dos fatores que interferem na potência das hidrelétricas, cuja transcrição completa 

se encontra no ANEXO E. 
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Professora: Oi, pode ser assim como? Por que o que?  

Luiz: Assim ó, pode? 

Professora: O que? Não sei qual o problema?  

Luiz: Assim ó, sim, por que a tabela confirmou a nossa hipótese. 

Professora: A tabela confirmou sua hipótese.  Mas por que ela confirmou a sua 

hipótese? 

Luiz: Por que a gente pensava... 

Professora: O que vocês pensavam? 

Luiz: Que cada usina tem sua importância, o modo de agir... a última pergunta 

foi que... 

Professora: Aonde você consegue ver qual dessas usinas gera mais? (Apontando 

para a tabela na tela do computador) Aonde você consegue ver isso? 

Luiz: isso aqui ó, potências (apontando para a tela do computador, na coluna 

das potências de geração de energia elétrica) 

Professora: Qual que gera mais? Qual dessas usinas gera mais? 

Thiago: Aqui ó, Itaipu 

Professora: Por que, que ela gera mais? 

Thiago: por que a potência dela é maior. 

Professora: Tá, mas o que faz ela ter uma potência maior? 

Thiago: a quantidade de água? Sei lá. 

Luiz: Não, a altura. 

Guilherme (do computador ao lado): a pressão da água. 

Thiago: A pressão da água, sei lá. 

Guilherme (do computador ao lado): Por que a pressão da água vai mais forte. 

Professora: Olhe todos os outros dados que você tem sobre ela. Compare com as 

outras. Por que será que ela tem mais? Ela gera mais energia. 

Luiz: Por que ela recebe mais impacto. É a força da água. 

Professora: O que seria força da água? Tem alguma coisa daquela ali que 

mostra força da água? 

Thiago: Vazão, sei lá. 

 

 

Nesse trecho, os alunos afirmaram, como hipótese, antes de lidar com os dados da 

tabela que as hidrelétricas apresentavam diferentes potenciais para gerar energia elétrica. 

Porém, na discussão preliminar (Trecho 1), demonstraram rasa argumentação em relação aos 

fatores que conferiam essa diferença de potência. Para essa dupla, “a diferença se dava por 

que cada uma tem a sua importância, o seu modo de agir”. Essa fala evidencia que os mesmos 

ainda não estavam capacitados para operar com os signos da tabela, ainda não conseguiam 

conferir sentido aos parâmetros hidrológicos apresentados (vazão, área do reservatório e 

altura da queda d’água), e, muito menos, analisar quais aqueles que determinam o potencial 

energético de uma usina.  

Até esse ponto do diálogo, percebemos a professora indagando os alunos a fim de 

que os mesmos exponham seus conhecimentos prévios e pensamentos que têm sobre o que é 

necessário para gerar energia elétrica, como citado quantidade de água e pressão. A professora 

não avalia as alegações dos alunos e continua problematizando para que os mesmos busquem 

na significação dos dados da tabela, a solução para o problema. Outro aspecto que chama a 

atenção, nesse trecho, é a interferência de Guilherme (membro de outra dupla) no diálogo, 
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querendo ajudar os colegas na compreensão do problema, uma vez que ele já o havia 

solucionado após a interação com a professora. 

O segundo trecho do discurso que apresentaremos a seguir, reconhecemos que é 

demasiadamente longo e pedimos desculpas ao leitor, mas optamos por trazê-lo na íntegra, 

para que pudéssemos captar as estratégias e recursos adotados pela professora e pelos alunos, 

no processo de construção de sentidos em relação aos dados da tabela e relacioná-los à 

capacidade de geração de energia elétrica pelas hidrelétricas. 

 

 

Trecho 2 do Episódio 3- Significando os conceitos de vazão, volume do reservatório, altura da 

queda d’agua e suas influências na geração de energia elétrica. 

 

 
                   1.    Professora: você sabe o que é vazão? 

1. Thiago: Não 

2. Professora: Vazão é o tanto de água que  passa pela turbina. 

3. Luiz: Ah, então é isso. 

4. Professora: E ela tem uma grande vazão, ou pequena?  

5. Thiago: Tem, de 10 a 15 mil... 

6. Professora: Mas é a maior de todas? 

7. Luiz: é. 

8. Thiago: Não, não é a maior por que tem a outra de 19, volume total do 

reservatório... 

9. Luiz: Não, é entre esses aqui óh, não é a maior? (Apontando para a coluna de vazão 

da água presente na tabela) 

10. Thiago: Ela tem a maior força uai. Sei lá. 

11. Professora: Que mais, olhem os outros dados. Veja se ela tem alguma coisa de 

diferente das outras. 

12. Thiago: Isso aqui nós já falamos. O volume total do reservatório dela é menor. 

13. Professora: O que que isso significa? 

14. Thiago: Que a quantidade de água é pouca. 

15. Professora: Então, como ela tem uma vazão maior? 

16. Thiago: Acho que é pelo movimento da água, não? A potência dela é maior pelo 

movimento dela, ai começa a movimentar. 

17. Professora: Isso, o que mais, tem mais alguma coisa a ver? Veja os outros dados, 

veja se tem alguma coisa de diferente. 

18. Thiago: Tem, a área de reservatório, o dela é menor. 

19. Professora: Isso é bom ou ruim? 

20. Luiz: Ruim. 

21. Professora: Por que? 

22. Thiago: Não, é bom e ruim né! 

23. Professora: Por que bom e ruim, me conta. 

24. Thiago: É ruim, porque não vai ter muita água, ai vai chegar uma hora que a 

energia acaba. 

25. Professora: A energia acaba? 

26. Thiago: Não, não sei se a energia vai acabar. 

27. Professora: Diminui? 

28. Thiago: Diminui a potência dela, por que a água vai acabando, ai vai diminuindo a 

pressão da água. 

29. Professora: E é bom por que? 

30. Thiago: Não... é porque é só ruim mesmo. 

31. Luiz: Eu acho pelo fato dela ter menor reservatório a água se movimenta mais. 

32. Professora: O que que é reservatório? 
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33. Luiz: O local onde a água se concentra, onde ela fica presa, acumulada? 

34. Thiago: Presa. Isso. 

35. Professora: Se tiver um reservatório maior, a tendência é o que? 

36. Luiz: Mais água 

37. Professora: e ai teria o que? 

38. Thiago: Mais força 

39. Professora: Mais forte, é o que está acontecendo ai? 

40. Thiago: Não, por que ela que tem menos é a que está sendo mais forte. 

41. Professora: Por que será, o que ela tem de diferente, que pode justificar? 

42. Thiago: A vazão. 

43. Professora: A vazão e o que mais? 

44. Thiago: A altura 

45. Professora: E a altura interfere em alguma coisa?  

46. Thiago: Por que ela é pequena (se referindo ao tamanho do reservatório), mas a 

altura faz com que ela tenha muita quantidade de água. 

47. Professora: E a altura interfere em alguma coisa na quantidade de água? 

48. Luiz e Thiago: Interfere. 

49. Professora: Por que? 

50. Luiz: Porque, dá um impacto. 

51. Thiago: Porque se a altura dela é maior, a quantidade de água é maior, ou seja, 

tem mais pressão. 

52. Professora: A quantidade é maior? 

53. Luiz: A força 

54. Professora: O que seria isso? Como assim essa força, me explica isso. 

55. Luiz: A força da água, como é maior ela vai descer com mais força. 

56. Professora: Ah, se eu jogar um negócio daqui é igual eu jogar um daqui? 

57. Luiz: Não, por que aqui vai descer com mais força. 

58. Professora: Não é isso que justifica ela ter mais!?  

59. Thiago: Bota isso ai. 

60. Luiz: Então, nós vamos escrever, sim, pois o impacto da água. Assim? é isso? 

61. Thiago: O que você está colocando? 

62. Luiz: Sim, por que a água tem impacto maior que o das outras. 

63. Professora: Impacto com quem? O que ela tem girar? 

64. Thiago: Turbina. 

65. Professora: Turbina, né!? Não é a turbina que ela gira, para gerar energia. 

 

 

Após a interação com a professora, em que a mesma utilizou uma estratégia de fazer 

perguntas para conduzir o raciocínio da dupla, é possível perceber, a partir das respostas dos 

estudantes, maior significação dos conceitos de vazão, força e pressão. Apesar disso, vemos 

um entendimento precário dos conceitos matemáticos de área e volume associados ao 

“reservatório” e uma indiferenciação entre estes e o conceito de vazão (ver turnos 9, 32 e 47), 

mesmo com os esclarecimentos da professora (turno 3). Isso revela a necessidade de outras 

mediações capazes de auxiliar os estudantes a significarem tais conceitos (talvez 

representações gráficas de reservatórios com a calha do rio ou mesmo experimentais, como 

caixas representando reservatórios e dutos de diferentes diâmetros representando a vazão).  

Após esse diálogo, a dupla reconheceu a altura da queda d’água como o fator 

responsável pelo maior potencial da usina de Itaipu na produção de energia elétrica, mas não 

considerou a vazão em sua resposta (tampouco a professora os convidou a retomar tal 
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conceito). No momento em que o aluno Thiago afirmou que a barragem é boa e ruim (Turno 

23), é possível que o mesmo já estivesse pensando em relação às consequências negativas de 

construção das hidrelétricas. Pela resposta do aluno, é possível perceber que ele compreendeu 

o papel das barragens como uma maneira de acumular água para gerar energia. Ele não 

menciona a razão em sua resposta, mas afirma que a construção dessas barragens também tem 

seu lado negativo. 

Comparando com aulas anteriores, percebe-se aqui que a professora parece estar 

menos ansiosa, aguardando as colocações dos alunos e promovendo diálogos produtivos a 

partir de perguntas mais abertas e reflexivas (por exemplo, nos turnos 20 , 26 e 42)  e outras 

que conduzem a atenção dos estudantes para a leitura dos dados (com nos turnos 12, 18 e 44). 

Ao final, ela avalia os enunciados, mas o faz com menor frequência, permitindo assim que os 

alunos elaborem melhor suas ideias em lugar de apenas adivinhar, por tentativas, a resposta 

esperada pela professora.  

O diálogo entre a dupla e a professora foi produtivo, uma vez que os alunos foram, 

por meio da interação com a professora, construindo novos sentidos para os dados 

apresentados na tabela e para a relação entre essas variáveis e a potência máxima de geração 

de energia elétrica das usinas brasileiras, apesar das dificuldades com conceitos matemáticos, 

como área e volume, mencionados acima. Porém, ao escreverem a resposta na plataforma 

WISE, eles escreveram apenas “sim por que o impacto com a turbina é maior”, uma resposta 

que não corresponde à qualidade das discussões da dupla com a professora. Em outras duplas, 

notamos, também, que o texto escrito pelos estudantes era menos rico do que as discussões 

verbais frente ao problema proposto.  

Como resposta à segunda questão
21

 a dupla respondeu “por que a usina pode 

esquentar pela quantidade de água que está girando na usina, produzindo pouca energia pelo 

fato de ter que esfriar para voltar a produzir energia”. Uma hipótese para tal resposta seria a 

dificuldade encontrada por eles na escrita ou, ainda, uma incompreensão do enunciado da 

questão. Como logo após a interação, bateu o sinal para finalizar a aula, é possível, também, 

que esses alunos tenham escrito uma resposta curta e rápida, sem grande elaboração 

conceitual, para serem liberados e na aula seguinte não retomaram o raciocínio para modificar 

a resposta que já haviam dado. 

No entanto, pelo que vimos na discussão da dupla com a professora, os problemas 

parecem decorrer de uma incompreensão dos conceitos matemáticos de área e volume do 

                                                           
21

 Procure explicar: por que algumas usinas têm grandes áreas de inundação embora não tenham tanta capacidade 

de geração de energia? 
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reservatório e das relações destes (e da altura de queda em relação ao nível do rio a jusante) 

com o conceito de energia. Ao que parece, com o recurso da tabela subestimamos as 

dificuldades iniciais dos alunos com esses conceitos e representações matemáticas e não 

provemos as mediações necessárias para superá-las. A tabela conferia um nível alto de 

abstração do problema proposto que, a nosso ver, pode ter dificultado o processo de 

significação, talvez fossem necessários outros recursos didáticos para auxiliar os alunos nesse 

processo. 

 

4.5.3 Problematização em relação aos conflitos de interesses em relação à construção de 

hidrelétricas 

 

 

Esse problema é o mais coerente com a abordagem CTSA (Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente) da sequência investigativa, posto que envolve uma questão 

sociocientífica de caráter controverso. Procuramos, nesse momento, construir uma 

problematização relativa à construção da Usina de Belo Monte no Alto Xingu. Esse assunto é 

controverso do ponto de vista político, social e ambiental, pois abrange conflitos de interesses 

entre governo, ambientalistas, os povos indígenas e outras populações que vivem à margem 

do rio Xingu, na região Amazônica.  

Sabemos que as estratégias de geração de energia elétrica em larga escala envolvem 

escolhas que geram conflitos do ponto de vista ambiental e social. Foi no intuito de fomentar 

uma discussão, a partir do contato com fontes de informações diversificadas, que evidenciem 

as diferenças de interesses, que propusemos uma problematização relativa aos projetos de 

construção de hidrelétricas em rios da região Amazônica, como a usina de Belo Monte, no 

Pará. A intenção pedagógica era a de propiciar uma discussão sobre a matriz energética 

brasileira e sobre a complexa conciliação de interesses que devem ser feitos, na gestão 

energética. Visávamos, ainda, disponibilizar para os alunos recursos que permitissem maior 

compreensão, a partir de conceitos científicos sobre transformações de energia, do projeto da 

usina em relação  ao represamento da água e a possibilidade de construção da usina no 

modelo “a fio d’água”
22

, da contribuição que a mesma teria para a geração de energia elétrica 

                                                           
22

 Usinas hidrelétricas “a fio d’água” são aquelas que não dispõem de reservatório de água, ou o têm em 

dimensões menores do que poderiam ter. Optar pela construção de uma usina “a fio d’água” significa optar por 

não manter um estoque de água que poderia ser acumulado em uma barragem. Esta foi uma opção adotada para a 

construção da Usina de Belo Monte e parece ser uma tendência a ser adotada em projetos futuros, em especial 

aqueles localizados na Amazônia (FARIA, 2012). 
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e, em contrapartida, dos danos, sociais e ambientais, que ela poderia causar. Após o contato, 

com essas informações e recursos, disponibilizados em textos e vídeos, pretendíamos gerar 

uma discussão entre as duplas e das mesmas com o professor, a fim de contribuir para uma 

reflexão crítica sobre o assunto. Para tal, apresentamos dois vídeos, um produzido pelo 

Governo Federal, mostrando o projeto de construção da usina “a fio d’água” e o outro, um 

documentário, relativo aos interesses de populações ribeirinhas da região, que foi gravado 

antes da construção da usina de Belo Monte, com o intuito de impedir a construção da mesma.  

A construção da Usina de Belo Monte, foi um dos projetos lançados pelo governo 

federal, como alternativa para diminuir o risco de apagões e suprir a demanda energética 

brasileira que sofreu forte oposição de ambientalistas e movimentos sociais. No momento em 

que a sequência de ensino foi aplicada (Outubro de 2014), a Usina encontrava-se já em 

construção, mas a polêmica gerada em torno dela ainda tinha grande espaço na mídia e na 

sociedade, no sentido de reparar perdas e acompanhar impactos da obra na região. Após 

assistirem aos vídeos, os alunos foram convidados a responder às seguintes questões: 

 

1- Se o que faz mover a usina é água em movimento, por que é comum represar, com 

barragens, a água dos rios, nas hidrelétricas? Discuta com seu colega e responda 

para que servem esses reservatórios de água. 

2-  Discuta com sua dupla se seria possível construir usinas hidrelétricas sem fazer 

esses alagamentos da área próxima do rio. Explique qual seria a grande 

desvantagem das usinas construídas sem barragem. 

3-  Mencione argumentos a favor e contrários a construção da usina de Belo Monte 

no alto do rio Xingu. 

 

Como forma de aprofundar a discussão, fornecer mais informações e perceber outras 

vertentes da controvérsia que vão além dos interesses do governo e da população ribeirinha, 

foi proposto aos alunos que pesquisassem na Internet mais a respeito do assunto, com 

sugestão de alguns sites para pesquisa. 

 Após essa pesquisa de aprofundamento, a dupla foi convidada a discutir sobre esse 

embate entre o desenvolvimento econômico e a preocupação com as questões socioambientais 

e escrever um texto dizendo como se posicionam frente ao debate de construção de novas 

usinas hidrelétricas, como as do Alto Xingu. Essa atividade trabalhava também a habilidade 

de argumentação dos estudantes frente à controvérsia socioambiental relativa à geração de 

energia elétrica. 
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4.5.3.1 Argumentação em relação à construção de hidrelétricas 

 

 

Nessa seção, fizemos seleção de episódios de debates frente ao problema relativo à 

construção de usinas hidrelétricas na região amazônica. Procuramos por trechos que 

evidenciem a construção de argumentos pelos alunos frente à controvérsia e outros que 

demonstrem a compreensão dos mesmos em relação ao represamento do rio, por ser esse o 

principal argumento contrário à construção de grandes usinas hidrelétricas. 

Nessa etapa da sequência investigativa, foi possível notar trechos de discussões entre 

os alunos pelas gravações das webcams e episódios de interações dos mesmos com a 

professora, capturados pela câmera principal e pela câmera móvel, manipulada pela 

pesquisadora. Porém, a baixa qualidade dos áudios das webcams, aliado ao grande ruído de 

fundo na classe, dificultou a transcrição das interações entre a dupla, pois há predominância 

de trechos incompreensíveis. 

Por essa razão, optamos, nessa seção, por apresentar a transcrição completa dos 

diálogos de algumas duplas com a professora e apenas a descrição dos debates verificados 

entre os alunos pelas filmagens via webcams.  

Há vários momentos em que as duplas solicitam auxílio da professora para 

discutirem a respeito da necessidade de represamento da água dos rios, na construção de 

hidrelétricas. O intuito de propor essa problematização foi o de propiciar uma reflexão mais 

aprofundada sobre as contradições que envolvem a construção de usinas hidrelétricas. Há um 

aspecto negativo, decorrente dos impactos ambientais e sociais locais, devido ao alagamento 

de grandes áreas, principalmente, em regiões de floresta, o que representa o principal 

argumento contrário à construção de hidrelétricas. Por outro lado, são esses reservatórios de 

água que garantem a continuidade de geração de energia elétrica pelas usinas, inclusive nos 

períodos de estiagem. Portanto, o que se pretende, nesse ponto da atividade, é gerar uma 

discussão sobre o tema, incluindo a análise de alternativas, como a construção de usinas do 

tipo “fio d’água”, que permitem um menor represamento do rio, com a desvantagem de uma 

drástica redução na geração de energia elétrica, principalmente, nos períodos de estiagem. Tal 

discussão se fez presente no caso de Belo Monte, cujo projeto passou por diversas 

modificações, a fim de reduzir os impactos decorrentes da construção da usina.   

Em um debate com a dupla Cláudio e Luiza, a professora contribuiu para 

contextualizar o problema frente ao momento de escassez hídrica, no qual os alunos 

atravessavam na época de realização dessa investigação. Havia necessidade de economia de 
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energia elétrica devido ao baixo nível dos reservatórios das principais usinas, por uma 

diminuição no regime de chuvas na região sudeste. Além disso, a professora auxiliou a dupla 

a compreender a importância da barragem para garantir a geração de energia elétrica nos 

períodos de estiagem. 

 

 

Trecho 1 do Episódio 4: Desvantagens da construção de barragens nas hidrelétricas 

 

1. Professora: Ó! O que move não é a água, girando a turbina, isso já não 

gera energia? Pra que que a gente constrói uma barragem pra água ficar 

presa lá assim? Qual será a vantagem e desvantagem disso? Pensa aí, o 

que você acha que é bom e o que você acha que é ruim? Vamos lá o que 

você acha que pode ser ruim? 

2. Cláudio: Os índios vão ficar sem os peixes, sem a área deles. 

3. Professora: Se for em área de floresta, ocupa o espaço deles? Isso pode ser 

ruim, não pode? Então, será que tem jeito de construir sem precisar fazer 

essas barragens? 

4. Cláudio: Tem 

5. Professora: Tem? Então, por que a gente constrói essas barragens, qual a 

vantagem? Alguma coisa de bom deve ter. 

 

 

 

Nesse trecho do diálogo, é possível perceber na fala de Cláudio (Turno 2), quando 

interrogado pela professora a respeito de pontos negativos em relação à construção de 

barragens argumentos relativos às causas indígenas: “os índios vão ficar sem peixe, sem a 

área deles”. Esse argumento foi construído, provavelmente, por influência de sua interação 

com o vídeo de protesto dos indígenas do Alto Xingu. No vídeo, a população ribeirinha 

aborda a importância do rio e de suas margens para moradia e para seu sustento.  

 

Trecho 2 do Episódio 4- Compreendendo a função das barragens e das chuvas para a 

geração da energia elétrica nas hidrelétricas. 

 

6. Professora: Não, eu digo assim, eu deixo a água do rio passando pela 

turbina, vai gerar energia? 

7. Cláudio: Não. 

8. Professora: Não!? Se eu colocar a turbina no meio do rio, a água vai girá-

la? 

9. Cláudio: Vai 

10. Professora: Gira. Então, pra que eu preciso acumular essa água? Nós 

temos apagões no Brasil? Você já ouviu falar disso? Estamos passando 

por um momento em que precisamos economizar energia? 

11. Luiza: É para produzir mais energia. 

12. Professora: Produzir mais, quando? Sempre? 

13. Luiza: É! É para não acabar a luz. 

14. Professora: Não acabar a luz! Por que? É mais ou menos por ai... 

15. Luiza: é... 
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16. Professora: Porque de vez em quando, eles falam que tem que economizar 

água, agora economizar luz... por que a gente pode ficar sem luz? O que 

está acontecendo agora no Brasil? 

17. Cláudio: Por que se soltar, as barreiras vão abrir e a água vai embora. 

18. Professora: O que está acontecendo agora no Brasil que está faltando 

energia? 

19. Luiza: Porque está faltando água,  

20. Professora: Faltando água porquê? 

21. Luiza: Porque não está chovendo. 

22. Professora: Por que não está chovendo? 

23. Cláudio: Não, porque a gente gasta muito. 

24. Professora: Também, mas não está chovendo para repor né!? 

25. Luiza: É 

26. Professora: E o rio da hidrelétrica, como vai estar agora? 

27. Luiza: Está seco. 

28. Professora: Seco, não é!? E ai? Se eu tivesse prendido a água, quando 

ainda tinha muito, como ele estaria agora? 

29. Cláudio: Hum... 

30. Professora: Se eu tivesse segurado e guardado ele lá em cima. 

31. Cláudio: Na metade. 

32. Professora: Teria mais água do que a gente tem agora, não é!? Então, qual 

a função de construir essa barragem? Qual o objetivo? 

33. Cláudio: Pra água não acabar. Pra água não acabar rápido. 

34. Luiza: Para prender a água ali, pra quando tiver seco, sem chuva, você 

continuar usando essa água. 

35. Professora: Isso. 

 

 

Nesse trecho, também foi possível perceber, a partir da mediação da professora, que 

os alunos conseguiram fazer uma conexão entre a produção de energia e o ciclo da água na 

natureza, percebendo a importância das chuvas para manutenção do reservatório e geração de 

energia elétrica pelas hidrelétricas. Além disso, eles compreenderam a importância dos 

reservatórios para conservar um volume de água nos rios mesmo nos períodos de seca, o que 

contribui para a manutenção da geração de energia. A estratégia utilizada pela professora foi a 

realização de perguntas, a fim de conduzir o raciocínio dos alunos para solucionarem o 

problema. 

Outra interação relativa a esse problema da controvérsia da construção das 

hidrelétrica foi captado pela análise da webcam da dupla Matheus e Arthur, foi possível 

perceber uma discussão
23

 entre a dupla que apresentava diferente posicionamento, em relação 

à construção das hidrelétricas. Quando interrogado por Arthur, Matheus respondeu ser a favor 

da construção das hidrelétricas, utilizando o seguinte argumento “porque os índios não 

merecem respeito” (Matheus em comunicação verbal). Arthur mostra a partir de sua 

expressão facial não concordar com a resposta do colega. Matheus demonstra ter dito em um 

                                                           
23

 Não faremos a transcrição desse diálogo, pois devido a baixa qualidade do áudio da webcam, teríamos uma 

predominância de trechos inaudíveis. Portanto, vamos manter, nesse ponto, apenas uma descrição da interação 

entre a dupla Matheus e Arthur. 



98 
 

 
 

tom de brincadeira. Eles tiram par ou ímpar para ver quem ganha, Arthur diz que ele 

representa os índios e comemora por ter ganhado o jogo.  

Depois desse episódio, os alunos dessa dupla continuaram fazendo a atividade, foi 

proposto um aprofundamento sobre a controvérsia das construções da hidrelétrica na região 

amazônica, foram fornecidos quatro sites para consulta, Matheus e Arthur acessaram dois 

desses sites e permaneceram um tempo lendo as informações disponíveis. A resposta dos 

alunos, após a interação com os textos, com a dupla e com os vídeos, foi a seguinte: “Não 

somos contra a construção das novas usinas hidrelétricas, mesmo as de reservatório, mas 

achamos que o Brasil tem que continuar aumentando o uso de energias limpas como solar e 

eólica” (Arthur e Matheus- texto salvo no centro de monitoramento do professor na 

plataforma WISE).  

Pela análise da resposta escrita pela dupla, sentimos falta de um maior potencial de 

argumentação. Na discussão oral da dupla, apareceram outros argumentos que não foram 

mencionados na resposta escrita, salva na plataforma WISE. A resposta dada não continha 

elementos dos recursos que foram fornecidos para a dupla construir seus argumentos, parece 

fazer parte de um discurso do senso comum da sociedade, de que o mais importante é investir 

em fontes limpas e alternativas de energia. Foi interessante os alunos mencionarem essas 

fontes alternativas de energia, cujo potencial vem crescendo de maneira consistente, mesmo 

que elas, ainda, representem um baixo percentual na matriz energética brasileira. Além disso, 

o texto dos alunos indica alguns aspectos relevantes do problema, como a menção às usinas 

“de reservatório”, o que sinaliza uma compreensão dos aspectos postos em debate. Porém, 

esperava-se que aparecessem mais argumentos em relação à construção das hidrelétricas nessa 

resposta, uma vez que foram fornecidos a dupla tantos recursos informativos, como textos e 

vídeos sobre vantagens e desvantagens da construção dessas usinas na região amazônica. 

Talvez essa resposta curta e rápida tenha sido dada, por já estarem um pouco cansados, uma 

vez que a sequência investigativa foi longa e esse momento já era o final da segunda aula no 

laboratório de informática.  

Em outro exemplo da interação de outra dupla frente a essa controvérsia, percebemos 

que Guilherme e Rafael, ao assistir ao vídeo sobre Belo Monte no Alto Xingu, iam tecendo 

comentários sobre as paisagens da floresta Amazônica, o tamanho e a quantidade de água do 

rio Xingu. Pela análise do Screencast dessa dupla, percebemos que eles assistiram a todos os 

vídeos, mesmo o mais extenso com duração de 11 minutos, que retratava a luta dos povos 

indígenas do Alto Xingu contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Nesse último 

vídeo, ainda retornaram na fala do Marcelo Salazar do Instituto Socioambiental, para ouvir 
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novamente sua defesa sobre a luta dos povos indígenas contra a construção das hidrelétricas. 

Apesar de terem assistido aos vídeos fornecidos sobre o assunto, eles não entraram em 

nenhum dos quatro sites recomendados. Responderam à questão, em colaboração, discutindo 

um pouco com a dupla e escreveram suas opiniões sobre o assunto respaldado nos vídeos 

assistidos. A resposta dada por essa dupla foi a seguinte: 

 

Na nossa opinião, as usinas hidrelétricas podem ser boas, mais ao mesmo tempo 

prejudicando a natureza e os homens. Com suas construções podem trazer alguns 

benefícios para o homem, como mais produção de energia, evitando alguns riscos de 

apagões futuros etc. Mais  ao mesmo tempo trazendo algumas desvantagens não só 

para os homens mas também para a natureza, por exemplo. O desmatamento de 

grandes áreas da floresta e isso traz desequilíbrio ecológico, também podendo 

prejudicar os seres humanos que habitam aquelas áreas, que em muitas das vezes são 

fundamentais para a sobrevivência desses indivíduos (Guilherme e Rafael). 

 

  

 

Pela análise dessa reposta dos alunos Guilherme e Rafael é possível inferir que os 

alunos conseguiram fazer uma ponderação entre vantagens e desvantagens da construção de 

hidrelétricas. Eles foram capazes de perceber o potencial das hidrelétricas para suprir a 

demanda energética da população brasileira, ressaltando os impactos sociais e ambientais que 

podem acarretar. Para tal, fizeram uso de conceitos científicos como desequilíbrio ecológico, 

ao evidenciar uma consequência ambiental advinda da construção das hidrelétricas. A 

resposta dos alunos Guilherme e Rafael mostra certa reflexão frente à controvérsia de um 

tema sociocientífico muito relevante no contexto atual, porém, não mostra convicção nem 

posicionamento, não apresentam alternativas a sustentar o que defendem, talvez fosse 

necessária outra estratégia complementar que fizesse uma contraposição, a fim de que os 

alunos qualificassem mais o argumento. Esse evento evidencia que os alunos aprenderam 

sobre um domínio e demonstra que houve um progresso intelectual fruto da interação social e 

interação com outros recursos como os vídeos e animações, veiculados pelo computador.   

 Cientes da impossibilidade de trazer todas as interações que se passaram nesse 

ambiente de aprendizagem, estamos nos limitando a selecionar algumas que nos pareceu mais 

significativas para responder às questões de pesquisa dessa investigação. Para a resolução 

desse problema frente à controvérsia da construção das hidrelétricas, optamos por trazer o 

texto final de mais algumas duplas, que foram escritos após as interações com os vídeos, os 

textos e entre os membros da dupla. Não haverá a possibilidade de descrever o caminho e 

todo o processo para chegar à construção desses textos, mas optamos por trazê-los a fim de 

averiguarmos se os recursos disponibilizados foram suficientes para alcançar os objetivos 

pretendidos com essa atividade. O que se pretendeu foi que os alunos pudessem construir 
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argumentos e fazer análises críticas frente à controvérsia relativa à construção das usinas, 

vamos apresentar algumas respostas salvas no centro de monitoramento do professor, na 

plataforma WISE, relativa a essa questão
24

.  

 

Não colocar hidrelétricas em lugares onde vai prejudicar a natureza, índios e 

moradores a sua volta e também investir mais em energia eólica, solar etc, e 

conscientizar pessoas para que não desperdicem agua (Júlia e Valentina). 

 

 

Na nossa opinião é muito ruim construir usinas onde as pessoas vivem só porquê os 

índios não tem as mesmas culturas as mesmas religião a gente tem que respeitar eles 

(Samuel e Carlos). 

 

A construção de usinas idreletricas causa a toda população posicionamentos 

diferentes, no qual ambos tem pontos positivos. Nos achamos que a construção da 

usina vai ter uma lado positivo, pois vai gerar mais  energia para o Brasil. Mas por 

outro lado vai ser ruim, pois vai haver desmatamento e os moradores indígenas serão 

prejudicados pois iram ter que sair de suas moradias , no qual não ira haver nenhum 

retorno positivo a população indígena pois seus costumes e cultura não atribuem 

para a construção a usina, por não usarem energia (Miguel e Laís). 

 

 

Todas essas respostas levaram em consideração a população ribeirinha, o respeito a 

sua moradia e aos seus costumes, o que é um ponto positivo para a estratégia adotada, é bem 

provável, que esse argumento tenha sido construído a partir da interação com o vídeo 

disponibilizado. Porém, sentimos falta, nesse ponto, de um espaço maior para o debate e 

confronto de ideias, talvez poderiam ser pensadas outras estratégias e recursos 

complementares às atividades do WISE, que gerassem maior engajamento dos alunos, 

permitisse o confronto de ideias e aprofundamento da argumentação. A interação entre os 

alunos e entre o professor e os alunos devem leva-los à argumentação e alfabetização 

científica (SASSERON e CARVALHO, 2011). Uma estratégia complementar que poderia ser 

utilizada, com tal finalidade, seria que os alunos assumissem papéis na controvérsia, como na 

composição de um júri simulado. 

 

 

                                                           
24

 A questão proposta foi a seguinte:  Pesquise na Internet mais a respeito do assunto. A seguir seguem algumas 

sugestões de sites, mas você pode utilizar outras referências. Discuta com sua dupla sobre esse embate entre o 

desenvolvimento econômico e a preocupação com as questões socioambientais. Escreva um texto dizendo como 

você se posiciona frente ao debate de construção de novas usinas hidrelétricas, como as do Alto Xingu. 

Argumente. 
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4.5.4 Problematização sobre o funcionamento das termelétricas 

 

 

Nesse problema, propusemos uma investigação de como é possível gerar energia 

elétrica a partir da queima de combustíveis, como gás natural, biomassa, derivados de 

petróleo e carvão mineral. A fim de investigarem o funcionamento das termelétricas, foi 

disponibilizado aos alunos um vídeo e o seguinte esquema simplificado da figura 8. 

 

 

 
Figura 8- Esquema simplificado de uma usina termelétrica. Na caldeira, o vapor de água aquecido a alta pressão 

(A) move a turbina a vapor (B), que, por sua vez, movimenta o gerador (C), produzindo energia elétrica. Fonte: 

Livro Construindo Consciências. 

 

O vídeo apresentado consiste em um modelo em que o vapor gerado e liberado por 

um pequeno furo na latinha contendo um pouco de água faz girar as pás de um cooler de 

computador (cujo motor atua aqui como gerador de energia elétrica), o que faz acender um 

pequeno Led (Figura 9). 
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Após a interação com o vídeo, discussão com a dupla e compreensão do esquema os 

alunos responderam às seguintes questões: 

 

1. Explique, com suas palavras, como combustíveis (como gás natural, carvão mineral 

ou lenha) podem gerar energia elétrica. 

2. Nas usinas termelétricas, o que garante o funcionamento contínuo do gerador, sem 

que seja necessário interromper sua operação para repor água na caldeira? Para 

responder tal questão analise detalhadamente o esquema simplificado da usina 

termelétrica, mostrado na figura acima. 

3. Em usinas hidrelétricas é a água quem gira as turbinas; em usinas eólicas, o vento. 

Nas usinas termelétricas, quem põe em movimento as turbinas? 

a) Sol 

b) O combustível 

c) O carvão mineral 

d) O vapor de água 

 

Nesse problema, trabalhamos o conceito de combustão, combustíveis e as mudanças 

de estado físico pelas quais a água passa a fim de gerar a energia que será convertida em 

energia cinética, ao mover a turbina. A comparação entre o esquema representacional da usina 

termoelétrica e o modelo físico permite indicar a necessidade de um ciclo fechado de água e, 

portanto, a necessidade de refrigeração contínua do sistema, retomadas nas questões 

seguintes, sobre eficiência energética. Não problematizamos, por questão de tempo, as 

Figura 9- Esquema da montagem apresentada no vídeo mencionado, simulando o funcionamento da 

usina termelétrica. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=NUnQ-XF8X8E, acesso em 05/07/2015. 
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questões de poluição térmica provocadas por usinas termoelétricas, que usualmente se valem 

de água de rios para refrigeração, com possíveis danos para o ecossistema fluvial.  

 

4.5.4.1 Debate sobre o problema relativo ao funcionamento das termelétricas 

 

 

Foram selecionados um vídeo e uma representação em imagem explicitando o 

funcionamento das termelétricas, a fim de que os alunos compreendessem as transformações 

de energia envolvidas. Em um momento do trabalho, as alunas Sofia e Alice discutiam frente 

ao esquema (figura 8), a fim de compreender esse funcionamento e as transformações de 

energia envolvidas no processo de geração de energia elétrica. Uma aluna explicava para 

outra, o que estava compreendendo, mostrando e apontando no computador as partes que 

compõem as termelétricas. Elas também pararam o vídeo e discutiam buscando uma 

significação das representações do funcionamento das termelétricas. Quando não conseguiam 

compreender sozinhas pediam auxílio à professora que, sem resolver o problema para as 

alunas, as orientaram na compreensão. 

Nesse trecho, as intervenções da professora parecem não ter contribuído para facilitar 

o entendimento das alunas. Elas queriam saber como os combustíveis contribuem para a 

geração de energia elétrica nas termelétricas. A professora não atendeu a essa demanda e, em 

lugar disso, tentou ajuda-las a compreender o esquema de funcionamento da termelétrica. 

Após as interações entre as alunas e dessas com a professora, a dupla escreveu a seguinte 

resposta: “A lenha é usada para aquecer a agua e transforma-la em gás natural”. Elas 

conseguiram perceber que um combustível deveria ser utilizado para aquecer a água, faltou a 

compreensão de que dependendo do local em que a termelétrica se situa e do tipo de 

combustível disponível, essa fonte pode variar. No entanto, chama à atenção a inesperada 

confusão que as alunas fazem entre vapor d’água e gás natural. Parece-nos que seja preciso 

rever aspectos da atividade, talvez introduzindo uma conversa preliminar sobre combustíveis 

fósseis, combustão e, então, de formas de produzir eletricidade por meio do calor gerado na 

combustão. 

Vamos descrever e analisar a interação de outra dupla, Valentina e Júlia na 

compreensão do mesmo problema frente ao funcionamento da termelétrica. A dupla 

demonstrou já apresentar um conhecimento prévio, inclusive com uma correta aplicação do 
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conceito de combustão, de que a queima de um combustível é responsável pela geração de 

energia elétrica nas termelétricas.   

A dificuldade inicial das alunas foi na compreensão da pergunta
25

, Valentina leu e 

pediu à Júlia para ajudá-la. Voltaram para a compreensão do esquema sobre o funcionamento 

da termelétrica, mas tiveram dificuldade de identificar a caldeira e compreender o que estava 

representado pela letra D. A professora auxiliou a dupla nessa compreensão, relendo a figura 

8 e identificando suas partes, apontando na tela do computador para auxiliar a explicação. A 

resposta dada pela dupla após a interação com a professora foi a seguinte: “O vapor de água 

usado para mover a turbina vai para um resfriador e volta ao estado líquido, assim o ciclo 

continua.”  

Esse evento nos mostra que o processo de mediação semiótica permitiu às alunas 

construírem significados do esquema que representa o funcionamento da termelétrica, graças 

a essa mediação, ao apoio dos demais (professora e membro da dupla). Do ponto de vista da 

Semiótica Social, esse esquema não possui significado, em si mesmo (Lemke, 1990). Tais 

significados emergem do trabalho que essa representação demanda dos alunos na mediação 

com os recursos, a fim de conferir sentido. Vale ressaltar que esse trabalho depende da cultura 

dos alunos e experiências anteriores com essas formas de representações. Pessoas já inseridas 

na cultura científica, familiarizadas com suas linguagens, transitam com mais facilidade com 

essas formas de representações. No ensino de Ciências, é importante atentarmos para essas 

outras formas de linguagem (figuras, tabelas, gráficos, esquemas) uma vez que para 

comunicar o conhecimento científico a linguagem oral e escrita não é suficiente 

(CARVALHO, 2013). 

Analisaremos a interação dos alunos Thiago e Luiz com a professora, a fim de 

demonstrar as contribuições da professora para a resolução do problema sobre o que garante o 

funcionamento contínuo do gerador, sem que seja necessário interromper sua operação para 

repor água na caldeira. 

 

Episódio 5- Significando o esquema de funcionamento da termelétrica 

 

1. Thiago: (explicando o esquema de geração de energia na termelétrica). Ai 

ela entra nesse, esqueci o nome desse treco ai. 

                                                           
25 A dupla pretendia responder à seguinte questão: “Nas usinas termelétricas, o que garante o funcionamento 

contínuo do gerador, sem que seja necessário interromper sua operação para repor água na caldeira?”. Para tal, 

deveriam analisar um diagrama simplificado do funcionamento de uma usina termelétrica (figura 10).   
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2. Luiz: Cano, vamos dizer assim. 

3. Thiago: Ai ele faz uma forcinha, gira... 

4. Professora: Como chama essa coisa que gira pra gerar energia. 

5. Thiago: Gerador 

6. Professora: Não, o que gira é a turbina. 

7. Thiago: Pois é a turbina, mas o gerador está aqui para converter. 

8. Professora: Converte o que? O que o gerador faz? 

9. Thiago: Converte energia...energia... ai, cadê, é termelétrica para. 

10. Luiz: Não, termelétrica é o nome da usina. É energia elétrica 

 

 

Nos turnos 9 e 10, é evidenciado o papel da colaboração entre os membros da dupla, 

para significar conceitos relativos à geração de energia, como termelétrica. Outras 

significações de conceitos relacionados a esse processo puderam ser construídos na mediação 

com a professora, como o significado de gerador (Turnos 8 e 9). Na continuação do diálogo, é 

possível perceber que a interação com a professora foi imprescindível para a compreensão das 

transformações de energia e significação do conceito de algumas formas de energia 

(mecânica, cinética, potencial), termos esses que não são usuais no cotidiano dos alunos. 

 

 
11. Thiago: Não, ele transforma em energia elétrica.  

12. Professora: É, qual ele transforma em energia elétrica. Qual forma de 

energia que tem ai, que será transformada em energia elétrica?  

13. Luiz: energia... eólica é do vento né? 

14. Thiago: É o vapor não!? 

15. Professora: O que o vapor está fazendo ai? 

16. Thiago: Está fazendo a usina funcionar para gerar energia elétrica. 

17. Professora: ele está fazendo a turbina girar pra gerar energia. 

18. Thiago: É 

19. Professora: Quando uma coisa esta movimentando, girando, tem energia 

envolvida? 

20. Luiz: tem 

21. Professora: Que energia é essa, quando tem algum movimento? De girar, 

movimentar? 

22. Luiz: mecânica 

23. Professora: não, a mecânica é a soma da energia potencial com a cinética. 

Lembra da cinética? 

24. Thiago: Não sei, eu esqueci o nome da energia... 

25. Professora: É cinética, energia cinética é energia de movimento. 

26. Thiago: Então, aqui (na turbina) ele está fazendo a energia cinética. Daí a 

energia cinética vem pra cá e ele transforma a energia cinética em energia 

elétrica. 

27. Professora: Isso. Mas o que está perguntando lá é o seguinte: Por que não 

para. Olha só, se o vapor passasse aqui girasse a turbina e produzisse 

energia, uma hora esse esquema ia parar. 

28. Thiago: Mas aí vai substituindo pra água não. 

29. Professora: Como substitui, que água que está substituindo? 

30. Luiz: Da torneira. 

31. Professora: Não. O vapor passa aqui pra onde ele foi depois? 

32. Luiz: não, olha aqui ó! O vapor nunca acaba, por que vai passando. 

33. Professora: O que acontece com o vapor quando ele passa por aqui. 

34. Luiz: Fica no reservatório, vamos dizer assim. 

35. Professora: Muda de estado ou fica como vapor? 

36. Thiago: Muda de estado vai para o líquido. 
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37. Professora: Como?  

38. Luiz: daí ele passa para aqui de novo. 

39. Professora: O que eu tive que fazer aqui pra ele virar líquido? 

40. Thiago: esfriar ele. 

41. Professora: esfriar. Isso aqui é um condensador, que esfria o vapor, 

fazendo-o retornar ao estado líquido. 

42. Thiago: que eu posso usar ele de novo. 

43. Professora: Isso! 

 

 

Nesse diálogo com a professora, os alunos, mediante essa interação social, 

mostraram-se capazes de compreender as transformações de energia responsáveis pela 

geração de energia elétrica nas termelétricas e construir conceitos (energia cinética, geradores, 

energia potencial, energia mecânica). A resolução do problema proposto e compreensão 

desses processos e conceitos era algo que os alunos não estavam aptos a fazerem de maneira 

autônoma. Essa interação discursiva nos remete a um dos pontos centrais da teoria de 

Vygotsky, sobre a Zona de desenvolvimento Proximal (ZDP).  Vygotsky destaca que “a 

instrução somente é boa quando vai adiante do desenvolvimento, quando desperta e traz à 

vida aquelas funções que estão em processo de maturação”. A Zona de desenvolvimento 

proximal pode ser compreendida pela distância entre o nível de desenvolvimento real, 

determinado pela capacidade de resolver um problema sem ajuda e o nível de 

desenvolvimento potencial, inferido com base no que o indivíduo é capaz de resolver com o 

auxílio de um adulto ou companheiro. Esses conhecimentos apreendidos após o diálogo com a 

professora estavam em potencial de desenvolvimento e foi possível atingi-lo com a orientação 

de outro, principalmente, o professor, mas, também, em colaboração com o companheiro. 

 

 

4.5.5 Problemas sobre a eficiência das usinas termelétricas 

 

 

O problema aqui proposto foi o de investigar se toda energia gerada na queima do 

combustível é transformada em energia elétrica nas termelétricas ou se há perdas nesse 

sistema, a fim de promover discussões, interpretações e confronto de ideias sobre a eficiência 

das máquinas térmicas. Inicialmente, fornecemos um diagrama relativo às transformações de 

energia e eficiência de uma usina termelétrica, figura 10.  
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Figura 10- Diagrama de eficiência de uma usina termelétrica. Fonte: Livro Construindo Consciências. 

 

 

Após a interpretação do diagrama, a fim de que as duplas compreendessem o 

funcionamento da hidrelétrica, propusemos as seguintes questões:  

 

1- Discuta com sua dupla: Há 100% de eficiência na produção de energia elétrica, 

ou seja, toda energia do combustível é transformada em energia elétrica? 

a) Não, nem toda energia do combustível será convertida em energia elétrica, 

haverá perdas nesse sistema. 

b) Sim, toda energia do combustível será transformada em energia elétrica, não 

haverá perdas nesse sistema. 

2- Se você respondeu, na questão anterior, que há perdas nesse sistema, para onde 

vai a energia que não é transformada em energia elétrica. 

a) Gases aquecidos liberados pela combustão 

b) Aquecimento em razão do atrito da turbina 

c) Energia potencial química 

d) Aquecimento da água no sistema de refrigeração 

3- É possível armazenar, controlar ou utilizar com uma finalidade específica, a 

energia perdida nesse sistema? Justifique 

 

 

Essa problematização visava à promover a discussão de  conceitos relativos à 

dissipação de energia na forma de calor e eficiência de máquinas térmicas. No entanto, apesar 

do esperado, os estudantes não deram maior atenção a estas questões e a atividade não gerou, 

nas duplas, grandes discussões, também não tivemos momentos de interação com a 

professora, para auxiliar nessas questões. 
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4.5.6 Problematização sobre as transformações de energia em situações de lazer 

 

 

Após investigar a dissipação de energia em uma máquina térmica, criamos situações 

de aprendizagem em que os estudantes pudessem compreender o princípio da conservação de 

energia e examinar, em alguns sistemas, a presença de forças dissipativas, como o atrito. 

Propusemos a investigação das transformações de energia em situações lúdicas e de 

lazer, as quais despertam o interesse e curiosidade dos alunos, como andar numa pista de 

skate, chutar uma bola ou um número de trapézio numa apresentação de circo. Nessas 

situações problematizamos, se toda energia potencial é convertida em energia cinética e se há, 

portanto, perda de energia mecânica. Essa perda foi, então, associada à transformação de parte 

desta energia em calor, cuja evidência é o aumento de temperatura (mesmo que quase sempre 

imperceptível ao tato). 

Inicialmente, disponibilizamos um vídeo que apresentava, de forma dinâmica e 

comunicativa, o princípio da conservação da energia (ou seja, a hipótese de que a quantidade 

total de energia de um sistema fechado se mantém constante). Em seguida, investigamos as 

transformações de energia ao chutarmos uma bola para cima, com base nos dados do 

diagrama de energia, figura 11. 

 

 Figura 11- Diagrama de energia que mostra o resultado de um experimento que visou medir as formas de 

energia e as transformações em cada posição da bola, durante seu movimento de subida após um chute. 
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A fim de investigar as transformações de energia que acontecem no movimento de 

subida da bola após o chute, os alunos discutiram e responderam às questões: 

 

 

1- Explique o que você compreendeu pela análise do gráfico. 

2- No movimento de subida da bola, toda energia cinética gerada no chute é convertida 

em energia potencial? Há alguma perda de energia? Como? 

 

 

A segunda situação foi precedida por interação das duplas com uma simulação da 

queda de um trapezista sobre uma cama elástica. Tal simulação foi utilizada para construção 

de um ambiente para investigar as transformações de energia, em situações reais e idealizadas. 

Na tela do computador, apareciam os seguintes dados: Etotal (Energia Total ou mecânica); 

Epel (Energia potencial elástica); EpG (Energia potencial gravitacional); Ecin (Energia 

cinética); h (altura do trapezista); m (massa do trapezista); v (velocidade do trapezista). As 

energias e a velocidade do trapezista eram calculadas automaticamente pelo recurso e 

disponibilizadas nas barras, como mostradas na figura 12. 

 

Figura 12- Gráfico dinâmico das transformações de energia da simulação do movimento do trapezista na cama 

elástica. 

 

 

A altura e o peso do trapezista poderiam ser alterados pelos alunos em botões da 

simulação como mostrado na figura 13. 

 

 

 
Figura 13- Botão da simulação para seleção da altura e peso do trapezista pelo aluno. 
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Após interação com a simulação e discussão com a dupla os alunos responderam às questões: 

 

1- Explique quais transformações de energia estão acontecendo durante a queda do 

trapezista sobre a cama elástica. 

2- Nesse caso, aconteceu conservação da energia total do sistema? Justifique. 

 

 

Essa simulação convida a uma comparação entre o caráter conservativo da “cama 

elástica”, em contraste com sistemas mecânicos reais, em que há dissipação de energia 

mecânica. Ou seja, esperávamos que os alunos manifestassem estranhamento com um 

comportamento da cama elástica
26

, que não corresponde ao objeto real, com o qual todos têm 

alguma familiaridade.  

O último recurso interativo, disponibilizado na sequência investigativa, foi a 

simulação do movimento de um skatista, na pista de skate
27

.  Após interação com a simulação 

e discussão com a dupla, os alunos foram convidados à responderem às seguintes questões: 

 

1-  A direita do simulador há um botão "Gráfico de barras", "Energia vs posição" e 

"Energia vs Tempo". Clique para aparecer esses gráficos mostrando as 

transformações de energia na situação em que o garoto anda na pista de skate. Cite 

as transformações de energia. Elas seguem ao princípio da conservação de energia? 

Explique 

2- No gráfico, vemos que o valor da energia mecânica do skate diminui com o tempo. Esta 

quantidade de energia, aparentemente perdida, se converte em: 
a) Energia cinética 

b) Energia potencial 

c) Energia térmica 

d) Energia mecânica 

3- Aumente o atrito da rampa. Explique o que acontece nessa situação, comparada à 

anterior. 

 

 

Esses problemas criaram situações de aprendizagem, visando à significação dos 

conceitos de energia cinética, energia potencial gravitacional, conversão de energia mecânica 

em calor e o princípio da conservação da energia. 

 

                                                           
26

 Na simulação, após pular na cama elástica, a pessoa é lançada para cima até a mesma altura do lançamento 

inicial, ou seja, simula uma situação ideal, na qual não há perdas de energia no sistema, sendo verificada a 

conversão total da energia elástica em cinética e potencial. 
27

 Essa simulação foi desenvolvida por um grupo de designers de simulações de Física, Química e Biologia, da 

Universidade do Colorado (PHET). Disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-
park, acesso em 05/07/2015. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park
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        4.5.6.1 Debate sobre as transformações de energia em situações de lazer 

 

 

Vamos descrever e discutir aqui as interações entre as alunas Valentina e Júlia, frente 

aos problemas propostos em situações de lazer. No momento em que as alunas liam sobre a 

enunciação do princípio da conservação da energia: “A energia não pode ser criada nem 

destruída, somente transformada. O aparecimento de determinada forma de energia é sempre 

acompanhado do desaparecimento de outra forma de energia em quantidade igual”, eles se 

recordaram e fizeram referência à frase do status do Whatsapp de uma amiga que era “nada se 

cria, nada se perde, tudo se transforma”. 

A dupla mostrou dificuldade em compreender o gráfico de representação das 

transformações de energia que acontecem no movimento de subida da bola após um chute 

(Figura 11). Quando solicitadas a escrever o entendimento sobre o mesmo, as alunas 

anotaram: “Que à medida que a bola de futebol sobe a energia cinética aumenta e à medida 

que a bola de futebol desce a energia potencial gravitacional aumenta”. Essa resposta pode 

demonstrar que os conceitos relativos à energia cinética e potencial, ainda não foram bem 

compreendidos, ou talvez tenha sido apenas uma troca de palavras das alunas ao escrever a 

resposta. Se tiver havido uma dificuldade de interpretação, por parte das alunas, essa pode ser 

decorrente dos símbolos do gráfico, como as setas que indicam a velocidade da bola na subida 

ou, ainda, ao entendimento do que sejam as formas de energia potencial e cinética e dos 

valores que vão assumindo a medida que a bola sobe ou desce. Se a dupla conseguisse fazer a 

associação entre velocidade e energia cinética, e entre energia potencial gravitacional e altura, 

talvez pudessem manejar mais facilmente essas representações e dar sentido a elas. Porém, 

sabemos que a compreensão desses símbolos não é trivial, depende de conexões com 

experiências passadas. Se o contato com esses símbolos específicos da linguagem da Física é 

inédito para as alunas, é possível que sejam necessárias outras mediações e interações, a fim 

de que as alunas consigam significar essas representações. 

Na resolução do problema seguinte: “Nesse movimento, toda energia cinética gerada 

no chute é convertida em energia potencial, quando a bola está subindo? Há alguma perda de 

energia? Como?”, A dupla respondeu corretamente: “Sim. A energia cinética diminui e a 

potencial aumenta. Quanto mais a bola sobe, mais a energia cinética diminui, e a energia 

potencial aumenta, por causa da altura em que a bola está, de sua massa e da força 

gravitacional local.”  
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Esta reposta escrita é passível de várias interpretações. Em primeiro lugar, não 

sabemos se o assentimento (“sim”) se refere à primeira ou à segunda pergunta (um erro na 

formulação do problema). Além disso, ao que parece a dupla não conseguiu perceber a 

contradição entre esta resposta (correta) ao problema 2 do lançamento da bola e a resposta 

(incorreta) à questão 1, sobre o mesmo tema. Seria a resposta incorreta à questão precedente 

ou apenas um descuido entre os pares (sobe/desce; aumenta/diminui; energia cinética/ energia 

potencial)?  

Na atividade investigativa seguinte relativa ao movimento do trapezista na cama 

elástica, há uma interação muito importante no processo de significação frente aos conceitos 

de energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. As alunas 

permaneceram alguns minutos simulando e observando o movimento do trapezista e 

dialogando a fim de compreenderem as transformações de energia envolvidas, que eram 

evidenciadas em gráficos dinâmicos, mostrados na figura 12. 

Quando interrogadas sobre quais transformações de energia acontecem durante a 

queda do trapezista sobre a cama elástica, elas responderam: “Quando ele cai é energia 

cinética e quando ele sobe é energia potencial gravitacional”. Essa resposta sinaliza uma 

dificuldade da dupla em compreender as transformações de energia envolvendo a energia 

cinética e a energia potencial gravitacional. Há um equívoco em identificar a energia cinética 

com o movimento descendente, pois durante a queda há transformação gradual de energia 

potencial em cinética. De modo semelhante, é incorreto identificar energia potencial 

gravitacional com a subida. Isso indica a dificuldade das alunas em compreenderem que os 

valores de energia, cinética e potencial, variam ponto a ponto ao longo da trajetória.  

Quando interrogadas sobre se, nesse caso, aconteceu conservação da energia total do 

sistema. As alunas estabeleceram o seguinte diálogo: 

 

Trecho 1 do Episódio 6- Diálogo entre as alunas Júlia e Valentina, tentativa de resolver o 

confronto entre a situação ideal da simulação da cama elástica e a realidade. 

 . 

1. Júlia: Nesse caso aconteceu conservação de energia total do sistema? 

2. Valentina repete: Aconteceu conservação da energia total? 

3. Júlia: Aconteceu 

4. Valentina: Acho que sim né!? 

5. Júlia: Por que ele continuou com mesmo peso e altura (entre dois saltos 

consecutivos). 

6. Valentina: é. Não, mas, quando ele volta da cama elástica, ele num, num... 

7. Júlia: Fica a mesma coisa. 

8. Valentina: Ele não é impulsionado pela mesma altura que ele caiu não. 
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9. Valentina: Por exemplo, quando você está pulando na cama elástica, aí você 

vai lá e senta assim, quando que você senta e quica de novo, você vai lá e é 

levantado com a mesma altura que você caiu primeiro? 

10. Júlia; Não, mas, a veloci, o pouco que ele caiu, você viu que ele vai levantar 

do mesmo lugar que ele começou. 

11. Valentina: Ah tá, entendi. Agora entendi. 

12. Júlia (ditando a resposta que está escrevendo no computador): Sim, pois, ele 

caia e subia com. 

 

 

 

É interessante ressaltar que, nesse trecho inicial do diálogo, a aluna Valentina 

conseguiu perceber um conflito entre a situação representada na simulação (movimento na 

cama elástica) em relação à percepção das mesmas dessa situação na vida real. Elas 

conseguiram perceber esse problema e tentaram resolvê-lo a partir do diálogo entre elas. 

Nesse diálogo, a aluna Júlia argumenta e quase convence Valentina de que não há contradição 

na animação apresentada, que está em claro contraste com o comportamento de uma cama 

elástica real.  A professora circulando pela sala e atenta ao diálogo das alunas faz uma 

intervenção, como veremos na sequência do diálogo. 

 

 

Trecho 2 do Episódio 6- Interação com a professora, resolução do confronto entre a situação 

ideal da simulação da cama elástica e a realidade. 

 

 
13. Professora (vendo as alunas respondendo e pergunta): Ele sobe na mesma 

altura ou não, o que vocês acham? Na vida real sobe ou não sobe? 

14. Valentina: É isso que eu tô falando. 

15. Júlia: Não, na vida real não, no negócio sobe. 

16. Professora: No negócio subiu não foi!? Mas acontece isso normalmente? 

17. Júlia: Não 

18. Professora: Como é que é normalmente, assim, na vida real? 

19. Júlia: Normalmente, você cai de uma altura e você fica no chão. 

20. Professora: Você pulou a primeira vez, ai abaixou, jogou pra cima, ai você 

cai de novo do mesmo jeito. 

21. Valentina: É você cai do mesmo jeito, mas não da mesma altura que você 

pulou da primeira. 

22. Professora: Você vai subir de novo da mesma altura que pulou da primeira? 

23. Valentina: Não. 

24. Professora: Por quê que não? 

25. Valentina: Acho que é por que, em minha opinião, a força vai diminuindo. 

26. Professora: Por quê? Vai perdendo energia então, né! 

 

 

No turno 25, podemos notar que Valentina apresenta uma concepção alternativa do 

conceito energia associada à outra grandeza física (força). A professora utiliza uma estratégia 

(Turno 26) de reelaborar o enunciado da aluna trocando “força” por energia, que é mais 

apropriado para explicar o fenômeno do ponto de vista científico. 
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27. Valentina: É, não vai acontecer isso...  

28. Júlia: Por que vai transformando em outra não!? 

29. Professora: Vai transformando em outra né, provavelmente, porque a energia 

não se perde. 

30. Valentina: É, isso, aí ela vai transformando em gravitacional (inaudível) 

31. Professora: Quanto mais alto né, maior potencial, terá energia gravitacional, 

é uma energia. Então, por exemplo, se eu soltar um corpo daqui do alto ele 

tem um potencial de cair com uma velocidade, né, ele vai cair por causa da 

gravidade. 

32. Valentina: E matar alguém 

33. Professora: É (risos) 

34. Professora: Se eu jogar mais de baixo o potencial dele é menor, essa energia 

será menor. Quando subir, se a conversão de energia fosse total, por 

exemplo, energia cinética é do movimento, ele está subindo, tem uma 

cinética e tem a potencial por causa da altura, ai foi transformando. Quando 

você não vai subindo, não vai diminuindo a velocidade até parar. Parece num 

instantezinho que parou lá no alto e depois desce, só que é muito rápido esse 

parar e descer. Quando você está subindo a energia potencial está 

aumentando, mas a cinética, que é de movimento está diminuindo, você está 

diminuindo a velocidade, indo mais devagarzinho até parar. Ai quando você 

para, não tem movimento mais, quando não tem movimento mais, o que vai 

acontecer com você? 

 

Nessa parte do diálogo (Turno 34), a professora descreve em detalhes o movimento de subida 

em termos dos observáveis altura e velocidade e, daí inferindo os valores ponto a ponto de 

energia potencial gravitacional e cinética, respectivamente. Uma das dificuldades 

apresentadas pelas alunas era o de analisar o movimento ponto a ponto, elas conseguiram, 

pela interpretação do gráfico dinâmico, perceber que no alto tem energia potencial e que 

embaixo era energia cinética, porém, não compreendiam as interconversões entre essas 

formas de energias. 

 

35. Valentina e Júlia: Vai cair 

36. Professora: vai cair, daí terá movimento de novo, né! Então, mais energia 

cinética, essa potencial tem que ser convertida em energia cinética, se a 

conversão fosse total, toda a energia do elástico, pois o elástico jogou, 

passou para potencial e o potencial virou velocidade e movimento para cair 

de novo. Você iria passar a energia potencial de novo, jogar com a mesma 

energia pra cima, atingir uma mesma altura e iria cair da mesma altura de 

novo. Então, se as conversões fossem totais, toda energia do elástico passaria 

para uma mesma altura, voltaria com mesma velocidade, mesma elástica, 

mesma altura. Ficaria igual ao menino da cama elástica ali. Só que não é o 

que acontece na vida real. Tem alguma perda de energia, alguma dissipação, 

alguma energia que está saindo ai? Que energia é essa? 

 

 

Nessa fala do turno 36, a professora destaca a função das molas na cama elástica, mais uma 

vez em termos de transformações de energia e explica as diferenças entre o sistema idealizado 

e o real. 
 

37. Júlia: Pra mim é a potencial. 

38. Valentina: Não, que está saindo é a cinética, é. 

39. Júlia e Valentina: É, é. 
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40. Professora: Não, a que está saindo, dissipando? A potencial está virando 

cinética, mas em algum lugar tem uma energia que está sumindo ai. 

41. Valentina: Não uai, é na cinética, porque quando você vai caindo. Quando a 

gente pula, você vai pra cima, quando você vai caindo vai diminuindo a 

energia que fez você pular pra cima e você vai pro chão. Então, de cima 

passa ser a cinética e vai pra gravitacional, ela também vai se perdendo um 

pouco, vai perdendo a força. 

 

 

Essa resposta de Valentina (Turno 41) demonstra que a aluna ainda não pensa na função 

energia ponto a ponto durante o movimento de subida e/ou descida e continua aplicando, em 

sua explicação do fenômeno, força como sinônimo de energia, ainda confundindo as 

grandezas físicas. 

 
 

42. Professora: Por quê? 

43. Valentina: Porque a conversão não é 100%. 

44. Professora: Por que não é 100%? 

45. Valentina: Uai, porque não é. 

46. Professora: é isso que quero saber, não deveria ser 100%, se fosse ia subir na 

mesma altura. Por que não é? 

47. Valentina: Sei lá. 

48. Professora: Vamos relembrar o exemplo da termelétrica, a termelétrica 

perdia energia aonde?  

49. Valentina: Pra resfriar a água, na forma de calor. 

 

 

 

Como as alunas ainda não conseguiram solucionar o problema relativo à diferença 

observada entre a situação idealizada com a realidade para o fenômeno de subida/descida do 

trapezista na cama elástica, a professora recorre à estratégia de buscar analogias com 

situações em que o efeito é mais evidente (dissipação de calor nas termelétricas). Esse 

fenômeno já havia sido observado e discutido pelas alunas na atividade anterior, isso permite 

à professora dar uma explicação que faça sentido em termos do conhecimento já existente das 

alunas.   

 

50. Professora: No calor do vapor da água. O calor [dissipado] você consegue 

pegá-lo e transformar em outra forma de energia? Por exemplo, consegue 

transformá-lo em energia potencial? 

51. Valentina e Júlia: Não 

52. Professora: Não, né! Então, aonde pode estar sendo perdida essa energia na 

cama elástica? Tem ar ali? 

53. Valentina e Júlia: Sim 

54. Professora: Quando tem contato com o ar o que acontece? Por exemplo, 

quando você está correndo e tem o vento, esse vento está impedindo seu 

movimento, não está, você correria mais se não tivesse alguma coisa te 

segurando não é!? Que coisa é essa? Que força é essa que o ar faz, na pessoa 

que está caindo que segura um pouco ele quando está subindo. Como chama 

esse contato com o ar? Você sabe? 

55. Valentina e Júlia: Não 
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56. Professora: Atrito. Igual o trem no trilho, ele está andando e tem energia 

cinética, mas ele tem um contato com o chão. Se não tivesse o contato com o 

chão ele iria andar com mais facilidade. Só não consegue porque tem o atrito 

com o trilho.  

57. Valentina: Ah entendi. 

58. Professora: Então, o que dificulta o movimento é o atrito com o ar. 

 

 

 

Depois desse diálogo, as alunas responderam à questão da seguinte maneira: “Não, 

pois há um atrito com ar que faz com que a energia seja diminuída”. Nessa resposta, 

aparentemente, após a explicação da professora, as alunas compreenderam que em situações 

reais, há a presença de forças dissipativas, como a resistência do ar e o atrito, citado na 

resposta das alunas, que não permitem a conversão total entre as energias elástica e cinética 

em potencial, portanto, o trapezista perderia altura no movimento de subida, o que não 

acontecia na simulação. Porém, nesse caso as perdas de energia mecânica ocorrem em razão 

dos choques não perfeitamente elásticos com a cama e não apenas dos atritos com o ar, 

mencionados nas respostas. Além disso, faltou acrescentar nessa resposta que era a energia 

mecânica que ia diminuindo e que ela era transformada em energia térmica (calor dissipado). 

Nesse diálogo com a professora, ela propôs questões, fazendo as alunas sistematizar 

o raciocínio e buscar justificativas para suas observações, a fim de que conseguissem resolver 

o conflito entre a realidade e a situação representada pela simulação. No caso, a simulação 

apresentava uma situação ideal e hipotética, pois desconsiderava as forças dissipativas, 

sempre presentes nesse tipo de artefato. Não se pode afirmar ao certo, a partir das respostas 

dadas pela dupla, houve um entendimento do princípio da conservação da energia. Nos parece 

que ele ainda está em construção.  

 

 

4.6 Etapa de sistematização do aprendizado 

 

 

Dentro da sequência de aula (SEI) em que o tema transformação de energia foi 

desenvolvido, foram planejados dois momentos de sistematização do conhecimento (aula 4 e 

aula 6
28

). A estratégia utilizada pela professora nessas duas aulas foi a exposição oral com 

discussão com o grupo sobre os problemas das atividades realizadas no laboratório de 

                                                           
28

 O planejamento completo dessas aulas, com descrição do que foi realizado em cada uma delas, encontra-se 
no ANEXO D. 
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informática e contextualização social desse conhecimento. Essas aulas correspondem a uma 

etapa importante em qualquer sequência de ensino, que é a sistematização do conhecimento 

com contextualização social do problema (CARVALHO, 2013). Na perspectiva do 5 E’s esse 

momento corresponde a fase de elaboração (Elaboration), no qual os professores desafiam e 

alargam a compreensão conceitual dos alunos, estabelecem relações e aplicam os conceitos e 

habilidades em processo de desenvolvimento, utilizando as definições formais e estimulando 

argumentação baseada em dados já conhecidos (BYBEE, 2006). Em relação aos três 

momentos pedagógicos freirianos (DELIZOICOV, 2001), essa etapa se relaciona com a 

organização (sistematização do conhecimento, sob a orientação do professor) e a aplicação do 

conhecimento (relação do conhecimento apreendido com situações reais cotidianas). 

A aula 4 aconteceu após a resolução da primeira sequência de problemas 

investigativos na plataforma WISE, relativos à geração de energia elétrica e funcionamento 

das hidrelétricas. Dentre eles, as transformações de energia envolvidas, as características de 

um rio relacionadas à sua potencia de geração de energia elétrica e a controvérsia frente às 

construções de hidrelétricas. Além da sistematização do conhecimento em relação às 

atividades desenvolvidas no laboratório de informática, essa aula representou um 

aprofundamento e aplicação do conhecimento, ao fazer uma contextualização social desses 

problemas (conforme proposto por Carvalho, 2013), relacionando- os com o momento no qual 

os alunos estavam vivenciando de riscos de apagões, devido à escassez de chuvas enfrentada 

pela região sudeste, no período de coleta dos dados dessa pesquisa (Outubro, 2014).  

A professora iniciou a aula relembrando o vídeo contido na atividade do WISE que 

explicava o funcionamento da hidrelétrica e as transformações de energia envolvidas, a 

professora pediu para que um dos alunos falasse (“levantando a mão”) o que aprenderam 

sobre o funcionamento da hidrelétrica, ela pergunta “Como é possível, a partir da água, gerar 

energia elétrica?”. A fim de conservar a sequência lógica do discurso e acompanhar todo o 

processo de significação desses conceitos, analisando as estratégias utilizadas pelos alunos e 

pela professora, foi necessário conservar o trecho do discurso na íntegra, pedimos desculpa ao 

leitor, pelo fato deste ter sido um pouco extenso. 

Nesse discurso, vemos as tentativas da professora em conduzir uma interação 

produtiva com os estudantes e identificamos discurso predominantemente de autoridade, ou 

seja, um discurso em que a voz da ciência escolar se sobrepõe e silencia outros 

entendimentos. Essa característica é de certo modo esperada, pois, trata-se de um discurso de 

sistematização das atividades realizadas. A professora inicia discussão com a proposição de 

uma questão mais aberta (“Como é possível a partir da água, gerar energia elétrica?” que 
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permitem ouvir as opiniões dos alunos. Os alunos fazem contribuições com frequência e a 

professora demonstra captar essas contribuições, quer através da construção sobre elas em 

suas respostas (Turnos 4, 39, 42 e 68) ou convidando mais contribuições sobre o tema 

levantado por iniciativa dos alunos (Turnos 8, 11, 30). Porém, por se tratar de uma atividade 

de sistematização do conhecimento, a professora avalia as alegações dos estudantes, 

utilizando as definições formais da ciência e estimulando a explicação do fenômeno, baseado 

em dados já conhecidos. 

 

 

Episódio 7- Diálogo da professora com a turma, em relação ás transformações de energia 

em uma hidrelétrica. 

 

 

1. Laura responde: pelas turbinas 

2. Professora: pelas turbinas? Como? 

3. Laura: pela pressão da água, que faz a turbina rodar e esse movimento que ela 

faz gera energia. 

4. Professora: Então, olha o que a Laura falou (professora retomando e 

ressaltado as contribuições da aluna). Laura falou que ela acha que é da pressão da 

água, que quando ela gira. 

5. Laura: Quando as turbinas giram. 

6. Professora: as turbinas giram e aí? 

7. Laura: Com o movimento que as turbinas fazem geram energia. 

8. Professora: Com o movimento que a turbina faz gerar energia? Mas a energia 

não é elétrica? 

9. Thiago: Posso, posso (levantando a mão com ansiedade) 

10. Beatriz: é, mas ai... 

11. Professora problematizando: mas a energia não é elétrica? E como ela vem 

desse giro da turbina? O que mais vocês viram ai na atividade. 

12. Thiago: É! Que tipo assim, a água é... esqueci o nome da energia que a água 

tem, que aí quando ela entra na turbina, eles conseguem transformar essa energia 

que ela tem em energia elétrica. 

13. Guilherme fala baixo: Movimento. 

14. Valentina: Não é energia mecânica em energia elétrica não? 

15. Professora: ah! Então, eu estou transformando um tipo de energia em outra? 

É isso? 

16. Thiago: É. 

17. Professora: E qual o primeiro tipo de energia dessa transformação? 

18. Miguel: Movimento. 

19. Thiago: esqueci o nome. 

20. Beatriz fala baixo: Sintética. 

21. Thiago repete alto: Sintética. 

22. Risos da turma  

23. Valentina: É cinética 

24. Professora: Sintética? O que é energia cinética? Alguém falou... 

25. Valentina: energia do movimento. 

26. Professora: cinética é de movimento? 

27. Valentina: acho que é não é não. 

28. Professora: e aonde tem energia cinética aí na hidrelétrica? Aonde tem essa 

energia? 

29. Muitos alunos respondem (Valentina, Miguel, Laís): Na turbina. 
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30. Professora: Na turbina girando? E na queda d’água tem alguma energia? Tem 

alguma energia na queda d’água? 

31. Valentina: Tem, uai, tem a força que vai fazer a turbina mover, uai. 

32. Professora: Tem alguma energia lá em cima antes da energia cair? Ou depois 

que ela cai? Como é essa energia? 

33. Valentina: Não, é tipo da água. 

34. Professora: É da água?  

35. Miguel: É, tipo da correnteza... 

36. Professora: Se a água tiver baixinha tem essa energia? 

37. Thiago: Não, é porque tem que ter uma quantidade boa para dar impacto, que 

vai fazer a turbina ficar girando. 

38. Valentina: Uma queda d’água bem alta. 

39. Professora: Quantidade boa de que Thiago? 

40. Guilherme: Altura 

41. Thiago: De água, tem que ter um relevo, tipo assim, uma altura boa e bastante 

quantidade de água para dar impacto na usina e gerar energia. 

42. Professora: Ah! Entendi Thiago, então você falou que tem a ver com a altura? 

43. Thiago: Tem também. 

44. Professora: E com a força que ela faz, é isso? 

45. Professora: Que energia é essa que uma coisa tem quando ela está no alto. 

Quem saberia me dizer o nome dessa energia? 

46. Valentina: Qual? 

47. Professora: Quando ela está no alto.  Tem um nome dessa energia. Quando 

ela está no alto, por exemplo, peguei esse livro e suspendi, eu estou dando energia 

para ele. Esse livro terá um potencial de cair no chão e fazer um estrago. 

48. (Muitos alunos fazendo expressão de tentar recordar o nome da energia) 

49. Miguel: ai não lembro... é energia...potencial. 

50. Professora: Potencial o que? 

51. Samuel: potencialmente. 

52. Professora: Potencial gravitacional, que tem a ver com a altura...gravidaaade. 

53. (a turma faz um reboliço com alguns comentários inaudíveis de curta 

duração) 

54. Professora: Shii, um minutinho (pedindo silêncio a turma). Agora sabendo o 

nome das formas de energia, quem pode me explicar todas as transformações de 

energia envolvidas nessa geração de energia elétrica, até ela chegar... Thiago. 

55. Valentina: até chegar aonde? 

56. Professora: Até chegar a sua casa. 

57. Thiago: Nu! Que isso ê! Vamos lá 

58. Professora: Peraí, só que todo mundo tem que ouvir o Thiago. 

59. Thiago: Primeiro, ela tem aquela energia gravitacional, que você falou aí, 

como é mesmo. 

60. Miguel: Potencial gravitacional. 

61. Thiago: Aí ela entra na usina e ganha energia, como chama mesmo,  

62. Samuel: Mecânica 

63. Thiago: mecânica ou elétrica, eu não sei. 

64. Professora: O que ela está fazendo com a turbina nesse ponto ai? 

65. Muitos alunos respondem: Girando 

66. Professora: então tem uma energia de movimento. Que energia é essa? 

67. Muitos alunos respondem: Cinética 

68. Professora: Cinética, então volta vai lá, Thiago. Primeiro ela tem qual 

energia? 

69. Thiago e Miguel: Potencial 

70. Professora: depois ela transforma em que? 

71. Thiago: daí vira energia cinética, daí ela passa por um (como é mesmo o 

nome?) ah, passa por um negocinho lá e aí vai pras torres de comando, que mandam 

a energia elétrica para sua casa. 

72. Laís: Então, são três transformações. 

73. Professora: São três transformações e depois essa energia será distribuída 

pelos fios para chegar até as nossas casa. 
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Após checar a compreensão dos alunos frente ao funcionamento das hidrelétricas e as 

transformações de energia envolvidas, a professora partiu para a contextualização social do 

problema e aplicação do conhecimento. Para tal, ela iniciou uma discussão com a turma em 

relação à construção das hidrelétricas e nessa discussão apareceram argumentos, por parte dos 

alunos, dos problemas do deslocamento da população ribeirinha, dos impactos ambientais 

decorrentes do alagamento. A professora problematizou se havia a necessidade sempre de 

construir represas nas usinas e gerar grandes alagamentos, ou se havia possibilidade de 

construir usinas com projetos que minimizem essas consequências negativas. Nesse ponto, ela 

discutiu as características dos rios que interferem nesse potencial de geração de energia 

elétrica e os projetos de construção de usinas do tipo fio d’água, relatando as adequações que 

foram necessárias para a aprovação do projeto e construção da usina de Belo Monte.  Outro 

ponto de discussão relativo à contextualização do problema foi trazer a discussão sobre os 

riscos de apagões e a baixa geração de energia nos períodos de seca, ressaltando a relação 

entre o ciclo da água e a manutenção de geração de energia elétrica.  

A última aula da sequência investigativa (aula 6), teve duração de 100 minutos, 

aconteceu no sala de aula e contou, além da exposição oral da professora e discussão com o 

grupo, com uma sistematização escrita do que foi trabalhado no quadro, com registro pelos 

alunos em seus cadernos. 

No início da aula, a professora fez uma abordagem expositiva com discussões sobre 

transformações de energia e fontes geradoras de energia elétrica. Foi feita uma retomada dos 

vídeos sobre as transformações de energia nas hidrelétricas. A professora faz uma 

representação no quadro esquematizando um rio com queda d’água, a fim de enfatizar a 

importância da queda d’água e da energia potencial gravitacional para geração de energia 

elétrica. A professora discute, novamente, as controvérsias relativas a construção de 

hidrelétrica, incluindo os problemas ambientais (desmatamentos, morte dos peixes, redução 

da oxigenação da água) e sociais (deslocamento das populações ribeirinhas).  

A professora explica as transformações de energia que acontecem na hidrelétrica, 

discutindo os conceitos de energia cinética e energia potencial. Ela explica o conceito de 

energia cinética e pergunta aos alunos aonde há energia cinética nas hidrelétricas, alguns 

alunos respondem no rio e na turbina. Ela, então, registra o conceito dessa forma de energia 

no quadro, pedindo aos alunos que copiem no caderno, como uma forma de sistematizar e 

fixar o conceito.  
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A professora explica e escreve no quadro, também, o conceito de energia potencial e 

pede aos alunos que registrem no caderno. Ela pergunta para a classe aonde há energia 

potencial na hidrelétrica. Alguns alunos respondem na queda d’água, sendo possível ouvir 

também a resposta “na cachoeira”. Isso indica que, a partir da interação com os vídeos, 

animações e interações sociais nas atividades investigativas mediadas pelo computador, os 

alunos conseguiram compreender o conceito de energia potencial gravitacional.  

Após discutir a energia potencial e a importância da queda d’água para geração de 

energia elétrica, ela entra em um debate sobre a controvérsia frente à construção da usina de 

Belo Monte em um rio de planície. Os alunos conversam muito querendo discutir a questão, 

mas a professora contém um pouco a discussão, com anseio de perder o controle do fluxo da 

discussão ou que gere dispersão e indisciplina. 

Após sistematizar os conceitos de energia cinética e potencial, ela discute as 

transformações de energia na hidrelétrica, de energia potencial a cinética na turbina e de 

cinética a energia elétrica. Ela aborda, ainda, as transformações de energia elétrica que 

acontecem nas residências, de energia elétrica e energia luminosa nas lâmpadas, comparando 

o funcionamento das lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Nesse momento, ela discute o 

conceito de energia térmica e fala sobre o gasto de energia no aquecimento das lâmpadas que 

acontece com maior intensidade nas lâmpadas incandescentes do que nas fluorescentes. Esse 

ponto, também, caracteriza uma aplicação do conhecimento em situações reais, ligadas ao 

cotidiano dos alunos, buscando um aprofundamento e melhor compreensão do tema.  

No final da aula, a professora faz a seguinte pergunta aos alunos: “Depois de tudo 

que discutimos, a hidrelétrica, então, é um mal necessário?” Os alunos ficam um pouco na 

dúvida com a pergunta, alguns dizem que sim, outros discordam dizendo que ela não é um 

ruim.  A professora retoma a palavra no discurso e conclui: 

 

Professora: “A gente precisa de energia elétrica?”- 

Alunos: Precisa 

Professora: Atualmente, tem como a gente substituir em 100% as hidrelétricas. 

Alunos: Não 

Professora: O Brasil tem alto potencial para geração de energia solar, alto potencial 

para energia eólica e atualmente, tem-se pesquisas para geração de energias 

produzidas pelas ondas do mar. Não sei se vocês já viram... o que eles estão 

querendo fazer, colocar placas aonde as ondas batem para nessa região gerar energia 

elétrica. 

Então, aqui no Brasil, o que a gente mais tem é energia por hidrelétrica. Outra forma 

de geração de energia existente no Brasil, apesar de em uma quantidade muito 

pequena, são as usinas nucleares.  
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Ela discute a produção de energia elétrica nas usinas nucleares, ressaltando os 

problemas relativos ao descarte do lixo nuclear e liberação de material radioativo no 

ambiente, podendo gerar mutações genéticas. Ela menciona o acidente na usina nuclear de 

Chernobyl. Os alunos ficaram interessados em discutir sobre a energia das usinas nucleares e 

as vantagens e desvantagens de fontes alternativas de energia, como a energia solar e eólica, 

porém, já é o final da aula e são interrompidos pelo sinal sonoro. 

 

 

4.7 Avaliação da sequência de ensino investigativa 

 

 

 Embora a sequência tenha sido construída apoiada em atividades propostas pelos 

autores do livro Construindo Consciências, ela é inovadora, por complementar essa sequência 

com recursos da tecnologia digital. Na plataforma WISE, foi possível acrescentar outros 

mediadores para a aprendizagem dos alunos, que não seriam possíveis no livro didático, como 

vídeos, simulações e animações. Além disso, a sequência investigativa propôs uma 

contextualização maior ao assunto, ao incorporar problemas reais, relacionados ao cotidiano 

dos alunos, como a relação entre as faltas de chuvas e a geração de energia elétrica e questões 

relativas à construção de novas usinas hidrelétricas. 

 Apesar da cuidadosa seleção dos recursos, a fim de que fossem utilizados os que 

melhor contribuíssem para o processo de compreensão dos alunos sobre as transformações de 

energia, foi possível perceber a necessidade de alguns ajustes relativos a alteração daqueles 

recursos que geraram dificuldades aos alunos decorrentes da falta de algum conhecimento 

prévio que permitiria significar melhor as informações apresentadas. Além disso, julgamos 

que seria necessário também repensar o tamanho da atividade, o número de aulas e de 

questões. 

 No capítulo seguinte, continuaremos dando sequência ao que foi aqui apresentado, 

porém, com ênfase no uso da plataforma WISE, a fim de buscarmos investigar suas 

potencialidades e limitações, com base em considerações feitas pelos alunos e pela professora.  
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5. O USO DA PLATAFORMA WISE 

 

 

5.1 O cadastro na plataforma 

 

 

Na primeira aula no laboratório de informática, foi feita uma introdução, com 

explicações sobre a plataforma WISE, sobre o tema Energia e sobre como se cadastrar na 

plataforma. Essa introdução foi realizada no laboratório de informática, pelo pesquisador e 

teve duração de quatro minutos. 

Devido a experiências anteriores nos testes com a plataforma WISE, julgamos que 

deveríamos explicar, de forma detalhada, os passos que os alunos deveriam dar e fornecemos 

aos mesmos uma ficha com a tradução dos termos na ordem em que apareciam no cadastro, 

uma vez que esses termos aparecem em Inglês.  O modelo dessa ficha encontra-se no 

APÊNDICE E. Esses cuidados foram importantes para simplificar o cadastro, pois a 

compreensão da totalidade da tarefa e de como fazer o cadastro não se dá facilmente pelos 

alunos dessa faixa etária. 

Mesmo com todos esses cuidados e auxílio do pesquisador, da professora e de um 

monitor, alguns alunos demoraram 25 minutos para finalizar o cadastro. Algumas duplas 

tiveram maior facilidade e em menos de dez minutos já haviam começado a atividade. O 

tempo gasto em média nessa etapa foi de quinze minutos. Porém, essa dificuldade só é 

encontrada na primeira vez que os alunos utilizam a plataforma, nas demais, bastou entrar 

com o login e senha criados. 

Julgamos esse tempo relativamente longo, esperávamos que os alunos tivessem mais 

facilidade nessa etapa, pelo fato de muitos terem afinidade com ferramentas do computador, e 

esse tipo de cadastro ser comum em muitos sites não educacionais, inclusive games. Ficou 

evidenciada nessa etapa, a heterogeneidade da turma em relação ao uso de recursos 

tecnológicos, algumas duplas não tiveram nenhuma dificuldade para fazer o cadastro e 

completaram essa etapa sem pedir ajuda. Outras mostraram menor autonomia, confirmando 

cada passo dado com a professora, com a pesquisadora ou com o monitor. As dúvidas que 

surgiram foram em relação aos significados dos termos em inglês, como nome, data de 

nascimento, código de acesso e senha, mesmo estes tendo sido traduzidos na ficha que cada 

dupla recebeu para fazer o cadastro.  
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Outro fator que dificultou o acesso à plataforma para alguns alunos foi a conexão 

com a Internet. Como a plataforma é acessada somente de maneira online, é necessária uma 

boa conexão com a Internet na escola e devem ser feitos testes anteriores para garantir que a 

mesma esteja funcionando perfeitamente em todos os computadores no dia da aula no 

laboratório de informática. Além disso, devem ser verificados e testados anteriormente em 

todos os computadores os plug-ins necessários ao funcionamento de vídeos, animações e 

simulações. Dentre esses plug-ins, para a nossa sequencia investigativa, foram necessários o 

JAVA e FLASH. Esses plug-ins devem ser instalados e/ou atualizados e testados antes da 

aula na plataforma WISE. 

 

5.2 Interação com simulações, animações e vídeos. 

 

 

A fim de compreender a construção de conceitos e processos de significação 

mediados por essas diferentes representações, vamos analisar alguns eventos de interação dos 

alunos com esses recursos (vídeos, animações, simulações), com ênfase na análise do discurso 

da interação entre a dupla ou dessa com a professora, gravados pela webcam ou por algumas 

das demais câmeras instaladas no laboratório de informática e nas respostas dadas pelos 

alunos após essas interações, que ficaram salvas no centro de monitoramento do professor. 

Selecionamos episódios, nos quais há evidências do processo de significação de conceitos e 

de informações, a partir do trabalho colaborativo no uso dessas ferramentas culturais (vídeos, 

simulações e animações). O trabalho que esses recursos (ferramentas culturais) demandam 

dos alunos provoca mudanças nestes. Portanto, o que buscamos é compreender os processos 

internos que ocorrem no individuo, a partir do uso de instrumentos de mediação específicos 

(vídeos, animações e simulações) e dos processos interativos dele decorrentes.  

 

 

5.2.1 Interação com a animação que mostra o funcionamento da hidrelétrica 

 

 

No início da sequência investigativa, foi disponibilizada na plataforma WISE uma 

animação e um vídeo institucional, que explicitam o funcionamento da hidrelétrica e as 

transformações de energia envolvidas. Thiago e Luiz, ao se depararem com essa animação, 
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ficaram tentando aumentar o volume do computador, pois queriam ouvir o áudio. A dupla 

chamou o monitor para auxiliá-los e quando ele disse que aquele recurso não havia som, 

Thiago disse, em tom de protesto: “Ah, eu não quero ler não, quero escutar. Tem que ler? Eu 

não quero ler, quero escutar”.   

Pela filmagem, foi possível perceber que essa dupla passou muito rápido pela 

animação que mostrava o funcionamento da hidrelétrica, em textos explicativos e foi direto 

para o vídeo. Percebemos também que assistiram ao vídeo três vezes, voltando ao mesmo 

para sanar dúvidas que tiveram quando foram responder às questões seguintes ao vídeo. O 

comportamento dessa dupla mostra maior identificação dos mesmos com recursos multimídia 

que apresentam áudio.  Mesmo o recurso sendo bem produzido, com desenho, cor e animação 

não despertou tanto o interesse dessa dupla, pois havia textos explicativos e não áudio. Isso 

pode demonstrar também uma menor predisposição dos alunos dessa geração para leitura e 

maior afinidade com outras formas de linguagem em recursos audiovisuais, como vídeos. 

Sabemos da importância, na educação, do desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita e 

mesmo os alunos Thiago e Luiz tendo demonstrado uma indisposição na interação com a 

animação sem áudio, julgamos que esses recursos que conciliam a linguagem visual e 

animada com leitura não devem ser retirados das sequências investigativas, pois são 

importantes para o desenvolvimento da habilidade de leitura e interpretação de textos, 

imprescindíveis para a formação. O reconhecimento da era digital como uma forma 

alternativa de caracterizar o conhecimento não implica descartar a linguagem oral e escrita. 

Vale ressaltar, ainda, que esse não foi um comportamento generalizado. Pela análise 

das gravações, percebemos que outras duplas interagiram com a animação de maneira efetiva 

e permaneceram na mesmo tempo suficiente para ler os textos explicativos, como pode ser 

exemplificado no comportamento dos alunos Guilherme e Rafael. Antes da interação com os 

recursos disponibilizados na plataforma, essa dupla anotou seus conhecimentos prévios sobre 

o funcionamento da hidrelétrica: “É possível gerar energia através de uma queda d’água, 

quando o impacto da água bate nas turbinas da hidrelétrica”. Em sua resposta29, Guilherme e 

Rafael explicam a geração da energia considerando a queda d’água e o movimento das 

turbinas, decorrente do impacto (e movimento) da água. No entanto, não mencionam os 

processos de transformação de energia, e, tampouco, a existência de um gerador que converta 

energia mecânica em elétrica.  

                                                           
29

 Reposta dada à seguinte questão: Discuta com sua dupla, elabore hipóteses (sem consulta a materiais de apoio) 

e então responda: como é possível gerar energia elétrica a partir de uma queda d’água? 
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Após assistirem ao vídeo e à animação, foi pedido para que os mesmos explicassem 

as transformações de energia que acontecem desde a água no rio até a chegada da energia 

elétrica em suas casas. A resposta dada por essa dupla foi a seguinte: “A água represada, 

desce com pressão pelos arquidutos em direção as turbinas. Que possuem pas que são ligadas 

em um eixo que aciona os geradores da hidrelétrica, que transforma energia mecânica em 

energia elétrica”. No trecho, apesar dos erros ortográficos e do uso de conectivos, é possível 

observar a noção correta sobre o funcionamento da hidrelétrica e emprego de conceitos 

científicos como pressão, geradores, energia mecânica, energia elétrica e transformações de 

energia. O conceito de energia mecânica ainda está em construção, pois esse foi o primeiro 

contato dos alunos com esse tipo de energia. Não é possível avaliar se a dupla considera 

energia mecânica como composta por energia potencial e cinética e a compreensão dos 

processos de transferência e transformação de energia. De qualquer modo, nota-se o emprego 

correto do conceito na frase. Comparando as respostas dadas antes e após a exibição da 

animação e do vídeo, é possível perceber um progresso intelectual e uso correto de conceitos 

e termos científicos relativos ao tema transformação de energia.  

 

 

5.2.2 Interação com a simulação da pista de skate (PHET) 

 

 

Valentina e Júlia interagiram com a simulação da pista de skate, desenvolvida pelo 

PHET e testaram os recursos disponíveis. Ao fazê-lo, elas se divertiam e riam dos tombos que 

o skatista tomava sobre a pista, usando expressões como “é muito legal!”, “divertido”, etc. 

Elas variavam o formato da pista, o tipo de skatista, a velocidade do mesmo e testaram 

diferentes situações: no espaço sem gravidade, na Terra, na Lua e em Júpiter. Nesse 

momento, aprendiam, também, observando e interagindo com a dupla do computador ao lado. 

Após cinco minutos de interação com os recursos da simulação, elas fecharam o 

simulador e retornaram ao enunciado da questão
30

, que pedia para que as alunas 

identificassem as transformações de energia envolvidas. Ao lerem a questão, elas disseram 

que não estavam compreendendo a simulação. Retornaram então ao simulador e, ao incluírem 

o gráfico dinâmico representativo das transformações de energia, simultâneo ao movimento 
                                                           
30

 A direita do simulador há um botão "Gráfico de barras", "Energia vs posição" e "Energia vs Tempo". Clique 

para aparecer esses gráficos mostrando as transformações de energia na situação em que o garoto anda na pista 

de skate. CITE as transformações de energia. Elas estão de acordo com o princípio da conservação de energia? 

EXPLIQUE. 
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do skatista, Júlia disse: “Ah, entendi! Vira energia potencial, cinética, cinética, potencial, são 

as transformações de energia”. Depois minimizaram a tela e retornaram à questão proposta na 

Plataforma WISE. Ao lerem o enunciado, as alunas alegaram que ainda não tinham 

compreendido o Princípio de Conservação da Energia. Diante dessa dificuldade, chamaram a 

professora que mostrou e explicou os gráficos para as alunas. Após essa interação, elas 

escreveram sobre a transformação de energia cinética em potencial e vice-versa, durante o 

movimento do skatista na pista.  

O texto escrito pela dupla, em resposta à questão proposta, foi: “Que todas têm 

energia cinética e potencial, e que uma aumenta enquanto outra diminui, as energias são 

transformadas.” Esta resposta é adequada e parece indicar uma compreensão, nas situações 

indicadas, das interconversões entre energia cinética e potencial. É possível perceber que o 

trabalho das alunas mediante a interação com os recursos dos gráficos dinâmicos (gráficos 14, 

15 e 16) permitiu uma significação dos fenômenos observados em termos de processos 

transformações de energia, corrigindo a compreensão inadequada em atividades anteriores 

desta mesma dupla.  

Nas primeiras situações de transformações de energia em atividades de lazer 

(situação de subida da bola e movimento do trapezista na cama elástica), essas mesmas alunas 

demonstraram dificuldade de compreender as interconversões entre as formas de energia 

(cinética e potencial), mesmo mediante explicação da professora. Em suas respostas, 

afirmavam incorretamente que “quando a bola sobe é energia potencial e quando desce é 

energia cinética”. Tal equívoco indica uma compreensão inadequada dos conceitos de energia 

potencial e cinética e, talvez, do fato de serem atribuídos a elas valores em cada ponto da 

trajetória da bola, em função de sua posição (altura) e velocidade. Ao que parece, a ideia de 

que energia é uma propriedade de estado de um dado sistema ainda não havia sido 

compreendida pelas alunas. 

Voltando à situação do skatista, após a interação com a simulação e o gráfico 

dinâmico por ele veiculado, parece, pela análise das respostas da dupla, que as alunas 

conseguiram significar essas transformações de energia, que foram exemplificadas em 

diferentes situações, mas não podemos dizer a respeito da compreensão do princípio de 

conservação de energia. As representações gráficas do simulador eram: Gráfico de Barras, 

Energia vs. Posição e Energia vs. Tempo (Figuras 14, 15 e 16). 
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Figura 14- Gráfico de barra dinâmico, que demonstra as energias Cinética, Potencial, Térmica e Total, durante o 

movimento do skatista no simulador, em uma situação ideal (sem atrito). 

 

 

 

Figura 15- Gráfico dinâmico Energia vs. Posição, que demonstra as energias Cinética, Potencial, Térmica e 

Total, durante o movimento do skatista no simulador, em uma situação ideal (sem atrito). 
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Figura 16- Gráfico dinâmico Energia vs. Tempo, que demonstra as energias Cinética, Potencial, Térmica e Total, 

durante o movimento do skatista no simulador, em uma situação ideal (sem atrito). 

 

 

Após a interação com esses três gráficos, que são representações complexas das 

transformações de energia, nas situações com e sem atrito, a dupla Valentina e Júlia 

conseguiu compreender a interconvensão entre a energia cinética e a energia potencial, 

conforme evidenciado pelas respostas dadas pelas alunas no final da atividade e já discutida 

anteriormente: “Que todas têm energia cinética e potencial, e que uma aumenta enquanto 

outra diminui, as energias são transformadas”. Ao acrescentar o atrito na pista, elas 

perceberam pela análise dos gráficos, que o atrito aumentava a energia térmica e diminuía as 

energias potenciais e cinéticas, conforme resposta dada pelas alunas. Essa dupla é a mesma 

que, na interação com a simulação da cama elástica, conseguiu perceber que a situação 

apresentada no simulador era uma idealização, pois em situações reais não seria possível a 

pessoa retornar sempre à mesma altura após cada salto na cama elástica.  

Isso nos leva a afirmar o potencial desses gráficos, traçados simultaneamente com os 

movimentos do skatista, para engendrar atividades dos estudantes que permitiram a 

significação de conceitos abstratos como formas de energia – potencial, cinética e térmica – e 

suas transformações. Porém, nem todas as incompreensões foram sanadas com esses recursos, 

ao que tudo indica ainda não ficou claro para as alunas o princípio da conservação de energia. 

No entanto, gostaríamos de enfatizar o intenso trabalho semiótico, realizado pelas alunas, na 

leitura dos gráficos. O gráfico, como qualquer recurso semiótico, não representa significado 

por si mesmo, mas na condição de ser interpretado por alguém que compartilha certas 

atribuições conferidas aos eventos.  

Nesse caso, a introdução de um novo recurso mediacional (gráficos dinâmicos 

aliados aos movimentos do skatista na pista) criou uma nova organização da ação mediada, 

com repercussões nos agentes (estudantes) e na ação de significar o conceito de energia na 
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situação dada (WERTSCH, 1998). Os gráficos dinâmicos como ferramentas culturais 

proporcionam, ainda, o contexto e as normas para avaliar as habilidades dos agentes (dupla 

Júlia e Valentina) em termos de domínio das ferramentas, o que pressupõe e engendra um 

entendimento dos conceitos de energia cinética, potencial e térmica e suas transformações. 

 

  

5.3 Vantagens e limitações do uso da plataforma 

 

 

 

5.3.1 Opinião dos alunos sobre o uso da plataforma WISE, interesse e motivação  

(Respostas às questões 2, 3 e 5 do questionário) 

 

 

Pela análise do questionário “Percepção dos estudantes” (ANEXO B), procuramos 

averiguar o grau de interesse e motivação dos alunos para a realização das atividades 

investigativas, no laboratório de informática. Em relação à reação inicial dos alunos ao serem 

apresentados à atividade que seria realizada na plataforma WISE, grande parte dos alunos 

(77%) atestou ter ficado motivada a fazer a atividade. Essa motivação inicial nos traz certa 

desconfiança de que os alunos consideram aulas no laboratório de informática como lazer ou 

ausência de tarefas. Portanto, foram interrogados sobre a motivação ao longo da atividade.  

Dessa vez, 38% desses alunos declararam que continuaram motivados após o início da 

atividade; uma quantidade equivalente (38%) alegou ficar mais interessado e na expectativa; 

21% dos alunos apontaram que ainda não haviam compreendido como seria a atividade e 

nenhum aluno alegou ter perdido o interesse após inicia-la. 

Quando interrogados sobre a percepção dos mesmos no uso da plataforma WISE, 

47% dos alunos apontaram que ficaram mais interessados e motivados pela atividade, 44% 

alegaram que a atividade exigiu muito trabalho, mas valeu a pena. Apenas 6% dos alunos 

assinalaram que ficaram cada vez menos interessados e motivados ao longo da execução da 

atividade e 3% declararam que pelo fato da atividade ter exigido pouco trabalho no 

computador, valeu a pena realiza-la, segundo os dados expressos no gráfico 7.  
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Gráfico 7- Análise da percepção dos estudantes sobre o uso da plataforma WISE. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A fim de investigar os fatores responsáveis pelo interesse e motivação dos alunos no 

desenvolvimento da sequência investigativa, pedimos para que os mesmos respondessem às 

questões sobre quais características da atividade lhe despertou o interesse na execução da 

atividade investigativa, o aluno poderia marcar, quantas respostas desejassem.  Pela análise do 

gráfico 8, é possível perceber que o elemento mais assinalado foi o fato de ser uma atividade 

realizada no computador, o que confirma nossa hipótese inicial de que essas aulas funcionam 

como um catalisador do interesse dos alunos. O que devemos refletir, com base, inclusive, nos 

outros fatores motivacionais assinalados pelos alunos como resposta à essa questão, é o que 

os alunos esperam de atividades de ciências mediadas pelo computador? Ou, ainda, quais 

fatores aliados ao computador são responsáveis por essa motivação? Outras características 

apontadas por grande parte dos alunos foi o potencial de suporte de elementos gráficos 

dinâmicos e imagéticos, exemplificados pelos vídeos e simulações. Cabe ressaltar que as 

simulações receberem maior marcação que os vídeos, o que reforça a relevância de inserir 

esse recurso nas práticas pedagógicas. Enquanto recurso mediacional, as simulações permitem 

maior interatividade do que normalmente o fazem os vídeos. Além disso, nela estão presentes 

várias formas de representação que buscam fazer ponte entre, de um lado, os fenômenos 

físicos por elas retratados e, de outro, os conceitos e modelos científicos utilizados para 

explicar e prever resultados de tais fenômenos.  

47% 

6% 

44% 

3% 0% 0% 

Como você percebeu a execução da atividade 
na plataforma WISE? 

Fiquei mais interessado e
motivado pela atividade

Fiquei cada vez menos
interessado e motivado ao
longo da execução da atividade.
A atividade exigiu muito
trabalho, mas valeu a pena.

A atividade exigiu pouco
trabalho no computador, então
valeu a pena.
A atividade exigiu pouco
trabalho no computador, então
não valeu a pena.
Outro
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Gráfico 8- Percepção dos alunos em relação às características que mais lhes despertaram o interesse na sequência 

investigativa (os alunos poderiam assinalar quantos itens julgassem pertinente) Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

O potencial para a colaboração que essa ferramenta apresenta também foi ressaltado 

por 10 alunos, que julgaram como característica que lhe despertou o interesse a possibilidade 

de interação social, ou seja, poder conversar com o colega para responder às questões. O tema 

também foi mencionado por alguns alunos como fator motivacional para a realização da 

atividade, sendo que 5 alunos julgaram que o tema trabalhado na sequencia investigativa lhes 

despertou o interesse por ser relevante do ponto de vista econômico e social, o que se 

relaciona com a utilização de uma abordagem CTSA na proposição dos problemas 

investigativos. 

As categorias acima não são excludentes, assim, os recursos mediados pelo 

computador podem despertar interesse e motivação dos estudantes por diversas razões, como 

suporte de elementos gráficos, pela maior interatividade com os colegas e com os conteúdos 

(Gráfico 8). Além das razões assinaladas pelos alunos no questionário, podemos acrescentar, a 

partir de nossas observações na execução do projeto investigativo, uma certa ludicidade e 
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sedução com alguns recursos, como as simulações, que sugerem desafios a enfrentar e 

enigmas a decifrar, como em um jogo. Além de proporcionar uma postura mais ativa dos 

alunos frente ao processo de aprendizagem, com maior autonomia dos mesmos (autonomia 

relativa, com suporte da professora) no desenrolar da atividade. 

A maioria dos alunos assinalou que não houve nenhum fator que lhe desagradasse na 

realização da sequência investigativa, conforme exposto no gráfico 9. Porém, um número 

expressivo de alunos considerou a sequência longa e cansativa. Essa característica já havia 

sido, anteriormente, evidenciada no teste da sequência investigativa realizado com os alunos 

do 8º ano. Após essa constatação, diminuímos a duração dos vídeos e encurtamos a sequência, 

mas mesmo assim, alguns alunos a julgaram longa e cansativa. O ideal é que a sequência não 

seja muito extensa, e que uma atividade não inclua um número muito grande de itens, pois os 

alunos se cansam ao realizar a atividade e vão com o passar do tempo diminuindo a 

motivação e a concentração. 

 

 

Gráfico 9- Percepção dos alunos em relação às características que não lhes agradaram na sequência investigativa. 

 

 

A opinião dos alunos quanto ao uso da plataforma foi unanimemente positiva. Dos 

alunos que participaram da pesquisa, 96% julgaram a sequência didática interessante e 

aprenderam com as atividades propostas. Ainda que considerando positivo o uso da 

plataforma, 4% dos alunos alegaram não terem aprendido muito sobre a matéria. Esse número 
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é pouco expressivo em relação à totalidade dos alunos que julgou que essa sequência 

contribuiu para o aprendizado, conforme os dados expressos no gráfico 10. 

 

 

Gráfico 10- Opinião dos alunos sobre o uso da plataforma WISE para atividades didáticas na escola.  Fonte: 

Dados da pesquisa. 

 

 

Os resultados encontrados corresponderam às nossas expectativas em relação à 

motivação dos estudantes. A sequência investigativa foi construída de modo a despertar o 

interesse dos mesmos em sua execução. Além disso, foi dada atenção especial aos recursos 

didáticos e ao tema abordado.  As simulações, vídeos e textos que usamos foram 

cuidadosamente selecionados, assim como as atividades indicadas para os alunos executarem 

com base nesses recursos. 

Um terceiro elemento motivador diz respeito ao tema e às situações escolhidas para 

estudo das “transformações de energia”. Procuramos situações que fizessem parte do 

cotidiano dos alunos, tanto em questões mais gerais da sociedade quanto em outras esferas de 

atividade dos adolescentes – a física do lazer. No momento da realização da pesquisa 

atravessávamos um período de escassez hídrica na região sudeste do Brasil, com riscos de 

apagões e falta de energia elétrica. O entendimento acerca do funcionamento das hidrelétricas 

e termelétricas e a polêmica para construção de novas usinas estavam relacionados com o 

contexto em que os alunos viviam e as preocupações da sociedade no cenário em que a 

pesquisa foi realizada.  Apesar disso, no questionário, apenas 5 alunos indicaram que seu 

interesse pelo estudo era decorrente das questões sociais e ambientais envolvidas.  
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O segundo contexto utilizado para estudo das transformações de energia também foi 

escolhido por trazer situações curiosas para adolescentes, como a física na pista de skate, em 

um número de trapézio no circo ou ao chutar uma bola. Apesar da importância desses fatores 

– caráter investigativo; qualidade dos recursos mediacionais; tema e situações de estudo – nas 

respostas ao questionário, o dado que sobressaiu como o principal elemento motivador, na 

opinião dos estudantes, foi o fato de a atividade ser realizada no computador. Talvez isso seja 

decorrente de uma expectativa de um ambiente de aprendizado diferente da sala de aula ou, 

ainda, a sedução que a informática exerce em nossa sociedade, sobretudo entre adolescentes. 

Um fator limitante que vale discutir em relação ao uso do WISE é a dependência de 

uma boa conexão com a Internet para o funcionamento da plataforma. Essa plataforma 

somente funciona de maneira online, portanto, se eventualmente, tiver algum problema de 

conexão com a Internet, inviabiliza a realização das atividades. Outro ponto que devemos 

levar em consideração é a realidade das escolas brasileiras em relação à existência de 

laboratórios de informática com computadores disponíveis a todos os alunos e ainda que 

disponha de uma conexão de Internet com boa velocidade.  

 

 

5.3.2 Opinião da professora sobre o uso da plataforma WISE 

 

 

Descreveremos aqui como foi, para a professora, a execução da sequência 

investigativa e o uso da plataforma WISE. Os resultados apresentados são baseados, no 

questionário (ANEXO C), respondido pela professora, após execução da sequência de aulas. 

O trabalho na plataforma WISE foi a primeira experiência de uso do laboratório de 

informática pela professora, com essa turma. Ela já havia desenvolvido, na escola, com outras 

turmas, atividades de pesquisa, no laboratório de informática, com o auxílio de um 

questionário para nortear a pesquisa a ser realizada nesse ambiente. A professora considerou 

positivas essas outras experiências no laboratório de informática. Segundo ela, a princípio a 

turma ofereceu resistência por considerar que a ida ao laboratório de informática sugere 

ausência de atividade, ou momento para se divertirem.  Com a frequência das atividades nesse 

ambiente, o comportamento da turma modificou-se, os alunos tornaram-se mais interessados. 

Segunda a professora, as atividades no laboratório de informática devem ser muito bem 
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planejadas, de maneira a permitir a interação com o conteúdo trabalhado, do contrário 

desmotiva e provoca dispersão da turma. 

Na avaliação feita pela professora sobre a execução da sequência investigativa, ela 

julgou o trabalho docente realizado, por ela, no laboratório de informática, bem tranquilo. 

Segundo ela, surgiram muitas dúvidas nos alunos sobre o tema, mas que, grande parte delas, 

foram sanadas pelos recursos disponibilizados pelas atividades, o que permitia que eles 

“chegassem a conclusões sozinhos31”. Além disso, a visualização dos processos, em diferentes 

representações (animações, vídeos, simulações) facilitou a possibilidade de construir respostas 

para suas observações. Quando necessitavam de sua ajuda, ela disse que conseguiu responder 

a maioria das demandas e perguntas dos alunos. Em algumas, ela alegou dificuldade em 

compreender a dúvida dos alunos, por não estar completamente a par do que fazia a dupla 

naquele momento32.  

A avaliação da professora, em relação à motivação dos alunos e ao aprendizado foi 

excelente. Segundo ela, as discussões em sala demonstraram uma apropriação, pelos alunos, 

do “tema e de suas aplicações”, além de possibilitar a extrapolação do que foi desenvolvido 

com o uso da plataforma WISE.  

Quando interrogada se utilizaria a plataforma para desenvolver atividades com outras 

turmas ou outros temas, ela disse que sim e que a única ressalva seria a dificuldade que ela 

poderia encontrar em resolver problemas técnicos da plataforma, pois a julgava um pouco 

confusa e rígida. Apesar disso, concluiu, que se seu uso fosse contribuir para o aprendizado da 

turma, ela o faria. 

Quanto a sua opinião sobre as limitações para o uso da plataforma, ela citou 

problemas com os computadores.  Muitas vezes a Internet oscilante e lenta, e as máquinas 

com defeitos impedem a execução da atividade.  Isso foi, mencionado, também, pelo fato de, 

em nossa experiência, duas duplas terem enfrentado problemas com a conexão com a Internet, 

que dificultou a realização da atividade por essas duplas. 

Quanto aos aspectos positivos desse tipo de abordagem investigativa mediada pelo 

computador, a professora ressalta a interação do aluno com o conteúdo. Muitas vezes somente 

                                                           
31

 Essa avaliação é um pouco exagerada, posto que os alunos realizam suas atividades apoiados pelos recursos 

mediacionais disponibilizados. Eles não estariam, assim, “sozinhos”  no cumprimento das tarefas, como nos 

lembra Wertsch (1998) ao tratar da tensão entre agentes e recursos mediacionais. Além disso, as questões 

propostas davam um sentido, uma direção à atividade, em que pese a maior autonomia dos estudantes.   
32

 A professora alega essa dificuldade, por não ter visto toda a atividade, na plataforma WISE anteriormente, à 

sua execução, o que segundo ela, dificultou um pouco o entendimento das dúvidas que surgiram. Isso aconteceu 

pois a versão final do projeto investigativo, na plataforma WISE, foi construído pela pesquisadora. A professora 

colaborou no planejamento da sequência, com algumas sugestões de recursos e atividades. 
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a aula expositiva ou prática não é suficiente para levar o aluno a entender como um processo 

ocorre. Além disso, a possibilidade de se usar recursos digitais (animações, simulações, 

vídeos) relacionados ao tema trabalhado, favorece o entendimento dos processos pelos alunos.   

 

 

5.4 Papel do professor 

 

 

Nesse trabalho, apresentamos a hipótese inicial de que o ambiente de aprendizagem 

mediado pelo computador estimularia um deslocamento no papel do professor, transpondo da 

função tradicional de detentor e transmissor do conhecimento, para um mediador no processo 

de ensino-aprendizagem.  

O ambiente de aprendizagem da plataforma WISE pretende conferir maior 

autonomia aos estudantes por meio da proposição de atividades investigativas. No ambiente 

virtual, o aluno precisa tomar decisões constantemente e traçar o caminho de navegação que 

irá percorrer. Essas decisões definirão sua autonomia para obter respostas aos problemas 

propostos ou, ainda, buscar informações que procura. É nesse sentido que as pesquisas em 

torno da autonomia veem a Internet e o computador como ferramenta vantajosa no estímulo a 

uma autorregulação das aprendizagens pelos educandos. 

Porém, essa autonomia não significa aprender sozinho, de maneira isolada e sem 

necessidade de auxílio. A interação dos alunos com os conteúdos e objetos de aprendizagem e 

a atividade mental desenvolvida pelos alunos não asseguram, por si só, uma construção de 

sentidos e significados em torno do novo conteúdo. Por um lado, porque o aluno pode não 

dispor dos recursos cognitivos mais adequados para assimilar o novo conteúdo, ou se o tem, 

podem não ativá-los, não estabelecer relações mais significativas e relevantes possíveis entre 

esses recursos e o conteúdo em questão (ONRUBIA, 2005). O aluno deve contar com a ajuda 

do professor, que, segundo Onrubia, 2005: 

 

 

 ...cria um contexto que promove nos alunos certos tipos de atuações e formas de 

aprender que potencializam a compreensão e elaboração significativa do 

conhecimento, assim como certas formas de organização de atividade conjunta 

centradas no seguimento e apoio do professor a essa compreensão e elaboração 

significativa (ONRUBIA, 2005).  
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A essa “ajuda educativa” deve entender-se como processos que permitem a 

adaptação dinâmica, contextual e situada entre o conteúdo a aprender e o que o aluno está 

apto a aprender em cada momento (ONRUBIA, 2005). Essa ajuda contingente ao aprendizado 

do aluno é inspirada no conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky. 

Segundo essa perspectiva, o professor auxilia o aluno em um conjunto de habilidades e 

processos que o aluno potencialmente pode aprender, mas ainda não completou o processo, 

tendo grande possibilidade de atingi-lo, a partir dessa interação com o professor. O aluno 

conta com o apoio do professor e dos pares, que o orienta na interação com o objeto de 

aprendizagem, estimulando-o a assumir o efetivo uso das ferramentas de aprendizagem.  

Nesse processo de aprendizagem, no qual o estudante é autônomo na construção do 

conhecimento por fazer constantemente escolhas sobre quais recursos utilizar, que caminho 

seguir, a mediação pedagógica tem função primordial. A mediação pedagógica feita pelo 

professor, pela instituição de ensino, pelos colegas e ainda pelos designers, no caso desse 

estudo, os desenvolvedores do projeto na plataforma WISE, disponibiliza os elementos 

necessários e as ferramentas que possibilitam o aprendizado, ou, em outras palavras, eles 

“ensinam a aprender” (CASTRO, 2009). A responsabilidade pelo aprendizado é repartida por 

todos os envolvidos (estudantes, professores, materiais didáticos e outros recursos). Essa 

prática de ensino caracteriza uma perspectiva centrada no aluno a partir de uma mediação 

pedagógica, que estimula a reflexão crítica das experiências e do processo de trabalho. 

Porém, é necessário que haja um equilíbrio nessa “ajuda educativa”. Slotta (2004) 

analisa experiências realizadas pela equipe de pesquisadores do WISE em uma escola de 

Berkeley, na qual um pesquisador do WISE acompanhou o uso da plataforma por esses seis 

professores, durante dois anos escolares. Neste relato, apontam para diferenças significativas 

do papel do professor no suporte dado aos alunos, individualmente ou de modo coletivo. 

Alguns professores ficaram envolvidos profundamente com cada aluno, de maneira 

individual, por vários minutos a uma hora, enquanto outros circularam rapidamente pela sala, 

parando em cada computador por apenas um ou dois segundos para verificar o progresso dos 

alunos. Uma professora interagiu com os estudantes individualmente, em um nível tão 

profundo, que ela, em nenhum momento, voltou-se para a classe como um todo. Outro 

professor dirigiu-se a toda a turma, com tanta frequência, que os alunos não conseguiam 

tornar-se, verdadeiramente, focados em seu trabalho de investigação. 

 Quanto ao papel do professor observado nesse ambiente, os pesquisadores 

concluíram que havia uma diversidade de perfis dos professores quanto à natureza da 
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interação com os estudantes. Muitos professores tinham a ideia inicial de que os alunos se 

guiariam sozinhos pela plataforma, sem necessidade de interação. Vários professores 

persistiam na crença de que os alunos são tranquilos e empenhados e o professor pode apenas 

se certificar de que ninguém está tendo problemas. Segundo os pesquisadores que 

acompanharam essas experiências com os seis professores, ajuda-los a rever essas concepções 

iniciais sobre o WISE foi uma das tarefas mais difíceis.  

Na proposta de ensino investigativa, que coloca o aluno em uma posição mais ativa 

frente à construção do conhecimento, ao contrário do que usualmente se imagina, o professor 

não tem sua importância diminuída. Enquanto na abordagem de ensino tradicional com aulas 

expositivas, há uma centralização no professor como detentor do conhecimento. Na proposta 

de ensino desse estudo, é essencial o papel do professor como guia e mediador no processo de 

ensino-aprendizagem. O que notamos na pesquisa aqui relatada foi uma requisição constante 

do professor pelos alunos, sendo essa ajuda imprescindível para o cumprimento das tarefas e 

investigação dos problemas propostos, como é corroborado nas respostas dos alunos ao 

questionário e em trechos de interações professor-aluno que contribuíram para maior 

significação de conceitos e construção do conhecimento científico. Essa mediação do 

professor no processo de autoaprendizagem contribui para a autonomia do estudante, uma vez 

que é a partir da interação com o professor que o estudante desenvolve sua autoconfiança e 

habilidades para o uso das ferramentas disponibilizadas pelo ambiente virtual de 

aprendizagem. O professor apoia o aluno e o incentiva a torna-lo cada vez menos dependente 

dele para a construção do conhecimento. Esse é o princípio da mediação e interação 

orientadas para a construção da autonomia no aprendizado (CASTRO, 2009).  

As novas tecnologias, especialmente a Internet, renovam as relações docente-

discente, provocando mudanças em ambos frente à sociedade do conhecimento. Os alunos 

deixarão de ter uma postura de receptáculo de informações e terão uma postura mais ativa, 

inclusive na busca por informações, matéria-prima do seu aprendizado, numa postura de 

pesquisa e crítica constante (SCHIAVONI, 2007). O professor, por sua vez, passa a ser 

articulador, propondo atividades em sala de aula centradas nos alunos com uma didática mais 

interativa do que expositiva. A sua ação pedagógica procura também enfatizar os processos de 

aprendizagem que permitem, em parte, a superação da reprodução para a produção do 

conhecimento dos alunos.  

A criação de ambientes de aprendizagem com utilização de ferramentas de 

tecnologia interativa propiciou, nesse estudo, um processo de diálogo entre o professor e os 

alunos, buscando reduzir a visão mecanicista da utilização do computador como um mero 
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instrumento de reprodução. Com isso, os processos de significação e construção do 

conhecimento foram ampliados e favorecidos pela inserção dessas ferramentas tecnológicas e 

pelos recursos instrucionais dirigidos a apoiar interações sociais nesses ambientes de 

aprendizagem e desenvolvimento da autonomia dos estudantes.  

 

5.4.1 Interações professor- aluno 

 

 

Durante a execução da sequência investigativa, foi possível evidenciar incontáveis 

trechos de interação professor-aluno em que o professor auxiliava os alunos no processo de 

significação e resolução dos problemas. Essas interações aconteceram tanto no laboratório de 

informática, na execução das atividades investigativas na plataforma WISE, quanto em 

momentos de sistematização e discussões em sala de aula. Algumas dessas interações já 

foram discutidas, anteriormente, relacionadas à resolução dos problemas propostos. Nesse 

tópico, analisaremos outras duas interações, a fim de compreender o deslocamento do papel 

do professor provocado por esse ambiente de aprendizagem. 

Para tal, vamos escolher a questão que mais exigiu interação com a professora na 

sequência investigativa, que foi a significação dos dados da Tabela 1, que demonstra 

características dos rios das usinas hidrelétricas em relação ao potencial de produção de 

energia elétrica por cada uma das três usinas: Itaipu, Sobradinho e Tucuruí. Esse problema é 

um exemplo claro de que a interação dos alunos com os conteúdos e objetos de aprendizagem 

e a atividade mental desenvolvida pelos alunos não asseguram, por si só, uma construção de 

sentidos em torno do novo conteúdo. No caso desse problema,  alguns alunos pareciam não 

dispor de recursos cognitivos necessários para tal processo de significação, uma vez que isso 

exigia conceitos matemáticos (como área, volume , e vazão) e uma capacidade de abstração 

para situar as relações entre os conceitos a partir (e para além) dos números apresentados na 

tabela.  

Porém, na seleção do recurso de mediação (tabela), subestimamos a pouca 

familiaridade dos alunos com algumas noções básicas, necessários para a significação. Esse 

problema nos ajudou a compreender a importância do professor e da mediação pedagógica 

para viabilizar a compreensão de algo que os alunos ainda não eram capazes de fazer 

sozinhos, o que exemplifica a “ajuda educativa” e a “atividade conjunta” (ONRUBIA, 2005). 

O princípio da ajuda educativa estabelece que a análise dos processos de ensino aprendizagem 
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devem utilizar como unidade básica de análise a tríade aluno-professor-conteúdo, ou seja, a 

articulação entre a atuação do professor e alunos em torno de conteúdos e tarefas, em 

atividade conjunta (ONRUBIA, 2005). 

O primeiro episódio de interação selecionado apresenta a mediação pedagógica da 

professora com a dupla Beatriz e Larissa, na resolução do problema relativo à geração de 

energia pelas hidrelétricas.  

 

Episódio 8- Interação da dupla Beatriz e Larissa sobre o problema dos fatores que interferem 

na potência das hidrelétricas. 

 

1. Beatriz: Estou com problema aqui. 

2. Professora: Que problema você tem? 

3. Beatriz: A gente não sabe responder. 

4. Professora: O que está pedindo na primeira questão? 

5. Beatriz: Verificar suas hipóteses sobre os fatores que interferem no 

potencial de geração de energia das usinas se confirma e justificar. 

6. Professora: Você sabe o que é hipótese? 

7. Beatriz: Ah hã! 

8. Professora: Sabe? O que é? 

9. Larissa: Dar uma afirmativa que pode estar correta ou não. 

10. Beatriz: O que pode ser. 

11. Professora: Eu fiz uma pergunta anterior, você se lembra? Eu perguntei 

assim, todas as usinas hidrelétricas têm o mesmo potencial de geração de 

energia? Vocês achavam que tinha ou que não tinha? 

12. Larissa: Não 

13. Professora: Vocês achavam que não!? Então, eu estou perguntando olhando 

essa tabela, o que vocês achavam antes, se confirma ou não por essa tabela? 

14. Beatriz: Confirma. 

15. Professora: Confirma, porque? 

16. Beatriz: Porque os números na tabela são diferentes. 

17. Professora: Números de que? Como você vê nessa tabela o que gera mais 

ou menos energia? Como você vê? 

18. Larissa: Aqui oh. (Apontando a tabela na tela do computador) 

19. Professora: Isso é o que? Potência?  

20. Larissa: É 

21. Professora: Qual tem a maior potência dessas ai? 

22. Beatriz: Itaipu. 

23. Professora: Então, elas têm mesmas potências ou diferentes? 

24. Beatriz: Potências diferentes 

25. Professora: Então, sua hipótese estava certa ou errada? 

26. Larissa: Estava certa. 

27. Professora: E ai, eu estou querendo saber por que elas apresentam 

potências diferentes? Olha essa tabela, o que está mostrando aqui? O que é 

área de reservatório. 

28. Larissa: Porque a área de reservatório é menor. 

29. Professora: Ai o menor tem uma potência maior? 

30. Larissa: Não, o reservatório é maior. 

31. Larissa: É menor uai... ãh... 

32. Professora: Uai... e ai? O que você está vendo na tabela? O que ela tem de 

diferente? Vê o que ela tem de diferente. 

33. Larissa: Volume total do reservatório, aqui óh. 
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34. Professora: Âh! Que mais olha os outros dados. O que é vazão de uma 

hidrelétrica? Vazão é a quantidade de água que passa na turbina em um 

determinado tempo. Lembra que precisa girar a turbina com água, a 

quantidade de água que passa por essa turbina é a vazão. Quem tem maior 

vazão? Dá uma olhada. 

35. Beatriz: A Itaipu 

36. Professora: O que mais ela tem de diferente? Olha os outros dados. O que 

essa altura ai quer dizer? 

37. Larissa: A altura que a água cai. 

38. Professora: A altura que a água cai, como é a dela? 

39. Larissa: 112, é maior. 

40. Professora: Maior, então, porque será que ela tem maior potencial? 

41. Beatriz: Porque ela é toda maior, daí dá uns números maior. 

 

 

Até esse momento do diálogo, mesmo com os esforços da professora, a aluna Beatriz afirma 

que Itaipu gera maior energia elétrica “porque ela é toda maior, daí dá uns números maior” 

(turno 41). Essa resposta evidencia que a aluna não havia ainda compreendido o problema e 

nem havia percebido que o volume do reservatório dessa usina era menor que das demais, 

dado esse exibido na tabela, mas que até o momento não era passível de significação pelas 

alunas. 

 

42. Professora: É tudo maior, isso aqui também é maior? A área de 

reservatório? 

43. Larissa: Não. 

44. Professora: O que é a área de reservatório? 

45. Larissa: É o tanto que cabe, eu acho. 

46. Professora: É o quanto ela acumula, em cima da queda ela guarda água, 

isso é o reservatório. O reservatório dela é maior ou menor que o das 

outras? 

 

 

Nos turnos 45 e 46, há uma confusão entre as grandezas área e volume do reservatório. 

Apesar dos dados da tabela expressarem também o volume, a professora também se referiu a 

ele como área. Essa confusão, provavelmente, é devida a uma conexão mental entre o maior 

volume do reservatório que tem como consequência maior área de alagamento e de 

desmatamento, sem considerar as características de relevo do local em que é feito o 

represamento do rio.  

 

47. Larissa: Menor 

48. Professora: Isso quer dizer que ela tem uma área menor de alagamento. 

Quando ela tem uma área maior, olha essa usina de Tucuruí, quer dizer que 

ela tem uma área bem grandona que foi alagada. Isso é bom ou ruim? 

49. Larissa: Ruim 

50. Professora: Por que é ruim, qual o problema disso? 

51. Larissa: É 

52. Professora: Tem algum problema em pegar o rio e prender um tanto de 

água. 

53. Beatriz: Tem, eu acho. 

54. Larissa: Também acho. 

55. Professora: Porque?  



143 
 

 
 

56. Beatriz: porque... porque tem tudo maior...tem um tanto... que ela ah sei 

não... 

57. Professora: Suponha que você vai construir uma hidrelétrica lá na Floresta 

Amazônica, você vai fazer um reservatório grandão, prende o rio e deixa 

aumentar a quantidade de água em volta. 

58. Larissa: Vai alagar. 

59. Beatriz: Vai ocupar mais espaço. 

60. Professora: Qual o problema de ocupar mais espaço? 

61. Larissa: Vai alagar. 

62. Professora: Qual o problema de alagar? 

63. Larissa: Vai desmatar. 

64. Professora: Isso, desmata ne! Agora olha essa Itaipu, ela precisou de alagar 

uma grande área? 

65. Larissa: Não 

66. Professora: Mas ela conseguiu ter uma grande potência alagando uma área 

pequena. Por que será? Quais as características do rio onde ela foi 

construída, para ela conseguir isso? Vocês sabem onde fica essa usina de 

Itaipu? 

67. Beatriz: Eu acho que é no Rio de Janeiro. 

68. Larissa: Angra. 

69. Professora: Não, é aquela famosa que o povo viaja para ela, que parte é na 

Argentina e parte é no Uruguai, no sul do Brasil em foz do Iguaçu. 

70. Larissa: Não conheço não. 

71. Beatriz: Já ouvi falar. 

72. Professora: Onde tem uma cacheira grandona e bonita. O que tem de 

especial e diferente naquele rio que gera esse tanto de energia? 

73. Beatriz: A queda d’água! 

74. Professora: A queda d’água é grande ou pequena? 

75. Larissa: Grande 

76. Beatriz: Ai dá mais pressão na água. 

77. Professora: O que mais? Olha isso aqui, (apontando dados na tabela). 

78. Beatriz: A vazão é maior. 

79. Professora: O que significa a vazão ser maior? Mais água rodando a 

turbina. O que isso significa? Isso é bom? 

80. Larissa: É! Porque gera mais energia. 

81. Professora: Ai, agora podem responder à questão, que creio que vocês vão 

conseguir. 

 

 

Nesse ponto da interação, como consequência das intervenções da professora, é 

possível perceber maior significação, pelas alunas, dos dados da tabela, tais como a vazão 

(turnos 77 a 79), volume do reservatório (turnos 56 e 57) e altura da queda d’água (turnos 70 a 

76).   

Essa dupla demonstrou grande dificuldade em significar os dados da tabela. É 

possível notar que, a princípio, mesmo com as perguntas de orientação de raciocínio propostas 

pela professora e apontando os dados na tabela, as alunas demoraram a perceber que a maior 

vazão e altura da queda d’água eram as responsáveis pelo maior potencial da Itaipu quando 

comparada às usinas de Sobradinho e Tucuruí. Essa compreensão, aparentemente, começou a 

acontecer, ou melhor, os dados começaram a ser significados pela ajuda da professora, 

mediante essa interação. 



144 
 

 
 

Vamos acompanhar mais um processo de mediação pedagógica desempenhado pela 

professora no processo de significação de outra dupla, Lara e Laura, a fim de avaliarmos as 

estratégias utilizadas pela professora e pelas alunas, a fim de que levassem a compreensão dos 

dados da tabela 1, relativos aos fatores que conferem maior potencia de geração de energia 

elétrica pelas hidrelétricas. 

 

Episódio 9- Interação da professora com a dupla Lara e Laura sobre a construção dos 

conceitos de vazão e energia potencial gravitacional. 

 

 
1. Lara: A gente não entendeu. 

2. Professora: O que você não entendeu? A primeira pergunta? O que que esta 

perguntando ai, me deixa ver, leia pra mim. 

3. Lara: Analisando os dados da tabela, verifique se suas hipóteses sobre os 

fatores que interferem no potencial de geração das usinas se confirmam ou se 

há outros fatores a se considerar. 

4. Professora: Eu fiz uma pergunta anterior. Essa pergunta é em relação a 

uma... eu perguntei assim, quais fatores que você acha que precisa para que 

vá mudar o potencial de geração de energia. 

5. Lara: A pressão da água. 

6. Professora: Você falou a pressão. Só a pressão que vocês falaram? Então, eu 

quero que vocês olhem essa tabela, que compara três usinas hidrelétricas, 

que tem no Brasil, que existem no Brasil. Qual delas que gera mais energia? 

Procura o dado na tabela. 

7. Lara: Essa aqui. (Apontando para a usina de Itaipu na tabela na tela do 

computador) 

8. Professora: Qual é essa aqui?  

9. Lara: Itaipu. 

10. Professora: Tá então, você falou que é por conta da pressão da água. Mas 

agora olhe os dados, que eles estão lhe dando sobre a usina, e veja se tem 

alguma coisa, que interfere no potencial, além da pressão que você falou. 

11. Professora: O que precisa no rio, quais características que tem o rio? 

12. Laura: Reservatório 

13. Professora: O volume do reservatório dela é grande ou pequeno? 

14. Lara: Pequeno. 

15. Professora: Pequeno, hãn... Você acha que para gerar energia você precisa de 

ter um reservatório maior ou menor? 

16. Lara e Laura: Maior. 

17. Professora: Agora olha aqui, quem tem maior reservatório? 

18. Laura: Sobradinho. 

19. Lara: É mas ai, num, ela não tem maior potencial não. 

20. Professora: Então é ter maior reservatório? 

21. Lara: Maior pressão. 

22. Professora: Então, o que será que é? Olha esse dado e esse dado. 

23. Professora: Você sabe o que é vazão? 

24. Lara: Não  

25. Professora: Vazão é a quantidade de água que passa na turbina. 

26. Professora: Você se lembra do funcionamento da hidrelétrica,  

27. Lara: Sim  

28. Professora: Tem que girar uma turbina, não tem? Para gerar energia. 

29. Lara: Ah tá, tem. 

30. Professora: A vazão é o quanto de água que passa nessa turbina. 

31. Lara: Então, é a quantidade de água, a pressão, é...a altura. 

32. Professora: A quantidade de água interfere na pressão? O que você acha? 

33. Lara: Sim  
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34. Professora: Interfere né, se eu tenho mais água, essa água fará maior pressão 

para girar a turbina. 

35. Professora: Mas olha essa aqui (apontando os dados na tabela). Tem 

diferença? 

36. Lara: Tem. 

37. Professora: O que isso significa? 

38. Lara: É assim, para poder ter pressão, ele precisa ser mais alta, então quanto 

mais alta, mais pressão vai ter. 

39. Professora: É, por que será? O que tem quando está alto? Tem alguma coisa? 

Tem alguma energia? Quando eu subo isso aqui tem energia? 

(a professora pega um pregador de cabelo e suspende ele, para fazer uma 

analogia, a fim de que as alunas compreendam a relação entre energia 

potencial e altura) 

40. Lara: Não.  

41. Professora: Não? 

42. Lara: Ãhn não sei. 

43. Professora: Não? Mas quando cai, você acha que cai com mais pressão. 

44. Lara: Sim.  

45. Professora: Mas e se cair daqui? A pressão é menor? 

46. Lara: Acho que é. 

47. Laura: A altura. 

48. Professora: O que será que essa altura interfere? Será que se eu jogar ele 

daqui cai da mesma forma que se eu jogar ele daqui? 

(Jogando o pregador de cabelo em cima da mesa, por diferentes alturas, ora 

mais baixo, ora mais alto) 

 

 

 

A professora, nessa mediação pedagógica, acrescenta outros recursos didáticos como 

o uso de analogias, utilizando um prendedor de cabelo, para simular a relação entre a energia 

potencial gravitacional com a altura. Com esse aparato, a professora explica que rios com 

grandes quedas d’água apresentam maior energia potencial e, consequentemente, essa energia 

é convertida em energia cinética na turbina, gerando mais energia elétrica. 

 

 

49. Professora: Você acha que bate com maior força com maior velocidade? 

50. Lara: Mais velocidade. 

51. Professora: Mais velocidade? Você acha? 

52. Professora: Então, você acha que a altura interfere. Mas você acha que não 

tem a ver com energia? Será que quando a água está lá em cima ela tem a 

mesma energia? 

53. Lara: Não. 

54. Professora: Será que ela não tem uma energia acumulada pra depois virar 

energia cinética, não? 

55. Lara: Acho que não. 

56. Laura: Energia do sol? 

57. Professora: Não, existe um tipo de energia, que se chama de energia 

potencial de altura ela se chama potencia gravitacional. Quanto mais alto 

maior a energia potencial. Então, se tem uma queda mais alta, ela vai girar a 

turbina com maior energia.  
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Após a professora ter guiado o raciocínio das alunas e elas, aparentemente, terem 

compreendido um pouco melhor os dados da tabela, elas ainda encontraram dificuldades para 

expressar suas ideias em linguagem escrita. Elas pedem, novamente, ajuda da professora, que 

as estimulam a escrever, sem ditar a resposta a elas.  Após a interação das alunas com a 

professora, as alunas responderam “os fatores que interferem são: a altura, vazão, pressão, 

potencia”. Essa resposta demonstra que as alunas não compreenderam bem o significado da 

palavra potência. Pela análise do discurso entre as alunas, visto pela gravação da webcam, no 

momento em que elas escreviam a resposta, as alunas discutiram se o fator potência entraria 

ou não nessa lista de fatores. 

Nos episódios mencionados acima, a professora foi uma mediadora entre os dados 

disponibilizados no computador e os alunos, o que permitiu maior significação desses dados 

pelos mesmos.  A estratégia utilizada pela professora nas duas interações foi a proposição de 

questões que levem os alunos a buscarem evidências nos dados da tabela, justificativas para 

suas respostas, fazê-los sistematizar raciocínios de proporcionalidade entre as variáveis, 

auxiliando os alunos no processo de estabelecer relações mais significativas e relevantes 

possíveis entre esses recursos (dados da tabela) e o conteúdo em questão. Além disso, na 

segunda interação, também pode ser constatado o uso de analogias.  

Esses eventos demonstram a importância do professor e a mudança de papel do 

mesmo nesse tipo de abordagem investigativa mediada pelo computador. Nesse ambiente de 

aprendizagem, a aula não é centrada no professor, os alunos são mais ativos no processo, mas 

o professor continua tendo um papel indispensável na orientação e condução do processo de 

significação em que os alunos estão envolvidos. Além disso, é ele quem planeja e organiza as 

situações de aprendizagem, orquestrando e disponibilizando informações, situações 

problemas e recursos didáticos necessários para a construção de conceitos científicos. 

Acreditamos que o professor através de uma interação mais sistemática com o aluno, 

no contexto de aprendizagem com atividades investigativas mediadas pelo computador, pode 

funcionar como importante “ponte” para o desenvolvimento da autonomia do estudante, o que 

está coerente com as ideias de Vygotsky sobre zona de desenvolvimento proximal. 

Alguns pesquisadores em educação têm utilizado o termo “scaffolding” como uma 

metáfora para designar o papel do educador como guia no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem do educando (BRUNER, 1978). O termo “scaffold”, em inglês, significa 

“andaime” o que sugere uma estrutura temporária que apoia os construtores enquanto eles 

trabalham. Essa ideia está calcada no conceito de “Zona de Desenvolvimento Proximal” de 
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Vygotsky, onde o educador apoia o desempenho do estudante que trabalha (exercita) as 

funções psicológicas que ainda estão em processo de desenvolvimento.  

 

 

5.4.2 Avaliação do papel do professor pelos alunos  

(Respostas às questões 7, 8 e 9 do questionário) 

 

 

A análise do questionário “Percepção dos estudantes” confirma o papel 

imprescindível do professor nesse ambiente de aprendizado. A maioria dos alunos (92%) 

julgou importante a ajuda das professoras
33

 na execução da sequência investigativa. Destes, 

17% alegaram que sem essa ajuda, eles teriam muita dificuldade em realizar as atividades e 

75% que teriam um pouco de dificuldade para realiza-las sem esse apoio. Apenas 8% 

julgaram desnecessária a assessoria das professoras, pois segundo esses alunos não tiveram 

maiores dificuldades em realizar a atividade, conforme dados do gráfico 11. 

 

Gráfico 11- Opinião dos alunos em relação à ajuda conferida pela professora na execução da sequência 

investigativa na plataforma WISE. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Em relação ao caráter desses auxílios, procuramos levantar pontos positivos e 

negativos das intervenções das professoras. A maioria dos alunos (62%) ressaltou o fato de 

                                                           
33

 Cabe ressaltar, que tanto a professora, quanto a pesquisadora se colocaram à disposição para esclarecer as 

dúvidas dos alunos, por isso o termo será utilizado no plural. 

17% 

75% 

0% 
0% 

8% 

Opinião dos alunos sobre a ajuda da professora na 
execução da sequência investigativa na plataforma 

WISE  Foi muito importante. Sem
elas, eu teria muita
dificuldade em realizar as
atividades.
Foi importante. Sem elas, eu
teria um pouco de
dificuldade em realizar a
atividade.
Foi desnecessária. As
professoras não conseguiram
me orientar nas questões
que eu não compreendi bem.
Foi desnecessária. Mesmo
precisando, preferi não
chamar a professora.
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elas serem importantes para tirar as dúvidas nas questões, sendo essas dúvidas de natureza 

diversa. 15% alegaram ser importantes para explicar a atividade proposta. Uma porcentagem 

significativa de alunos (11%) alegou a necessidade de a professora ajudá-los a resolver 

problemas técnicos no computador. Outros fatores que apareceram como respostas, porém, 

em menor frequência foram: tirar dúvida de ortografia das palavras; auxiliar no enunciado da 

questão e fornecer informações complementares para a resolução dos problemas, conforme 

exposto no gráfico 12. 

 

 

Gráfico 12-  Porcentagem de alunos em relação à opinião sobre intervenções positivas realizadas pela professora 

durante a execução da sequência investigativa. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

No gráfico 13, estão expostos fatores considerados como intervenções negativas das 

professoras, a maioria dos alunos (69%) não teve nada a reclamar das intervenções. Porém, 

27% atestaram como negativo a demora em atender às solicitações e tirar as dúvidas. Esse 

tipo de abordagem exige uma atenção mais individualizada. Na sala de aula havia 15 duplas, 

mesmo estando duas pessoas a disposição, a professora e a pesquisadora em sala, as 

solicitações não puderam ser atendidas de imediato. No geral, para esse tipo de abordagem 

teríamos apenas um professor em sala, o que dificultaria ainda mais em atender de prontidão a 

todas as solicitações. Esse fato não inviabiliza o uso da plataforma, mas evidencia a 

importância de práticas que considerem a individualidade, nas quais alunos e professores em 

interação possam dividir a responsabilidade pelo processo de aprendizagem. Isso é importante 

no processo de significação de conceitos e desenvolvimento da autonomia dos estudantes. 
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Gráfico 13- Porcentagem de alunos em relação à opinião sobre intervenções negativas  realizadas pela professora 

durante a execução da sequência investigativa. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

O deslocamento do papel do professor é resultado de estratégias de ensino 

investigativas, em que os alunos são postos frente a problemas a resolver e em contato com 

recursos que potencializam sua ação. A ação docente é contingente e deve ocorrer no sentido 

de maximizar a atividade dos alunos, não a substitui-los. O uso de perguntas e a qualidade 

dessas asseguram o êxito, maior ou menor, desta intenção pedagógica.  

 

 

5.4.3 Relações entre ferramentas tecnológicas, mediação pedagógica e processo de construção 

de significados na plataforma WISE 

 

 

Mediante a importância da mediação pedagógica do professor no processo de 

aprendizagem dos alunos, criando um contexto que potencializa a compreensão e elaboração 

significativa do conhecimento, adquire particular relevância a inclusão de ferramentas 

tecnológicas e recursos instrucionais dirigidos a apoiar as ajudas sociais, oferecidas pelo 

professor e pelos colegas de classe nos processos de construção do conhecimento. 

Nesse sentido, a missão das TICs e dos recursos tecnológicos virtuais não é eliminar 

o papel do professor, pelo contrário, é amplificar a presença docente. Elas devem criar 

situações e permitir que o professor acompanhe, de maneira continuada, o processo de 

construção do conhecimento do aluno e forneça a ajuda dinâmica e sensível a esse processo. 

69% 

27% 
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Intervenções negativas das professoras 

Nenhuma

Demora para atender às
solicitações e tirar a
adúvida

Não entendeu a
explicação dada
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Dentre as formas de utilização docentes das TICs mais interessantes são aquelas que 

aproveitam e ressaltam em maior medida o uso das TICs como sistema semiótico de 

representação, que permitem ao professor ajudar mais e melhor os alunos (ONRUBIA, 2005).  

Portanto, para avaliar os potenciais e limitações da plataforma WISE em criar esse 

ambiente de aprendizagem que potencialize interações sociais e a mediação pedagógica, 

vamos basear nossas análises em um conjunto de fatores que formam o “desenho técnico-

pedagógico” dos processos virtuais de ensino-aprendizagem, que podem atuar em diversas 

direções e com diferentes graus de intensidade, proibindo, dificultando, permitindo, 

facilitando, promovendo, obrigando... determinadas formas de organizar a atividade conjunta 

de professores e alunos frente aos conteúdos e atividades. 

Onrubia, 2005, descreve dois tipos de limitações e potencialidades que condicionam 

o “desenho técnico-pedagógico” dos processos virtuais de ensino e aprendizagem. Em 

primeiro lugar, estão as características dos recursos tecnológicos que constituem o entorno 

virtual, se elas incluem ferramentas de trabalho colaborativo, se incorporam unicamente 

ferramentas de comunicação assíncronas ou tanto síncronas quanto assíncronas, se permitam 

ou não (e em que medida e com que facilidade) personalizar e adaptar as ferramentas 

disponíveis. O segundo tipo de limitações e potencialidades é proveniente do desenho 

instrucional estabelecido para o processo de ensino aprendizagem, o que remete às 

características dos materiais em que se apoiam a apresentação dos conteúdos e as atividades 

do projeto. 

Em relação às características dos recursos tecnológicos da plataforma WISE, ela 

demonstra um potencial para o desenvolvimento do trabalho colaborativo, inclusive 

disponibilizando ferramentas de comunicação assíncronas e síncronas. Nesse estudo, 

avaliamos as interações que se passavam entre os membros das duplas e desses com o 

professor, apenas no laboratório de informática, na execução do projeto investigativo. Porém, 

a plataforma permite que o professor forneça feedback aos alunos, de forma assíncrona, de 

maneira que os alunos verão os comentários do professor, na próxima vez que entrarem na 

plataforma. Esse recurso não foi testado, nem utilizado nesse projeto, pois conferia um 

trabalho extra para a professora. Outros recursos que a plataforma disponibiliza em prol da 

colaboração é um recurso, denominado “Student Brainstorm”, no qual os alunos podem ver as 

respostas dos colegas, antes ou depois de responder a sua, sendo possível, editá-la ou não, 

conforme escolha de quem construiu o projeto. Esse recurso foi testado e alguns alunos no 

questionário ressaltaram essa possibilidade de ver a resposta do colega como um fator 

motivacional no uso da plataforma. Outro recurso que ela disponibiliza é a construção de 
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texto em colaboração. Esse recurso nós testamos no pré-teste de execução do projeto sobre o 

tema energia, porém, percebemos que ele conferia grande dispersão, os alunos ficavam 

apagando os textos escritos pelos colegas e fazendo brincadeiras. Desse modo, julgamos que 

tal recurso não contribuía, como esperado, para o engajamento produtivo dos estudantes. 

Em relação ao desenho instrucional da atividade, ela foi construída mediante os 

construtos teóricos da abordagem investigativa, na qual os recursos multimídia foram 

selecionados e orquestrados de maneira a favorecer o processo de significação dos conteúdos 

abordados. Muito se tem discutido que a inserção das novas tecnologias, apenas como 

instrumentalidade,  sem mudar a concepção de ensino não contribuem para o aprendizado 

(AZEVEDO, 2010; COSCARELLI, 1998; KINTSCH, 1995; MAINGINSK, 2012). 
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6. APRENDIZAGEM COLABORATIVA NO AMBIENTE VIRTUAL E 

ENGAJAMENTO DISCIPLINAR PRODUTIVO 

 

 

6.1 Avaliação do trabalho das duplas no laboratório de informática 

 

A fim de investigar o trabalho das duplas em relação à colaboração e ao engajamento 

disciplinar, analisamos o comportamento dos alunos na execução das tarefas no laboratório de 

informática, gravados via webcams e Screencast. Cruzamos esses dados com a auto avaliação 

feita pelos alunos ao responder ao questionário “Percepção dos estudantes”. Segundo os 

preceitos de Meirinhos e Osório, 2008, o que caracteriza a colaboração entre os alunos em um 

grupo é a maior autonomia e menor controle do professor, o apoio mútuo, partilhamento das 

descobertas e negociação de saberes, entre os membros da dupla. Além desses aspectos, a 

colaboração também envolve a participação de cada membro para atingir um objetivo comum.  

Outro fator que pretendemos investigar, nessa seção, diz respeito ao engajamento 

disciplinar produtivo das duplas na execução da sequência. Para tal, nos basearemos nos 

indicadores, construídos fundamentados nos preceitos de Engle e Conant, 2002, que são eles: 

a participação ativa dos estudantes a partir das perguntas feitas (qualidade e quantidade); 

postura corporal na execução das atividades; ouvir e fazer considerações nas falas dos 

colegas; habilidade no uso dos recursos disponíveis para resolução dos problemas propostos.  

A fim de avaliar se houve mudança de postura e comportamento da dupla frente ao 

ambiente de aprendizado mediado pelo computador, nos valemos de informações das fichas 

de avaliação formativa dos alunos da escola investigada. No Centro Pedagógico da UFMG, há 

uma prática consolidada de avaliação formativa que culmina no registro coletivo de fichas dos 

alunos. Todos os professores do ciclo e de uma dada turma discutem e registram o 

desenvolvimento de cada aluno da escola nas dimensões conceituais, comportamentais e 

atitudinais. Nesses registros, são levados em consideração o histórico de cada aluno e os 

contatos com familiares. As fichas são arquivadas eletronicamente e comunicadas aos pais ao 

final de cada etapa escolar.  

 

6.1.2 - Dupla Guilherme e Rafael 
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O padrão de respostas e a mudança de comportamento dessa dupla chama a atenção e 

vamos explicitar com mais detalhes. Essa dupla é Guilherme e Rafael, alunos que receberam 

um conceito regular em relação aos procedimentos e atitudes, conforme indicadores da ficha 

de avaliação dos alunos. Trata-se de alunos que usualmente não assumem suas atitudes e 

ações, não propõem soluções para problemas coletivos; não cooperam em atividades 

coletivas; realizam as atividades em sala mediante cobrança; com dificuldade interpretam 

informações; com dificuldade expressam suas ideias por escrito. Apesar disso, Guilherme, 

segundo a ficha de avaliação, demonstra curiosidade e interesse na realização das atividades, 

faz perguntas sobre o assunto estudado e relaciona o conhecimento adquirido com o 

cotidiano. Já Rafael tem uma postura menos participativa e mais desinteressada. Esse perfil do 

Guilherme descrito na ficha não está muito coerente com o que foi observado por mim, sobre 

sua participação na sala de aula. Nas aulas, que participei como observadora, percebi que 

Guilherme passa grande parte do tempo desatendo e, eventualmente, tenta uma participação. 

Em uma das aulas, o aluno passou a aula inteira de cabeça baixa, além disso, ele fica 

constantemente mexendo no celular por baixo da carteira. 

Durante as aulas no laboratório de informática, essa dupla apresentou um 

comportamento diferente, se envolvendo e realizando as atividades sem necessidade de 

cobrança da professora. Guilherme e Rafael recorreram, com grande frequência a mim ou a 

professora para esclarecer dúvidas. Esse comportamento está, em parte, coerente com o perfil 

do Guilherme, que, eventualmente, faz perguntas em sala, mostrando-se interessado, ao 

contrário de Rafael, que se mostra, constantemente, desinteressado. Porém, ambos 

demonstram, no ambiente de aula tradicional, dificuldade em realizar as atividades, sendo 

necessária cobrança do professor. Essa dupla, apesar de não ser a única, foi a que demonstrou 

maior mudança de comportamento, em relação à realização das atividades (Guilherme e 

Rafael) e à participação nas aulas (Rafael), ao alterar a dinâmica de aula expositiva para aula 

no laboratório de informática, em que exigia do aluno uma postura mais ativa no processo de 

aprendizagem.  

Ao analisar a postura da dupla, Guilherme e Rafael, de envolvimento, diálogos 

constantes entre a dupla e dessa com a professora e seus padrões de respostas salvos no centro 

de monitoramento do professor, é possível observar um engajamento disciplinar produtivo 

dos mesmos na execução do projeto investigativo. Porém, as respostas dos alunos confirmam 

a dificuldade de expressão escrita do conhecimento, posto que seus registros indicavam 

problemas de coesão e não expressavam a riqueza das discussões orais da dupla entre si e com 
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a mediação da professora. A autonomia conferida pelo ambiente de aprendizado mediado por 

recursos tecnológicos foi positiva para o trabalho dessa dupla, que interagiu com os recursos 

(vídeos, animações e simulações), buscando na mediação pedagógica com a professora a 

construção do conhecimento e significados. Uma sequência de ensino que exige uma postura 

mais ativa, para esses alunos, foi um fator determinante para que esses alunos se engajassem 

nas atividades e atingissem maior progresso intelectual. 

 

 

6.1.2 Dupla Thiago e Luiz 

 

 

Os alunos dessa dupla, apesar de, eventualmente, terem apresentado comportamento 

de brincadeira e dispersão, durante a execução da sequência, trabalharam de maneira 

colaborativa, discutindo as questões e levando em consideração as ideias do colega, antes de 

escrever as respostas. Thiago, segundo os dados e critérios da ficha de avaliação formativa, é 

um aluno que usualmente demonstra curiosidade e interesse na realização das atividades, faz 

perguntas sobre o assunto estudado, interpreta informações, expressa suas ideias oralmente, 

relaciona o conhecimento adquirido com o cotidiano, utiliza a linguagem própria da ciência 

para sintetizar fenômenos e processos relacionados às Ciências. Ele necessita de ajuda da 

professora para realizar as atividades em sala, para interpretar informações contidas em textos 

de forma implícita e explícita e compreender processos e fenômenos comuns das ciências por 

meio de esquemas, imagens, quadros, tabelas e gráficos. Essas características foram 

constatadas na realização da atividade com o WISE, com solicitações recorrentes de auxílio 

da professora. Ao contrário de Thiago, Luiz, segundo dados da ficha, é um aluno que 

usualmente não demonstra curiosidade e interesse na realização das atividades, não faz 

perguntas sobre o assunto estudado, não expressa suas ideias oralmente, não relaciona o 

conhecimento adquirido com o cotidiano. Apresenta dificuldades em realizar as atividades em 

sala, em interpretar informações, inclusive aquelas contidas em textos de forma implícita e 

explícita e em expressar suas ideias por escrito. Contudo, diferente de Thiago, Luiz demonstra 

facilidade em compreender processos e fenômenos comuns das ciências por meio de 

esquemas, imagens, quadros, tabelas e gráficos. Essas características dos alunos foram 

evidentes na realização das atividades na plataforma WISE, posto que Thiago e Luiz foi dupla 

que mais pediu ajuda a professora para auxiliá-los na compreensão de algum recurso ou 
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resolução de problemas. As perguntas feitas pelos alunos eram sempre relacionadas aos 

problemas propostos, pediram auxílio para significar os dados na tabela comparativa entre as 

hidrelétricas: Itaipu, Sobradinho e Tucuruí, tiraram dúvidas sobre o diagrama de 

transformações e dissipações de energia nas termelétricas e ainda checaram a ortografia de 

algumas palavras. Cabe ressaltar que, nos trechos de diálogo com a professora, Luiz também 

fazia perguntas e se mostrava envolvido e interessado em compreender os assuntos, ao 

contrário do que ele demonstra em aulas tradicionais, conforme registro da ficha de avaliação 

formativa. 

No questionário, os alunos declararam que, em alguns casos, voltavam ao texto, 

pergunta ou vídeo para dar a resposta. Pela análise das telas do computador gravadas pelo 

Screencast é possível perceber que essa dupla não visitou outros sites, nem entrou em outras 

páginas que não àquelas disponibilizadas na plataforma WISE, o que é de certa forma 

positivo, pois demonstra que ficaram focados na atividade, mesmo se tratando de alunos com 

um perfil atitudinal tendendo à dispersão. Esses comportamentos evidenciam a autonomia dos 

alunos, ao escolher quais caminhos trilhar no transcurso da atividade, a fim de buscar a 

construção do conhecimento. Essa participação ativa dos alunos, aliada à vontade de 

solucionar os problemas e ao uso das ferramentas culturais disponibilizadas para tal, 

demonstra o engajamento disciplinar produtivo dessa dupla.  

Pela análise do questionário dos alunos de auto avaliação do uso da plataforma 

WISE, ambos alegaram que ficaram mais interessados e motivados ao longo da execução da 

atividade e que o auxílio da professora foi muito importante, sem a qual eles teriam muita 

dificuldade para realizar as atividades. Consideraram positivo o uso da plataforma em 

sequências didáticas, pois a julgaram interessante e que aprenderam bastante com as 

atividades.  

As respostas dos alunos ao questionário também confirmam o que foi evidenciado 

nas gravações, quanto ao comportamento de colaboração da dupla. Thiago alegou que em 

quase todas as perguntas, eles discutiam antes de anotar uma resposta. Já Luiz assinalou que 

um dos membros da dupla dava a primeira resposta, e, se necessário, o outro completava ou 

discutia o que achava que não estava certo.   

 A nosso ver, essa parceria foi de grande valia para o desenvolvimento desses alunos. 

As características de ambos eram complementares e auxiliaram no desenvolvimento de 

habilidades no uso de ferramentas pelo colega. No registro da ficha formativa, Thiago, ao 

contrário de Luiz, demonstra dificuldade com a interpretação de gráficos, esquemas e tabelas. 

Nos dados, foi possível evidenciar no evento de discussão para interpretação dos dados da 
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tabela sobre as hidrelétricas (Episódio 3-ANEXO E), que Luiz contribuiu com o Thiago, junto 

com a professora, para significação dos dados e resolução do problema. Por outro lado, na 

interação com Thiago, Luiz conseguiu se expressar melhor oralmente e se manteve mais 

interessado na realização da atividade. Esse evento exemplifica a expressão de Vygotsky de 

que o desenvolvimento consiste em um processo de aprendizagem dos usos das ferramentas 

intelectuais pela interação social com outros mais experientes no usos dessas ferramentas.  

 

 

6.1.3 Dupla Matheus e Arthur 

 

 

Ao acompanhar a filmagem da primeira aula no Laboratório de informática feita pela 

webcam dessa dupla, foi possível perceber que Arthur estava fazendo a atividade sozinho, 

enquanto Matheus estava mais disperso, com fone de ouvido e aparentemente, ouvindo 

música, o que dificultava a interação. Esse comportamento está coerente com o perfil desses 

alunos, segundo a ficha de avaliação formativa, elas demonstram que Arthur é sempre 

interessado e envolvido com as atividades em sala, faz perguntas sobre o assunto estudado, 

interpreta informações, expressa suas ideias oralmente e por escrito, relaciona o conhecimento 

adquirido com o cotidiano e coopera em atividades coletivas. Além disso, ele utiliza com 

facilidade a linguagem própria da ciência para sintetizar fenômenos e processos relacionados 

às Ciências, interpreta informações contidas em texto e compreende processos e fenômenos 

por meio de esquemas, imagens, quadros, tabelas e gráficos. Já Matheus, apesar de, com 

frequência, realizar atividades em sala, apresenta dificuldade em cooperar em atividades 

coletivas, em interpretar informações, compreender processos de ciências por meio de 

esquemas, imagens, quadros, tabelas e gráficos e no uso da língua portuguesa para expressar 

suas ideias por escrito. Isso justifica o fato do Arthur ter escrito, sozinho, as respostas na 

plataforma, conforme observamos pelas gravações. Na execução do projeto investigativo, na 

plataforma WISE, observamos falas do Arthur no singular, o que sinaliza que ele estava 

fazendo a atividade sem muita participação e colaboração por parte do colega. Em um 

momento ele disse que pulou uma questão e que depois ele voltaria para fazê-la, tudo dito no 

singular. Na resposta ao questionário, Arthur alega que um dos membros da dupla respondia e 

o outro só acompanhava e que não foi necessário discutir, então, foram respondendo, sem 
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qualquer problema. Já Matheus declarou que em quase todas as perguntas, a dupla discutia 

antes de dar a resposta. A nossa percepção ao assistir às gravações da dupla está em sintonia 

com o que foi exposto no questionário por Arthur. 

A dupla fez as atividades com pouco auxílio da professora, Arthur solicita ajuda 

apenas em um momento para tirar dúvidas sobre a ortografia de uma palavra. O aluno se 

mostrou surpreso com a possibilidade de ver as respostas das outras duplas e afirmou, no 

questionário, ter gostado desse recurso que a plataforma disponibiliza. Na animação com 

textos explicativos, Arthur lê em voz alta as explicações para o colega, prática importante 

para o desenvolvimento de habilidades de leitura e para manter o colega envolvido com a 

atividade.  

Já na segunda aula no laboratório de informática com o uso da plataforma, foi 

possível notar uma interação maior entre a dupla. Matheus não estava ouvindo música, como 

na primeira aula, e ajudava Arthur a dar as respostas. Pela análise da gravação da tela do 

computador via Screencast, foi possível perceber que os alunos não dispersaram com outros 

sites, mantiveram o foco nas atividades do WISE e na resolução dos problemas propostos. 

Assistiram a todos os vídeos prestando atenção às informações. Leram as respostas dos 

colegas no recurso de “Student Brainstorm”, no qual após a dupla salvar sua resposta, é 

possível ver a dos colegas. Esse recurso permite uma interação virtual entre as duplas, já que 

os alunos podem reformular suas respostas após a leitura das respostas dadas pelos colegas.  

Na terceira aula no laboratório de informática, também foram observados poucos 

momentos de interação entre a dupla. Arthur estava concentrado resolvendo aos problemas 

propostos e, eventualmente, Matheus o ajudava se envolvendo com a atividade. Nessa aula, 

Matheus não estava ouvindo música e interagiu principalmente com as simulações do 

trapezista e do skatista, que lhe despertaram o interesse. Na simulação do skatista, disponível 

no PHET, os alunos permaneceram 27 minutos, testando os recursos, alterando o formato da 

pista, o skatista, o local em que ele estava: Terra, Júpiter, Lua e espaço sem gravidade. As 

respostas dos alunos aos problemas mostraram o emprego correto dos conceitos de energia 

cinética e energia potencial gravitacional e, ainda uma ótima compreensão sobre as 

transformações de energia.  

As respostas dadas pelos alunos e o fato de terem mantido o foco na resolução dos 

problemas propostos mostraram um engajamento disciplinar produtivo e um crescimento 

intelectual ao longo da atividade. Porém, ficou evidente que a interação social não aconteceu 

durante toda a atividade conforme o esperado e que a atividade investigativa foi realizada com 

pouca colaboração, sendo muitas vezes as respostas elaboradas por apenas um membro da 
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dupla. Isso não nos permite avaliar o crescimento intelectual e o desenvolvimento no uso das 

ferramentas pelo aluno Matheus, o que nos leva a operar com a possibilidade de que o 

aprendizado dos conteúdos relativos ao tema abordado tenha sido mais expressivo para uma 

das partes. Porém, não nos restam dúvidas de que a pareceria com o Arthur contribuiu para o 

crescimento intelectual de Matheus, o que não conseguimos é precisar em quais aspectos se 

deu esse desenvolvimento.  

 

 

6.1.4 Dupla Carlos e Samuel 

 

  

Samuel e Carlos são alunos que, no geral, realizam as atividades em sala, 

necessitando de auxílio da professora, como foi percebido no envolvimento com o projeto 

investigativo. Ao longo do projeto, os alunos se mantiveram concentrados a maior parte do 

tempo na realização das atividades e fizeram algumas solicitações de ajuda para a professora. 

Num primeiro momento, para compreender a tabela de comparação entre as usinas 

hidrelétricas, a fim de investigar por que a usina de Itaipu, mesmo apresentando o menor 

reservatório, possui o maior potencial de geração de energia elétrica. Num segundo momento, 

para compreender a energia potencial e sua relação com a queda d’água e consequentemente 

geração de energia elétrica.  

Pela análise de suas fichas, percebemos que Samuel precisa de ajuda para expressar 

suas ideias por escrito, para interpretar informações contidas em textos, imagens, gráficos e 

esquemas, o que justifica as interações com a professora para auxiliá-lo no desenvolvimento 

dessas habilidades. Porém, tem facilidade em utilizar a linguagem própria da ciência para 

sintetizar fenômenos e processos relacionados às Ciências. Já Daniel, não costuma fazer 

perguntas sobre o assunto estudado, por ter dificuldade de se expressar oralmente, além de 

apresentar dificuldade em interpretar informações e em relacionar o conhecimento adquirido 

com o cotidiano. Porém, ao contrário de Samuel, ele tem facilidade em compreender 

processos e fenômenos comuns das ciências por meio de esquemas, imagens, quadros, tabelas 

e gráficos. 

Pela análise da filmagem da webcam, a dupla formada por Carlos e Samuel realizou 

a sequência de atividades investigativas em colaboração, apesar de na ficha de avaliação 

desses alunos, atestar que eles apresentam dificuldades em cooperar em atividades coletivas. 
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Na execução do projeto na plataforma WISE, os alunos discutiam antes de responder às 

perguntas e um acrescentava informações para o outro, mesmo que essas não estivessem 

disponibilizadas nos recursos da atividade. Por exemplo, ao comparar as usinas hidrelétricas, 

Samuel acrescenta a Carlos a informação relativa à localização da usina de Itaipu. No 

questionário, Samuel alega que discutiam antes de dar as repostas e que em alguns casos, 

voltavam ao texto, pergunta ou vídeo antes de responder. Já Carlos atesta, no questionário, 

que um dos membros da dupla dava a primeira resposta e, se necessário, o outro completava 

ou discutia o que achava que não estava certo. De qualquer forma, há uma concordância, a 

partir do acompanhamento da execução da sequência gravado via webcam, de que as 

atividades foram realizadas com discussão entre os membros da dupla e dessa com a 

professora, o que contribui para o crescimento intelectual da dupla, exemplificado nesse 

segmento de interação: 

 

Samuel: Professora, mas como a gente pode fazer uma usina sem negócio lá, é? 

Carlos: sem a barragem. 

Samuel: É, sem a barragem. 

Professora: O que você acha? 

Carlos: Não tem jeito não. 

Professora: Não tem jeito não? Você acha que não? 

Carlos: Acho que não. 

Professora: O que precisa pra gerar energia? 

Samuel: Água. 

Carlos: A queda d’água. 

Professora: Água como? Paradinha? 

Carlos: Não, é o negócio lá da “bumbina”. 

Samuel: Água em movimento. 

Professora: Na turbina, não é? Tem que girar a turbina, não tem? Eu preciso prender 

a água, pra água girar a turbina? Preciso deixar uma barragem, um reservatório 

grande? O que vocês acham? 

Samuel: Não, você pode, tipo assim, deixar ela na queda d’água. 

Professora: Direto né!? 

Samuel: É 

Professora: Existe um projeto que é usina fio d’água. Ela só usa apenas a força da 

água própria do rio.  

Samuel: Ah! Foi o que ele falou. (se referindo ao monitor, professor de física que 

havia auxiliado eles na compreensão dessa questão anteriormente) 

Professora: Se eu prender é bom que ela vem com maior pressão, mas não precisa eu 

posso construir a hidrelétrica com a pressão natural que tem a água do rio. 

 

 

 

6.1.5 Dupla Beatriz e Larissa 
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Houve muita interação entre as alunas dessa dupla, porém, em alguns momentos, 

essa interação não estava relacionada à colaboração, nem caracterizava um engajamento 

produtivo, nem disciplinar. As gravações via webcam mostram as alunas conversando sobre 

outros assuntos que não estavam relacionados à aula. Foi necessário chamar a atenção das 

mesmas para se concentrarem na atividade. As alunas mostraram uma grande dependência da 

professora, não respondiam nenhuma questão sem chamá-la para lhes explicar e somente 

respondiam após a interação com a professora ou com a pesquisadora, o que está de acordo 

com o perfil descrito nas fichas de avaliação formativa. Pela avaliação dos professores, é 

possível perceber que tanto Larissa quanto Beatriz apresentam dificuldades em interpretar 

informações contidas em texto e compreender processos e fenômenos comuns das ciências 

por meio de esquemas, imagens, quadros, tabelas e gráficos. 

Analisando as respostas das alunas salvas no centro de referência do professor da 

plataforma WISE, é possível observar, em sua hipótese inicial sobre o funcionamento da 

hidrelétrica, uma resposta bem generalizada, calcada apenas em seus conhecimentos 

espontâneos: “A pressão da água entra em contato com placa especifica e a partir daí, com 

mais outras series de procedimentos se transforma em energia elétrica”. Após um intenso 

trabalho semiótico na significação das informações disponibilizadas por um vídeo e uma 

animação, referentes ao funcionamento da hidrelétrica, mesmo com uma postura de dispersão 

e brincadeiras, a resposta das alunas sobre as transformações de energia nas hidrelétricas, 

mostrou um crescimento intelectual e melhor utilização da linguagem científica. Após a 

interação com esses recursos as alunas responderam: 

 

A água do rio é represada em barragens que controlam o nível da água, entra em alta 

pressão sob arquidutos e seguem em direção as turbinas responsáveis pela produção 

de energia, acionam o gerador de energia se transformando em energia elétrica. O 

transformador aumenta a tensão da energia permitindo a sua chegada as casas 

através dos fios (Beatriz e Larissa). 

 

O comportamento das alunas mostra algo peculiar nessa geração, a dispersão e o 

multifuncionalismo na execução de tarefas. Pela análise das gravações da tela do computador 

feitas pelo programa Screencast, é possível perceber que elas assistiram sem parar ao vídeo 

sobre a construção da usina Belo Monte com duração de cinco minutos, mas quando foram 

assistir ao vídeo sobre a reinvindicação dos povos indígenas do Alto Xingu, com duração de 

onze minutos, as alunas pararam o vídeo no terceiro minuto, abriram outra aba do Browser da 

Internet buscaram o MSN, deram uma olhada na caixa de entrada e depois voltaram para a 
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atividade. As alunas não enviaram nada, nem fizeram nenhum bate-papo via MSN, mas 

constantemente, davam uma olhada na página, na expectativa de que chegasse algo na caixa 

de entrada. 

Outro comportamento apresentado pela dupla que talvez seja característico dessa 

geração é a dependência por informações disponíveis na Internet, muitas vezes privando-as de 

fazer um esforço cognitivo para tirar suas conclusões a partir de seu próprio raciocínio. 

Quando interrogadas se o que faz mover a usina é água em movimento, por que é comum 

represar, com barragens, a água dos rios, nas hidrelétricas? As alunas digitaram a pergunta 

“por que é comum represar, com barragens, a água dos rios, nas hidrelétricas?” no Google e 

copiaram esse trecho do Wikipédia, falando sobre a importância da construção de barragens: 

“para abastecer de água zonas residenciais, agrícolas, industriais, produção de energia 

eléctrica (energia hidráulica)”. As alunas modificaram o texto e responderam “Para abastecer 

de água as casas, agriculturas, indústrias”. Seguindo esse raciocínio responderam quando 

interrogadas, na questão seguinte, se seria possível construir usinas hidrelétricas sem fazer 

esses alagamentos da área próxima do rio e qual seria a grande desvantagem. A dupla 

respondeu “Sim, seria possível. A desvantagem é que a quantidade de água que virá abastecer 

as casas, indústrias e etc. será em menor quantidade da que viria se houvesse o alagamento”. 

E para finalizar sobre o seu posicionamento frente à controvérsia da construção de 

hidrelétricas na Amazônia, a dupla respondeu: “CONTRA: pelo motivo do desmatamento da 

fauna e da flora. A FAVOR: Pela geração de energia”. Porém, cabe ressaltar, que só nesse 

ponto da sequência elas responderam utilizando essa estratégia de pesquisa no Google. As 

demais respostas, principalmente, os problemas relativos às transformações de energia em 

situações de lazer, elas conseguiram significar as transformações de energia pela interpretação 

das diferentes formas de representações, gráficos dinâmicos mediados pela professora. 

Essa dupla teve um dispêndio de tempo maior para concluir a sequência de 

atividades, em função do comportamento de dispersão e deixaram de fazer a última questão 

de pesquisa para aprofundamento sobre o tema da controvérsia das usinas hidrelétricas.  

Ao analisar a resposta do questionário de auto avaliação do uso da plataforma WISE 

das alunas dessa dupla, ambas demonstraram interesse na atividade. A opinião das mesmas 

sobre o uso da plataforma WISE para atividades didáticas na escola foi positiva, pois acharam 

interessante e aprenderam muito com a atividade.  Outra resposta em comum foi em relação à 

colaboração, ambas responderam que em quase todas as perguntas, a dupla discutia antes de 

anotar uma resposta. Um ponto positivo ressaltado por ambas é a apresentação de vídeos, 

julgaram ser essa a característica da atividade que mais lhes despertaram o interesse. Beatriz 
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julgou a atividade trabalhosa, mas que valeu a pena e disse que um ponto negativo era que a 

atividade foi longa, portanto, cansativa. Já Larissa admitiu que um dos fatores que prejudicou 

o tempo de realização do trabalho foi o fato dela e da dupla terem tido conversa excessiva 

sobre outros assuntos.   

 

 

6.1.6 Dupla Laura e Lara 

 

 

Antes de avaliarmos o trabalho dessa dupla, é importante ressaltar que na primeira 

aula no laboratório de informática, essa dupla ficou em um computador com problemas de 

conexão com a Internet, demoramos mais de uma hora para resolvê-lo. Havia dois outros 

computadores disponíveis, mas ambos estavam sem conexão com a Internet, foi necessário 

fazer ligação com cabo de Internet, a fim de disponibilizar um computador para que essa 

dupla pudesse realizar a sequência investigativa na plataforma WISE. Em função disso, ao 

analisar as respostas dessa dupla salvas no centro de monitoramento do professor, percebemos 

que elas tinham apenas começado a sequência e respondido, somente, a questão 1, nesse 

primeiro dia de aula. Essa resposta foi curta sem grande raciocínio e a linguagem se 

aproximava ao discurso acadêmico, mas sem deixarmos perceber se compreendiam bem o 

significado do termo científicos utilizados no caso, pressão. Elas escreveram apenas a 

hipótese sobre o funcionamento da hidrelétrica: “com a pressão da queda d'agua”. 

Na segunda aula no laboratório de informática, com o problema de conexão 

resolvido, pudemos observar pelas gravações da webcam e do Screencast, o uso da plataforma 

WISE por essas alunas. Foi possível perceber que Laura e Lara trabalhavam em colaboração, 

discutindo as questões antes de respondê-las, quando apareciam dúvidas ou queriam 

confirmar suas ideias chamavam a professora. No questionário, Lara atesta o engajamento na 

atividade percebido pela análise das gravações, ela alega que ficou mais interessada e 

motivada ao longo da execução da atividade. Além disso, Lara afirma, no questionário, ter em 

quase todas as perguntas, discutido com a dupla antes de anotar uma resposta, o que corrobora 

com a ideia de que essa dupla se engajou na resolução dos problemas propostos de maneira 

colaborativa. 

Foi possível constatar, pela gravação das interações, a importância da mediação da 

professora, no processo de significação dos dados e informações pelas alunas. Quando 
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interrogadas sobre os fatores responsáveis pelo potencial de um rio em gerar energia elétrica, 

chamaram a professora para confirmar suas ideias de que era necessário ser um rio com queda 

d’água. Outra questão que precisaram de auxílio da professora foi a da tabela de comparação 

entre as três hidrelétricas: Itaipu, Tucuruí, Sobradinho. A professora foi apontando dados na 

tabela e conduzindo o raciocínio da dupla, a fim de conferir sentido aos dados da tabela. A 

professora também contribuiu no processo de significação dos termos vazão e potência, pois 

as alunas não conseguiram, sozinhas, compreender o significado desses termos (Episódio 9, 

ANEXO E).  

O único fator negativo ressaltado por Lara no uso da plataforma foi a dificuldade de 

completar a atividade no tempo estipulado, ela declara, no questionário, que teve que acelerar 

para conseguir completar as tarefas a tempo, devido aos problemas técnicos enfrentados em 

relação à conexão com a Internet, ponto que identificamos como um dos limitantes do uso da 

plataforma. 

No final da atividade Laura fala com a professora com muito entusiasmo se referindo 

à sua experiência com o uso da plataforma WISE: “Noh, professora, esses vídeos que estamos 

vendo aqui é uma tecnologia incrível, precisa de uma engenharia muito cabulosa”.  

 

6.1.7 Dupla Catarina e Rebeca 

 

 

Pela gravação do Screencast dessa dupla, pudemos acompanhar todos os sites 

acessados pelas alunas, sendo possível perceber que elas assistiram a todos os vídeos, 

inclusive o de onze minutos de duração sobre o protesto dos povos indígenas do Alto Xingu. 

Porém, após assistirem aos vídeos que estavam disponíveis no YouTube, as alunas perceberam 

que era possível alternar páginas e abrir a página do YouTube, juntamente, com a plataforma 

WISE. Elas abriram, em janela alternada para que a professora nem a pesquisadora 

percebessem, vídeos do Mc Pedrinho e ficaram ouvindo  funk, repetiram três vezes a mesma 

música, enquanto respondiam à questão sobre seu posicionamento crítico em relação à 

construção das hidrelétricas. 

Observando as respostas da dupla salvas no centro de monitoramento do professor, 

percebe-se que as alunas começaram com um engajamento disciplinar produtivo, respondendo 

às questões sobre o funcionamento das hidrelétricas, aplicando corretamente, conceitos 

científicos, apesar de alguns erros ortográficos, com respostas como a mencionada: 
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Primeiramente precisa procurar um rio que possua elevado volume de água, outra 

grande preocupação é o meio ambiente, para que a hidrelétrica funcione é preciso 

antes avaliar o impacto na fauna e flora. Para construir uma usina é preciso todos os 

tipos de licenças, na hidrelétrica o processo de geração de energia começa pela 

barragem. É da barragem que a água é direcionada a grandes aquedutos, onde estão 

estaladas turbinas. A força da água movimenta as turbinas que transforma a energia 

potencial em energia mecânica. Essa energia mecânica é captada por um gerador, 

que a transforma em energia elétrica (Catarina e Rebeca) 

 

Alguns poderiam desconfiar que essa resposta tenha sido cópia da Internet, mas 

vimos o trabalho da dupla ao responder, pela filmagem da webcam. Ao longo da atividade, o 

que se percebe é que as respostas vão se tornando cada vez mais generalizadas e afastadas do 

discurso científico, por fim, começam a dar respostas do tipo “não”, “sim”, “não sei”, sem 

justificativas. Isso pode ter acontecido devido ao aumento da dispersão e a distração com 

outras atividades, como ouvir Funk no YouTube ou decorrente de um cansaço com as 

atividades. Pela análise do questionário, que avalia a percepção das alunas sobre as aulas no 

laboratório de informática, percebemos que as alunas alegaram que não lhes agradou o fato da 

sequência ter sido longa e cansativa, assinalaram que embora tenha exigido muito trabalho, 

valeu a pena realizá-la. Quanto à motivação, Catarina alegou que no início se sentiu 

indiferente à atividade, pois não havia compreendido como seria, enquanto Rebeca atesta 

desde o início ter ficado motivada e na expectativa para realizar a sequência e que ficou ainda 

mais interessada, ao longo da atividade. Ambas avaliaram como positivo o uso da plataforma 

para atividades didáticas na escola. 

Pelas análises das gravações, tanto da câmera fixa quanto da webcam, é possível 

perceber que essa dupla apresentou o maior grau de dispersão e brincadeira, as alunas 

gritavam para outras duplas, andavam pela sala, saíram de sala, pediram blusa de frio 

emprestada para as colegas, davam gargalhadas, brincavam de dar tapas na cabeça uma da 

outra. Essa dupla foi advertida diversas vezes pela professora por sua postura indisciplinar. 

Para verificar se o comportamento dessas alunas em sala são coerentes com o 

apresentado no laboratório de informática, ou se foi uma dificuldade de lidar com a autonomia 

trazida por ambiente de aprendizado mediado pelo computador, verificamos o perfil dessas 

alunas, segundo as avaliações feitas pelos professores. As fichas das alunas atestam que elas 

apresentam problemas atitudinais, como dificuldade de cooperar em atividade coletiva, em 

respeitar os colegas, os professores e as regras e combinados da escola e não utilizam com 

cuidado e responsabilidade os espaços da escola. Catarina não demonstra curiosidade nem 

interesse na realização das atividades em sala e só as faz sobre cobrança da professora. Ao 
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contrário, de acordo com a avaliação dos professores, Rebeca usualmente demonstra interesse 

e realiza as atividades em sala, o que não foi observado na execução do projeto na plataforma 

WISE. Ambas não apresentam uma postura participativa nas aulas, nem costumam tirar 

dúvidas com a professora. Além disso, apresentam dificuldade ou precisam de ajuda para 

utilizar a linguagem própria da ciência para sintetizar fenômenos e processos, interpretar 

informações contidas em texto, compreender processos e fenômenos por meio de esquemas, 

imagens, quadros, tabelas e gráficos e expressar suas ideias por escrito. 

Pelo perfil das alunas, talvez essa falta de engajamento nas atividades do WISE já era 

algo de se esperar, principalmente, por parte da Catarina. Tudo indica que essa parceria não 

foi produtiva, no sentido de contribuir para um crescimento intelectual das alunas, pode, pelo 

contrário, ter exacerbado o comportamento atitudinal negativo das alunas.  

 

6.1.8 Dupla Valentina e Júlia 

 

 

Essas alunas são participativas e dedicadas aos estudos, apresentam um conceito 

atitudinal e procedimentais ótimos na ficha de avaliação dos professores. Elas cooperam em 

atividades coletivas, são participativas nas aulas, expressando bem suas ideias oralmente e por 

escrito. Devido a essas habilidades de interação das alunas, foi possível captar muitos 

episódios de interação das alunas entre si e com a professora. Por esse motivo, foi feita 

seleção e análise de vários diálogos, em tópicos anteriores, envolvendo essa dupla, a fim de 

verificar o processo de significação e as estratégias utilizadas pelas alunas. Um aspecto 

presente nas fichas de Júlia e Valentina é a necessidade de ajuda que as duas possuem para 

interpretar informações contidas em textos e compreender processos e fenômenos científicos 

por meio de esquemas, imagens, quadros, tabelas e gráficos. Isso justifica a importância da 

mediação pedagógica da professora nos trechos de interação com a dupla para 

compreenderem a animação da cama elástica (Episódio 6- ANEXO E) e o gráfico dinâmico 

na pista de skate. 

 A fim de averiguar a percepção das alunas na execução da sequência investigativa, 

apresentaremos uma análise detalhada das respostas dadas aos questionários e das ações das 

alunas mediante a execução da sequencia investigativa. No ambiente de atividades 

investigativas mediadas pelo computador via plataforma WISE, as alunas trabalharam com 

engajamento disciplinar produtivo e de maneira colaborativa, sem desviar em nenhum 
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momento o foco da atividade, segundo o questionário respondido por elas e os eventos 

percebidos pelas gravações via webcam. 

Elas liam em voz alta as perguntas e discutiam os problemas antes de responder às 

questões, quando tinham dúvidas que não conseguiam ser respondidas entre a dupla, 

recorriam à professora. No questionário, alegaram que ficaram motivadas desde o início da 

atividade e se tornaram ainda mais motivadas ao longo da execução da mesma.  

Segundo Valentina, as características da atividade responsáveis por lhe despertar o 

interesse foram: os assuntos abordados, dentre eles tema socioambiental e poder ser acessada 

em casa. Para Júlia, o que lhe interessou foi ser uma atividade no computador e apresentar 

vídeos e simulações. Apesar das diferentes razões apresentadas, elas foram concordantes ao 

alegar o fato de poder discutir com a colega para responder às questões ser um ponto crucial 

para despertar o interesse dessa dupla, conforme especificado no questionário. Também em 

um consenso assinalaram, no questionário, que a atividade foi trabalhosa, mas valeu a pena. 

Essa dupla enfrentou problemas de conexão com a Internet e necessitou de auxílio 

para resolvê-lo. No questionário, elas alegaram que esse foi o único ponto negativo em 

relação à atividade. Ao resolver um problema da atividade e submeter sua resposta, as alunas 

sentiram falta do recurso que possibilitassem ver as respostas dos colegas (Student 

Brainstorm), a fim de verificar sua compreensão sobre o assunto. Esse recurso, disponível na 

montagem da sequencia investigativa na plataforma WISE, foi utilizado em algumas 

atividades, principalmente, naquelas relativas a um tema controverso, com o intuito de que os 

colegas pudessem ver a opinião dos demais a ponto de fomentar um debate entre todos os 

alunos da sala. Muitos alunos, como a Valentina e Júlia, alegaram que gostaram desse recurso 

e demonstraram sentir falta dele, quando não era possível ver as respostas dos colegas. 

Elas ressaltaram, ainda, no questionário, a importância das aulas na sala para 

consolidar e aprofundar o que aprenderam no laboratório de informática. Segundo Júlia, o 

assunto poderia ser melhor esclarecido pela professora em aulas na sala de aula que no 

laboratório de informática. Porém, ambas alegaram ser positivo o uso da plataforma, pois, 

acharam interessante e aprenderam bastante com a atividade. 

 

6.2 Panorama do trabalho das duplas 
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A fim de fornecermos uma visão geral do trabalho das duplas no ambiente de 

aprendizado com atividades colaborativas e investigativas na plataforma WISE, construímos 

um quadro (quadro 3), que nos dará um panorama geral,  a fim de que possamos avaliar o 

potencial de colaboração e de engajamento, nesse ambiente de aprendizagem.  

 

Quadro 3- Panorama geral do trabalho das duplas em relação à construção do 

conhecimento, engajamento disciplinar produtivo e aprendizagem colaborativa 

Duplas Construção de 

conhecimento? 

Engajamento 

disciplinar 

produtivo? 

Colaboração entre 

os membros da 

dupla? 

Dupla1- 

Guilherme e 

Rafael 

Sim 

(mediante ajuda 

da professora) 

 

Sim 

 

Sim 

Dupla 2- 

Thiago e Luiz 

Sim 

(mediante ajuda 

da professora) 

 

Sim 

 

Sim 

Dupla 3- 

Matheus e 

Arthur 

Sim, pelo menos 

para um dos 

membros da 

dupla (Arthur), 

para Matheus não 

foi possível 

avaliar 

Arthur: Sim 

Matheus: Apenas em 

uma das aulas, 

principalmente nas 

que envolviam 

animações e 

simulações. 

 

Apenas em alguns 

momentos da 

sequência 

Dupla 4- 

Carlos e 

Samuel 

 

Sim  

 

 

Sim 

 

Sim 

Dupla 5- 

Beatriz e 

Larissa 

 

Apenas mediante 

interação com a 

professora 

 

Pouco uso das 

ferramentas 

disponibilizadas, 

postura inadequada 

Não: Pouca 

autonomia, 

negociações e 

partilhamentos 

relativos aos 

conteúdos 

trabalhados 

Dupla 6- Laura 

e Lara 

Sim 

(mediante ajuda 

da professora) 

 

Sim 

 

Sim 

Dupla 7- 

Catarina e 

Rebeca 

 

 

Apenas no início 

da sequência 

investigativa 

Pouco uso das 

ferramentas 

disponibilizadas, 

postura inadequada, 

conversas entre a 

dupla, em grande 

parte, não era 

produtiva nem 

disciplinar 

Não, as alunas não 

trabalharam em 

conjunto com a 

finalidade de 

construírem 

conhecimento 

mediante a 

sequencia de 

ensino 
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Dupla 8- 

Valentina e 

Júlia  

Sim 

(mediante ajuda 

da professora) 

 

Sim 

 

Sim 

 

A partir da análise do gráfico 11 em resposta à questão 9 do questionário, é possível 

averiguar o potencial de colaboração da plataforma, a maioria dos alunos alegou que, em 

quase todas as atividades propostas na sequência, a dupla discutia o problema antes de anotar 

uma resposta. Alguns alunos assinalaram que um dos membros da dupla dava a primeira 

resposta, e se necessário, o outro completava ou discutia o que achava que não estava certo. 

Houve apenas uma marcação que alegava que não era necessário discutir antes de dar a 

resposta. Esses dados demonstram um padrão de colaboração, que foi confirmado pela análise 

do trabalho da maioria das duplas pelas gravações via webcam, discutidas no tópico anterior, 

Outra resposta igualmente marcada pelos estudantes foi a que atestava que em alguns casos, 

os alunos voltavam ao texto, pergunta ou vídeo para dar a resposta. Esta resposta diz respeito 

à interação do estudante com os recursos disponibilizados na plataforma.  

 

 

Gráfico 14- Opinião dos alunos sobre como a dupla desenvolveu a atividade na plataforma WISE. Fonte: dados 

da pesquisa. 

 

6.3 Relações entre ferramentas tecnológicas, engajamento e potencial para colaboração 

na plataforma WISE 

 

 



169 
 

 
 

No capítulo anterior, ressaltamos o potencial de desenvolvimento de habilidades que 

levem a maior autonomia por parte dos estudantes no uso de ferramentas da tecnologia digital, 

no ambiente com as características apresentadas.  Porém, o que temos percebido ao 

acompanhar o trabalho dos alunos no uso da plataforma WISE, é que essa autonomia, nesses 

ambientes, necessita de habilidades, que devido a heterogeneidade de maturidade e 

experiências dos estudantes, pode ser observado em alguns alunos e em outros não. Nesses 

ambientes de aprendizagem, quanto maior o grau de liberdade dado aos estudantes, mais 

necessárias são a maturidade, a autodisciplina, a motivação e outras habilidades para seu 

processo de formação (MEIRINHOS e OSÓRIO, 2008).  

A fim de que os estudantes desenvolvam essas habilidades, é necessário que seja 

disponibilizado a ele oportunidades no uso dessas ferramentas, com mediação pedagógica 

pelo professor. Na medida em que mais atividades com essas características forem realizadas, 

acreditarmos que contribuirá para o desenvolvimento de habilidades dos estudantes para 

trabalhar com mais autonomia e interdependência entre os membros do grupo, em prol de um 

objetivo comum, na realização das atividades. O ambiente de aprendizagem mediado pelo 

computador pretende levar ao conhecimento através da colaboração, numa ótica construtivista 

e sócio construtivista, em que a aprendizagem se realiza através da atividade grupal ou 

interação entre pares (MEIRINHOS e OSÓRIO, 2008). 

Nesse modelo de aprendizagem, é, portanto, imprescindível o interesse, a motivação 

e a participação dos alunos. Qualquer tentativa de facilitar a aprendizagem, através de 

qualquer meio, se não partir do interesse, das preocupações e das necessidades dos alunos, 

não cumpre os objetivos a que se pretende. Nesse sentido, é importante que os conteúdos e os 

recursos mediacionais sejam selecionados em prol de contribuir para despertar esse interesse e 

motivação, para que os alunos possam se engajar de maneira disciplinar e produtiva na 

construção do conhecimento científico. 
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7. REFLEXÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

 

7.1 O percurso da pesquisa  

 

 

Com essa pesquisa procuramos investigar como, na era da tecnologia e do mundo 

digital, um instrumento tecnológico (a plataforma WISE) e o ambiente de aprendizado por ele 

criado, mediante a veiculação de recursos digitais, como vídeos, simulações e animações 

podem contribuir para o processo de significação de conceitos científicos, em projetos 

investigativos e colaborativos, no ensino fundamental.  

Os processos de significação e construção de conceitos na sequência didática 

proposta ocorreram graças às interações sociais e dos recursos multimodais disponibilizados 

por esses ambientes. A mediação pedagógica pela professora e a colaboração entre os pares 

auxiliaram o trabalho semiótico feito pelos alunos para compreender as diferentes formas de 

representações das informações científicas, como gráficos dinâmicos, tabela, imagens, 

informações em textos. A combinação dos modos/mídias – texto e imagem, animação e texto, 

imagem e som, vídeo e som, entre outras – contribuiu para essa construção de sentidos e 

conceitos ao longo da sequência investigativa, favorecendo diferentes escolhas por parte dos 

alunos e permitindo diferentes interações. 

As potencialidades advindas desse ambiente de aprendizagem são decorrentes de 

características da sequência didática que contribuíram para o engajamento disciplinar 

produtivo dos estudantes. A pesquisa permitiu indicar algumas características desse ambiente 

que contribuíram para tal (algumas mais intensamente observadas do que outras): (i) mudança 

de ambiente de aprendizado com o uso do computador que permite a mediação de simulações, 

animações, vídeos, recursos que favorecem maior interatividade com os alunos; (ii) utilização 

de questões abertas que promovem o pensamento crítico, relacionando evidências e 

explicações; (iii) aprendizagem ativa que envolve os alunos em processos investigativos, em 

contraposição as metodologias tradicionais em que os alunos ficam atentos à fala do professor 

e à escrita de apontamentos; (iv) ensino baseado na resolução de problemas;  (v) problemas 

relacionados à abordagem CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente), que torna o 

ensino mais significativo por se basear em situações reais, incluindo assuntos controversos do 

ponto de vista social e ambiental; (vi) potencial para criar situações em que a aprendizagem 

aconteça de maneira colaborativa, a partir da interação social, possibilitando o diálogo e 
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confronto entre diferentes pontos de vista; (vii) professor como guia e facilitador da 

aprendizagem ao apoiar atividades de investigação, em oposição à postura do professor de 

transmissor do conhecimento científico pela exposição oral; (viii) flexibilidade curricular e 

adaptação do currículo ao contexto de ensino, permitindo situações de contextualização para 

aprendizado e construção de conceitos e habilidades; (ix) ensino orientado para os alunos 

atendendo, de certo modo, aos seus interesses, experiências e preferências no design do 

ambiente de aprendizagem, na seleção de recursos e na proposição de atividades; (x) 

utilização de múltiplas fontes de dados e informações, que permitam aos alunos o diálogo 

com diferentes vozes a fim de que construam argumentação e posicionamento. 

As limitações percebidas na execução da sequência didática dizem respeito a alguns 

recursos da plataforma WISE e necessidade de outros mediadores ou estratégias de ensino que 

melhor contribuíssem para o processo de significação: (i) formato, relativamente rígido para o 

trabalho dos estudantes, que dificultam maiores debates e argumentação; (ii) a demora no 

cadastro dos estudantes no primeiro contato com a plataforma, principalmente, por este ser em 

inglês; (iii) a dependência de uma boa conexão com a Internet para a realização das atividades 

na plataforma WISE; (iv) disponibilidade do laboratório para o uso em várias aulas 

consecutivas para realização da sequência; (v) uso de estratégias que estimulassem mais o 

debate e o confronto de ideias para além das atividades na plataforma, a fim de contribuir para 

o desenvolvimento do pensamento crítico.  

Ainda em nossa percepção e na dos alunos, a realização dos trabalhos dependeu 

demasiadamente dos esclarecimentos do professor que favoreceram uma compreensão 

completa do assunto abordado. Esta metodologia, que envolveu problematizações, criou 

necessidades de pesquisa que demandaram situações de autonomia e iniciativa por parte dos 

alunos, não diminuiu o trabalho do professor, pelo contrário o potencializou. Os alunos 

demonstram reconhecer como imprescindível a interação com o professor, nesse ambiente, 

para a significação de informações e conceitos, além da elucidação de problemas e 

enunciados. As ferramentas tecnológicas não produzem significado por si só e, muitas vezes, 

os alunos não foram capazes de compreendê-los sozinhos, portanto, se faz de extrema 

importância a mediação pedagógica nesse processo. Durante a sequência de ensino, o 

professor que “ensina” (o conteúdo) desapareceu, permitindo que surgisse o professor que 

criou a motivação, introduziu problemas e desafios, e esteve presente para auxiliar, mediar, e 

facilitar a aprendizagem.  

Em certos momentos, tanto professora quanto alunos pareceram pouco 

familiarizados com o ambiente de ensino investigativo e colaborativo e com as novas 
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demandas por ele colocadas. Assim, os alunos apresentaram, muitas vezes, impaciência com 

os desafios colocados e uma espera por orientações da professora. Esta, por sua vez, foi aos 

poucos se mostrando mais à vontade para formular perguntas que potencializassem a 

atividade dos alunos em lugar de pistas em direção à resposta desejada.  

Desta maneira, pode-se concluir que a presente pesquisa apresentou avanço no 

conhecimento sobre a implantação de novas tecnologias em favor da construção do 

conhecimento científico. A metodologia proposta poderá ser utilizada por professores que 

percebem a necessidade de mudanças pedagógicas em suas ações docentes e que se 

interessam pelo uso de novas tecnologias e recursos multimodais no ensino. Esperamos que 

este trabalho possa contribuir para a compreensão da introdução de ferramentas da tecnologia 

digital como parte de um processo cujo objetivo é promover aprendizagens, e não como um 

roteiro preestabelecido em si. Nossa análise permitiu identificar diversos fatores que, 

somados, propiciam um grande potencial educacional para essas ferramentas. Reforçamos, 

entretanto, que a utilização de uma sequência de ensino mediada por recursos tecnológicos 

sem um cuidadoso planejamento, poderá promover apenas a ilusão de uma aprendizagem, 

baseada em artifícios belos aos olhos, mas vazios de valor pedagógico. 

 

 

7.2 Possíveis contribuições  

 

 

O uso das TICs e suas contribuições para a educação já vem sendo levantados em 

diferentes áreas do conhecimento. Especificamente para o ensino de Ciências, percebemos 

que incluir o uso de novas tecnologias sem repensar a forma de ensino não contribui muito 

para o aprendizado. Portanto, neste projeto buscamos a inclusão dessas tecnologias alterando 

conjuntamente a maneira de construção do conhecimento pelos estudantes, estimulando maior 

interatividade e autonomia dos mesmos, sem diminuir o papel do professor, que é essencial 

para a seleção dos recursos, planejamento da sequência e mediação entre as diferentes formas 

de representações e os alunos. 

Os resultados desse trabalho podem contribuir para uma melhoria nas condições de 

uso de recursos de tecnologia digital na educação pública, justificando a necessidade de 

investir recursos financeiros em políticas educacionais para ampliar o acesso a aparatos 

tecnológicos (computadores) e de conexão com a Internet nas escolas públicas, a fim de 
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contribuir para ampliação de práticas de ensino que utilizem esses recursos em favor da 

construção do conhecimento científico. 

 

7.3 Desdobramentos e perspectivas futuras 

 

 

Devemos nos atentar para as concepções ingênuas que veem no uso das novas 

tecnologias a grande revolução para resolver os problemas de ensino-aprendizagem 

(CACHAPUZ, 2005). Longe de ter uma visão simplista, nesse sentido, acreditamos que o uso 

das tecnologias digitais apresenta um grande potencial de contribuição para o ensino-

aprendizado de Ciências, como mostrado nesta pesquisa, porém, o seu sucesso depende dos 

conteúdos, da forma pela qual são trabalhados, dos recursos selecionados e, sobretudo, da 

mediação do professor. 

Mostramos a análise de um contexto de ações de sujeitos sociohistóricos, mediadas 

por recursos multimodais (animações, simulações, vídeo, infográficos, etc.), disponibilizados 

por meio de tecnologias digitais. Nesse contexto, procuramos analisar as ações e habilidades 

desses sujeitos no uso dessas ferramentas, a fim de construírem significados e conceitos frente 

ao tema Energia. Como em todo estudo de caso, não é possível generalizar recomendações 

que envolvam outros contextos educacionais, conteúdos e ferramentas mediacionais. No 

entanto, entendemos que os resultados podem auxiliar e encorajar outros professores que 

pretendam fazê-lo.  

Podemos concluir da imprescindível importância e necessidade de repensar as 

metodologias e ferramentas de ensino adequadas em cada contexto escolar, em relação aos 

sujeitos e objetivos de aprendizagem, isto é, propiciando a criação de ambientes de 

aprendizagem e não apenas como auxílio para o trabalho do professor, no processo de ensino. 

Muitos professores utilizam PowerPoint e computador com data show e acreditam que já 

estão implementando o uso das TICs nas aulas. Não perceberam que apenas mudaram a 

ferramenta, mas a essência das aulas continua a mesma. A atitude do professor frente à 

incorporação das tecnologias à educação é multifacetada, uma combinação ótima para a 

integração das TICs no currículo resulta de uma mistura balanceada de conhecimentos em 

nível científico dos conteúdos, em nível pedagógico ou de metodologia de ensino e também 

em nível de habilidade no uso das ferramentas tecnológicas (KOEHLER & MISHRA 2008). 
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No fundo, o que se pretende, é que o professor seja capaz de tomar decisões 

fundamentadas no desenho de suas atividades de ensino, com o uso de ferramentas  

tecnológicas, o que pressupõe: escolha dos objetivos de ensino;  tomada de decisões em nível 

pedagógico, tendo em conta a natureza da experiência de aprendizagem; selecionar e 

sequenciar as atividades de ensino; selecionar os recursos e ferramentas que melhor ajudem os 

alunos a beneficiar das atividades de ensino delineadas  (MENEZES, 2012). 

Essas ações dependerão, na essência, do trabalho de um sujeito sociohistórico 

essencial para a educação, o professor, e de seu domínio no uso das novas ferramentas da 

tecnologia digital. Porém, a busca por aperfeiçoar o uso das novas tecnologias como recurso 

pedagógico não logrará resultados caso não se invista em uma intervenção pedagógica 

consciente do professor, questão imprescindível e que passa pelo seu processo de formação 

(AZEVEDO, 2010). Isso nos revela a necessidade de se investir na formação do professor 

para que assumam o seu papel de mediador do processo de ensino-aprendizagem. Para tal, 

devemos pensar em como se dá o desenvolvimento dessas habilidades de uso das novas 

ferramentas culturais da tecnologia digital aliadas às abordagens metodológicas, nos cursos de 

formação de professores. Essas questões poderiam ser motivações para trabalhos futuros.  

Apresentar as reflexões finais e conclusões não significa que o processo de 

investigação tenha tido um término. Mais do que um ponto de chegada, a finalização da 

investigação deve ser vista também como um ponto de partida. Um ponto de partida para mais 

e profundas interrogações, para cujas respostas, gostaríamos de continuar a trabalhar. 
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APÊNDICES E ANEXOS 

 

APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PESQUISA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AOS PAIS OU 

RESPONSÁVEIS  

Título do Projeto: “O uso do computador em projeto investigativo e colaborativo no Ensino 

de Ciência: uma análise das interações discursivas e multimodalidade”. 

 

1. Esta seção fornece informações acerca do estudo em que seu (sua) filho (a) estará 

participando:  

A- Seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que visa analisar 

o uso do computador e do ambiente de aprendizagem por ele criado em projetos de 

investigação em Ciência. Assim, os resultados deste trabalho poderão auxiliar outros 

professores a aprimorar sua prática de ensino, introduzindo atividades investigativas, com o 

auxílio do computador e outros recursos no ambiente virtual. 

B- Em caso de dúvida sobre a realização da pesquisa, você pode entrar em contato direto com 

os pesquisadores responsáveis por meio dos telefones e endereços eletrônicos fornecidos neste 

documento. Esclarecimentos sobre procedimentos éticos da pesquisa, caso sejam necessários, 

podem ser obtidos no Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade Federal de 

Minas Gerais pelo telefone (31) 3409-4592 ou pelo endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627 

– Unidade Administrativa II – 2º andar, sala 2005 – Campus Pampulha, Belo Horizonte, MG 

– CEP: 31270-901.  

C- Se você concordar com a participação do seu (a) filho (a) neste estudo, um dos 

pesquisadores irá: (i). coletar e reproduzir algumas atividades realizadas nas aulas de ciências; 

(ii). observar as aulas de Ciências durante um período não superior a oito semanas; (iii). 

registrar essas aulas em gravações de áudio e vídeo que ficarão sob a guarda dos 

pesquisadores em um local seguro e de acesso restrito. (iv). Entrevistar os participantes 

(estudantes e professor). Nós lhe garantimos que apenas esses pesquisadores terão acesso a 

esses registros.  

D- Caso o Sr (Sra) permita a colaboração de seu (sua) filho (a) na pesquisa, ele não precisará 

realizar nenhuma atividade extra, relacionada à pesquisa. Em sala de aula e no laboratório de 

informática o trabalho será sempre conduzido pelo professor de Ciências, com vistas a criar 

novas e ricas oportunidades de aprendizado aos estudantes. Você receberá uma via desse 

termo, de igual teor, assinada pelo pesquisador responsável. 

 

E- Nas publicações ou apresentações destinadas à divulgação dos resultados da pesquisa, pode 

haver a necessidade de produzir transcrições com imagens de seu (a) filho (a) destinadas a 

caracterizar gesticulações, postura corporal e suas ações durante a interação com os colegas e 

com o professor, na realização das atividades mediadas pelo computador. É importante 

esclarecer, todavia, que as imagens usadas nas transcrições não o identificarão como 

participante da pesquisa, já que serão submetidas a um tratamento que impede essa 

identificação. Além disso, quando ocorrer a divulgação dos resultados da pesquisa, nem o 

nome, do seu (a) filho (a), nem o nome da escola, nem do seu professor serão diretamente 

identificados. Assim, apenas os pesquisadores responsáveis terão acesso às informações que 

podem identificar seu filho e outros participantes da pesquisa. Na comunicação dos resultados 
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da pesquisa, o  nome  do seu (a) filho (a) e do seu professor serão retirados de todos os 

trabalhos e substituídos por nomes fictícios. Os pesquisadores se comprometem, ainda, a 

utilizar os dados aqui coletados apenas para fins desta pesquisa ou de outras, com propósitos 

semelhantes e com os mesmos cuidados éticos na preservação da identidade dos envolvidos. 

F- Em função das garantias acima especificadas, os pesquisadores consideram que este estudo 

envolve riscos mínimos, ou seja, nenhum risco para a sua saúde mental ou física além 

daqueles que encontra normalmente em seu dia-a-dia.   

 

2. Esta seção descreve os direitos de seu (sua) filho (a) como participante desta pesquisa: 

 G- A qualquer momento, você e seu (sua) filho (a) podem fazer perguntas aos pesquisadores 

que têm a obrigação de prestar os devidos esclarecimentos sobre a pesquisa.  

 

H- A participação de seu (sua) filho (a) é voluntária. Ele (a) é livre para deixar de participar 

da pesquisa a qualquer momento, sem necessidade de apresentar justificativas e sem qualquer 

chance de constrangimento ou punição por parte do professor ou da escola onde ele (a) 

estuda.  

 

3. Esta seção indica que você está dando seu consentimento para seu (sua) filho (a) 

participar da pesquisa:  
A pesquisadora Stella Maris Campos Silva, aluna do curso de Mestrado em Educação: 

Conhecimento e Inclusão Social da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), e seu orientador, Professor Dr. Orlando Gomes de Aguiar Júnior solicitaram 

o meu consentimento para permitir a participação do (a) estudante pelo qual sou responsável 

na pesquisa denominada “O uso do computador em projeto investigativo e colaborativo no 

Ensino de Ciência: uma análise das interações discursivas e multimodalidade”. Eu li e 

compreendi as informações fornecidas neste termo de consentimento. Portanto, dou minha 

permissão para que meu/minha filho (a) participe como voluntário (a) nessa pesquisa.  

 

________________________, ______de _____________________ de 2014.  

 

Nome legível: 

 __________________________________________________________________________ 

Assinatura: 

__________________________________________________________________________ 

 

Pesquisadores:  
Eu garanto que este termo de consentimento será seguido e que responderei, da melhor 

maneira possível, a quaisquer questões que o(a) participante e seus pais ou responsáveis me 

apresentarem.  

 

_______________________, ______de _____________________ de  2014.  

 

  __________________________________  __________________________________ 

Assinatura do Orientador da Pesquisa    Assinatura da Pesquisadora 

Prof. Dr. Orlando Gomes de Aguiar Júnior   Stella Maris Campos Silva 
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APÊNDICE B- TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PESQUISA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AOS ESTUDANTES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1. Esta seção fornece informações acerca do estudo em que você estará participando:  
A- Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que visa analisar o uso do 

computador e do ambiente de aprendizagem por ele criado em projetos de investigação em 

Ciência. Assim, os resultados deste trabalho poderão auxiliar outros professores a aprimorar 

sua prática de ensino, introduzindo atividades investigativas, com o auxílio do computador e 

outros recursos no ambiente virtual.  

B- Em caso de dúvida sobre a realização da pesquisa, você pode entrar em contato direto com 

os pesquisadores responsáveis por meio dos telefones e endereços eletrônicos fornecidos neste 

documento. Esclarecimentos sobre procedimentos éticos da pesquisa, caso sejam necessários, 

podem ser obtidos no Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade Federal de 

Minas Gerais pelo telefone (31) 3409-4592 ou pelo endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627 

– Unidade Administrativa II – 2º andar, sala 2005 – Campus Pampulha, Belo Horizonte, MG 

– CEP: 31270-901.  

C- Se você concordar em participar deste estudo, um dos pesquisadores irá: (i) coletar e 

reproduzir algumas atividades realizadas nas aulas de ciências; (ii) observar as aulas de 

Ciências durante um período não superior a oito semanas; (iii) registrar essas aulas em 

gravações de áudio e vídeo que ficarão sob a guarda dos pesquisadores em um local seguro e 

de acesso restrito. Nós lhe garantimos que apenas esses pesquisadores terão acesso a esses 

registros; (iv) Entrevistar os participantes (estudantes e professor). Você receberá uma via 

desse termo, de igual teor, assinada pelo pesquisador responsável.  

D- Caso você concorde em colaborar nesse estudo, asseguramos que você não precisará 

realizar nenhuma atividade extra, relacionada à pesquisa. Em sala de aula e no laboratório de 

informática o trabalho será sempre conduzido pelo professor de Ciências, com vistas a criar 

novas e ricas oportunidades de aprendizado aos estudantes.  

E- Nas publicações ou apresentações destinadas à divulgação dos resultados da pesquisa, pode 

haver a necessidade de produzir transcrições com imagens destinadas a caracterizar sua 

gesticulação, postura corporal e suas ações durante a interação com seus colegas e com o 

professor, na realização das atividades mediadas pelo computador. É importante esclarecer, 

todavia, que as imagens usadas nas transcrições não o identificarão como participante da 

pesquisa, já que serão submetidas a um tratamento que impede essa identificação. Além disso, 

quando ocorrer a divulgação dos resultados da pesquisa, nem seu nome, nem o nome da 

escola, nem do seu professor serão diretamente identificados. Assim, apenas os pesquisadores 

responsáveis terão acesso às informações que podem identificar você e outros participantes da 

pesquisa. Na comunicação dos resultados da pesquisa, o seu nome e do seu professor serão 

retirados de todos os trabalhos e substituídos por nomes fictícios. Os pesquisadores se 

comprometem, ainda, a utilizar os dados aqui coletados apenas para fins desta pesquisa ou de  
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APÊNDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PESQUISA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO PROFESSOR DE 

CIÊNCIAS 

Título do Projeto: “O uso do computador em projeto investigativo e colaborativo no Ensino 

de Ciência: uma análise das interações discursivas e multimodalidade”. 

 

1. Esta seção fornece informações acerca do estudo em que você estará participando:  
A. Você foi reconhecido pela instituição na qual leciona como um professor experiente e 

competente. Por isso, você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que visa 

analisar o uso do computador e do ambiente de aprendizagem por ele criado em projetos de 

investigação em Ciência. Assim, os resultados deste trabalho poderão auxiliar outros 

professores a aprimorar sua prática de ensino, introduzindo atividades investigativas, com o 

auxílio do computador e outros recursos no ambiente virtual. 

B. Em caso de dúvida sobre a realização da pesquisa, você pode entrar em contato direto com 

os pesquisadores responsáveis nos diversos horários em que você estará na presença da 

pesquisadora assistente ou em qualquer momento que você solicitar a presença do 

pesquisador responsável. Além disso, poderá fazer uso dos telefones e endereços eletrônicos 

fornecidos neste documento. Esclarecimentos adicionais, caso sejam necessários, podem ser 

obtidos no Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade Federal de Minas Gerais 

pelo telefone (31) 3409-4592 ou pelo endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627 – Unidade 

Administrativa II – 2º andar, sala 2005 – Campus Pampulha, Belo Horizonte, MG – CEP: 

31270-901.  

C. Se você concordar em participar deste estudo, um dos pesquisadores irá: (i) fazer cópias de 

algumas atividades realizadas nas aulas de ciências; (ii) observar as aulas de ciências durante 

um período não superior a oito semanas; (iii) registrar essas aulas em gravações de áudio e 

vídeo que ficarão sob a guarda dos pesquisadores em um local seguro e de acesso restrito. Nós 

lhe garantimos que apenas esses pesquisadores terão acesso a esses registros; (iv) entrevistar 

os participantes (estudantes e professor). 

D. Caso você aceite participar deste estudo, você irá conceder duas entrevistas, uma no início 

e outra no final da pesquisa, em horário e local escolhido por você.  

E. Nas publicações ou apresentações destinadas à divulgação dos resultados da pesquisa, 

existe a necessidade de produzir transcrições com imagens destinadas a caracterizar sua 

gesticulação, postura corporal e suas ações durante a interação com os alunos e com objetos e 

imagens. É importante esclarecer, todavia, que as imagens usadas nas transcrições não 

identificarão o Sr. como participante da pesquisa, já que serão submetidas a um tratamento 

que impede essa identificação. Além disso, quando ocorrer a divulgação dos resultados da 

pesquisa, nem seu nome, nem o nome da escola em que você trabalha serão diretamente 

identificados. Assim, apenas os pesquisadores responsáveis terão acesso às informações que 

podem identificar você e outros participantes da pesquisa.  

F. Em funções da garantia dada acima, os pesquisadores consideram que não há nenhum risco 

relacionado a um eventual consentimento de sua parte para participar da pesquisa. Ou seja, 

não há nenhum risco específico e facilmente identificável para a sua saúde física ou mental, 

além daqueles encontrados normalmente no dia-a-dia.  

2- Esta seção descreve os seus direitos como participante desta pesquisa:  
G. A qualquer momento, você pode fazer perguntas aos pesquisadores que têm a obrigação de 

prestar os devidos esclarecimentos sobre a pesquisa.  
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H. A sua participação é voluntária. Você é livre para deixar de participar da pesquisa a 

qualquer momento, sem necessidade de apresentar justificativas.  

 

3- Esta seção indica que você está dando seu consentimento para participar da pesquisa:  
A pesquisadora Stella Maris Campos Silva, aluna do curso de Mestrado em Educação: 

Conhecimento e Inclusão Social da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), e seu orientador, Professor Dr. Orlando Gomes de Aguiar Júnior solicitaram 

a minha participação no estudo intitulado “O uso do computador em projeto investigativo e 

colaborativo no Ensino de Ciência: uma análise das interações discursivas e 

multimodalidade”. Eu li e compreendi as informações fornecidas acerca dos procedimentos de 

pesquisa. Eu aceito participar desta pesquisa. Portanto, dou meu consentimento para participar 

como voluntário na pesquisa.  

 

________________________, ______de _____________________ de 2014.  

 

Nome legível: 

 _________________________________________________________________________  

 

Assinatura: 

__________________________________________________________________________ 

 

Pesquisadores:  
Eu garanto que este termo de consentimento será seguido e que responderei a quaisquer 

questões que o (a) participante colocar, da melhor maneira possível.  

 

 

_______________________, ______de _____________________ de 2104.  

 

 __________________________________  __________________________________ 

Assinatura do Orientador da Pesquisa    Assinatura da Pesquisadora 

Prof. Dr. Orlando Gomes de Aguiar Júnior   Stella Maris Campos Silva 
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APÊNDICE D- TERMO DE ANUÊNCIA DA ESCOLA 

 



7 
 

 
 

 

APÊNDICE E- FICHA DE INSTRUÇÕES PARA CADASTRO NA PLATAFORMA 

WISE 

Como criar sua conta na plataforma WISE? 

1- Acesse o site http://wise.berkeley.edu 

2- Clique em 

3- Clique em Create WISE Account 

4- Clique em Student account 

5- Preencha o formulário: 

Primeiro 

nome:        

Último nome  

Sexo:   
Male= Masculino/Female=Feminino 

Nascimento 

(Mês)     

Nascimento 

(dia)      

Senha  
Repetir 

senha:  

Questão de 

segurança 

 

Escolher a segunda pergunta:  Qual o primeiro nome da sua 

mãe? 

Resposta 

para a 

questão de 

segurança 

 Escrever o nome da sua mãe 

Access Code Duck790
 

Class Period:  Selecionar 7 

7- Clique em Create WISE Account 

8- Anote seu nome de usuário, pois ele será importante para acessar suas atividades, 

futuramente. 

9- Clique em Sign in 

10- Coloque seu nome de usuário e senha. 

11- Clique em Sign in 

12- Agora é com você e sua dupla. Bom trabalho! Não poupe energias... 

 

http://wise.berkeley.edu/


8 
 

 
 

ANEXOS 

ANEXO A- QUESTIONÁRIO PERFIL TECNOLÓGICO 

Este questionário pretende investigar a sua relação com o computador, com a internet, e 

com as atividades que você costuma realizar no laboratório de informática de sua escola. 

Não existem respostas certas ou erradas. Gostaria de contar com a sua ajuda, respondendo 

aos itens propostos com seriedade e sinceridade. 

1- Número de chamada: ____________ 

2- Sexo:       Feminino                               Masculino 

3- Data de nascimento: ____/____/____ 

4- Você possui computador em casa?       Sim          Não 

5- Tem acesso a internet em sua casa? Responda a essa questão apenas se a resposta 

tiver sido sim na questão anterior       

     Sim          Não 

6- Você tem Smartphone? 

     Sim          Não 

7- Tem acesso à internet no seu Smartphone? Responda a essa questão apenas se a 

resposta da questão anterior tiver sido afirmativa. 

     Sim          Não 

8- Em quais lugares você costuma utilizar o computador? Você pode marcar mais de 

uma opção 

a) Em casa   b) Na escola   c) Na casa de um parente ou amigo  d) No seu Smartphone   

e) Em Lon-houses     f) Outros (especificar): _______________ 

9- Quanto tempo você costuma utilizar o computador, em média, de segunda a sexta? 

a) Não utilizo    b) Até 1 hora por dia      c) De 1 a 3 horas por dia  d) De 3 a 5 horas 

por dia     e) Mais de 5 horas por dia 

10- Quanto tempo você costuma utilizar o computador, em média, Sábado e Domingo? 

a) Não utilizo   b) Até 1 hora por dia      c) De 1 a 3 horas por dia  d) De 3 a 5 horas 

por dia     e) Mais de 5 horas por dia 

11- Quais tarefas você costuma realizar no computador? (você pode marcar mais de uma 

opção) 

a) Acessar redes sociais (ex. Facebook, instagram etc) 

b) Conversar on-line com os amigos 

c) Jogar games 

d) Baixar e/ou ouvir músicas 

e) Pesquisar tarefas escolares 

f) Elaborar trabalhos escolares com auxílio da internet 

g) Navegar em outros sites de seu interesse. 

h) Outros (especificar): ___________ 
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12- Marque as alternativas que correspondem a tipos de atividades que você já realizou 

no laboratório de informática da sua escola, durante aula de qualquer uma das 

disciplinas. (Você pode marcar mais de uma opção) 

a) Pesquisas na internet 

b) Aulas com utilização de simuladores e programas específicos (Ex: Google Earth, 

CMaptools etc) 

c) Elaboração de apresentações de Powerpoint 

d) Utilização de programas básicos (Ex: Power Point, Excel, Word, etc) 

e)  Visitar sites especificados pelo professor 

f) Elaborar Blogs 

g) Outro (especificar): _________ 

13- Nas aulas no laboratório de informática, que tipo de atividades você realizou que 

mais lhe despertou o interesse? 

a) Pesquisas na Internet 

b) Responder questionários 

c) Elaborar apresentações de Powerpoint 

d) Visitar sites especificados pelo professor 

e) Utilizar programas ou simuladores específicos da disciplina (Ex: Google Earth) 

f) Elaborar Blogs 

g) Outros (especificar): ___________________ 

14- Você se sente motivado ao saber que terá aula no laboratório de informática? 

a) Sim, independente da atividade que será realizada no computador. 

b) Não, independente da atividade que será realizada no computador. 

c) Depende da atividade que será realizada no computador. 

d) Não há diferença, o que irá me motivar é o professor ou o assunto da aula. 

15- Quando o professor utiliza multimídia móvel em sua sala, ou quando a aula ocorre na 

sala multimídia, essa aula se torna mais interessante? 

a) Sim, quaisquer que sejam os recursos multimídia utilizados pelo professor. 

b) Não, quaisquer que sejam os recursos multimídia utilizados pelo professor. 

c) Depende dos recursos multimídia utilizados pelo professor. 

d) Não há diferença, o que irá me motivar é o professor ou o assunto da aula. 

16- Quando o professor utiliza um DVD ou passa um vídeo em sua sala, essa aula se torna 

mais interessante? 

a) Sim, independente do vídeo que o professor utiliza na aula. 

b) Não, independente do vídeo que o professor utiliza na aula. 

c) Depende do vídeo utilizado pelo professor. 

d) Não há diferença, o que irá me motivar é o professor ou o assunto da aula. 

17- Marque a frase com a qual você mais se identifica. 

a) Eu aprendo mais utilizando o computador que em aulas expositivas. 

b) Eu aprendo mais ouvindo o professor que em sites no computador. 
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c) Eu aprendo de maneira diferente ouvindo o professor e fazendo atividades 

específicas no computador. 

 

ANEXO B- QUESTIONÁRIO PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES NO USO DA 

PLATAFORMA WISE 

Querido aluno, 

Você realizou uma atividade investigativa no laboratório de informática sobre transformações de 

energia. Este questionário tem por objetivo verificar os aspectos negativos e positivos dessa 

atividade. Não existem respostas certas ou erradas. Conto com sua colaboração, respondendo aos 

itens propostos com seriedade e sinceridade. 

1- Nome: ___________________________ 

2- Número de chamada: ____________ 

3- Sexo:       Feminino                               Masculino 

4- Data de nascimento: ____/____/____ 

5- Ainda em sala, quando o professor lhe explicou a atividade que seria feita no 

laboratório de informática, qual foi a sua reação? 

a) Não me interessei e me senti desmotivado pela atividade. 

b) Me senti indiferente à atividade. 

c) Me interessei e fiquei motivado pela atividade. 

d) Outra reação: ____________________________________________ 

6- Ao começar a atividade, no laboratório de informática, no momento de se cadastrar 

na plataforma WISE. 

a) Continuei motivado pela atividade. 

b) Perdi o interesse, pois achei difícil fazer o cadastro. 

c) Fiquei mais interessado e motivado pela atividade. 

d) eu ainda não havia compreendido como seria a atividade e não tinha uma opinião 

formada. 

e) Outra reação: _______________________________________________ 

7- O que você achou das informações escritas como instrução de como fazer o 

cadastro? 

Essa pergunta se refere àquela folha que você recebeu para ajudá-lo a fazer o 

cadastro na plataforma WISE. 

a) No geral, estavam claras e ajudou a fazer o cadastro. 

b) A maior parte das informações estava clara e fácil de entender. 

c) Apenas algumas orientações estavam claras e fáceis de entender. 

d) Foram desnecessárias, pois o cadastro era fácil de ser feito. 

8- No laboratório de informática, na execução da plataforma WISE, como você percebeu as 

atividades? 
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a) Fiquei mais interessado e motivado pela atividade, ao longo da execução. 

b) Fiquei menos interessado e motivado pela atividade. 

c) A atividade exigiu muito trabalho, mas valeu a pena. 

d) A atividade exigiu pouco trabalho no computador, então valeu a pena. 

e) A atividade exigiu pouco trabalho no computador, então não valeu a pena. 

f) Outra reação:_________________________________________________ 

9- Assinale as opções que melhor descreve o modo como sua dupla desenvolveu a atividade 

na plataforma WISE: 

(Você poderá marcar até duas respostas)  

a) Em quase todas as perguntas, discutíamos antes de anotar uma resposta. 

b) Um dos membros da dupla respondia e o outro só acompanhava. 

c) A atividade exigiu muito trabalho, mas valeu a pena. 

d) A atividade exigiu pouco trabalho no computador, então não valeu a pena. 

e) Outro: ___________________________________ 

 

10- Durante a execução do WISE, a professora e a pesquisadora estavam no laboratório de 

informática. Como você considera a ajuda que essas professoras lhe deram durante a 

realização das atividades no computador? 

a) Foi muito importante. Sem elas, eu teria muita dificuldade em realizar as atividades. 

b) Foi importante. Sem elas, eu teria um pouco de dificuldade em realizar a atividade. 

c) Foi pouco importante. Sem elas, eu conseguiria realizar a atividade. 

d) Foi desnecessária. O professor não conseguiu me orientar nas questões que não 

compreendi bem. 

e) Foi desnecessária. Mesmo precisando, preferi não chamar a professora. 

f) Foi desnecessária. Não tive nenhuma dificuldade em realizar a atividade. 

9- CITE uma intervenção positiva da(s) professora(s) que o acompanhou durante a 

realização das atividades no laboratório de informática. 

10- CITE uma intervenção negativa da(s) professora(s) que o acompanhou durante a 

realização das atividades no laboratório de informática. 

11- Levando-se em conta a tarefa proposta no WISE, o número de aulas no laboratório de 

informática, foi adequado para a realização de todas as atividades.  

a) Não, precisava de um tempo maior para finalizar. 

b) Sim, foi o ideal para terminar a atividade com calma e atenção. 

c) Sim, mas tive que acelerar para conseguir completar as tarefas a tempo. 

12- Em sua opinião, mais professores deveriam utilizar o WISE em suas aulas. 

a) Sim, pois achei interessante e aprendi bastante com a atividade. 

b) Sim, achei interessante e fiquei motivado, porém, não aprendi muito a matéria. 

c) Não, achei cansativo e não aprendi muito com a atividade. 

d) Não, prefiro aula expositiva na sala de aula. 
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e) Outro: _______________________________________ 

13- Marque a(s) característica(s) da atividade que lhe despertou interesse. (Você poderá 

marcar mais de uma opção). 

a) Ser realizada no computador. 

b) Apresentar vídeos. 

c) Apresentar simulações. 

d) Poder ver as questões dos colegas após responder às minhas. 

e) Abordar assuntos que eu tenho interesse em entender. 

f) Falar sobre um problema social e econômico em relação à construção das 

hidrelétricas. 

g) Poder discutir com um colega para responder às questões. 

h) Poder acessar a atividade na minha casa. 

i) Outros: _____________________________________ 

14- Marque a(s) característica(s) da atividade que não lhe agradou. (Você poderá marcar 

mais de uma opção). 

a) Muito longa e cansativa. 

b) O assunto não me despertou interesse. 

c) Os vídeos eram longos e não despertaram meu interesse. 

d) As simulações não despertaram meu interesse. 

e) Não gostava que meus colegas vissem minhas respostas. 

f) Não tive atenção da professora para tirar minhas dúvidas. 

g) A plataforma era difícil de mexer. 

h) Não gosto de realizar atividades no computador. 

i) Nenhuma das alternativas acima. 

j) Outros: ____________________________________ 

15- Característica importante para que o aluno realize bem essas ATIVIDADES. 

a) Ter conhecimento de informática. 

b) Conseguir ficar atento e focado em uma atividade muito tempo. 

c) Saber discutir com a dupla e ouvir a opinião do colega. 

d) Gostar de ficar muito tempo trabalhando no computador. 

e) Gostar de assistir vídeos no computador. 

f) Nenhuma das alternativas acima. 

g) Outros: ______________________________________________ 

16- Durante a realização da atividade no computador, alguns fatores podem ter prejudicado 

o tempo de realização do seu trabalho, como: 

- Conversa excessiva sobre outros assuntos. 

- Navegar em sites que não pertenciam à atividade. 

- Excesso de brincadeiras. 

- Ouvir música durante a atividade. 

- Como você avalia seu trabalho em relação a esses fatores. 
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ANEXO C- QUESTIONÁRIO USO DA PLATAFORMA WISE- PROFESSORA 

1- Você já havia realizado outras atividades no laboratório de informática? Quais? 

R: Sim, mas não com essa turma. Com a turma em que o trabalho foi desenvolvido foi 

a primeira experiência. Com outras turma, realizei atividades de pesquisa tendo um 

questionário para nortear a pesquisa a ser realizada nesse ambiente.  

2- Como foram essas outras atividades e qual seu parecer em relação à realização das 

mesmas? 

R: Foram interessantes, a princípio a turma ofereceu resistência por considerarem que 

a presença no laboratório de informática sugere ausência de atividade, mas um 

momento para se divertirem.  Com a frequência das atividades nesse ambiente o 

comportamento da turma modificou-se, tornaram-se mais interessados. As atividades 

no laboratório de informática devem ser muito bem planejadas, de maneira a permitir 

a interação com o conteúdo trabalho, do contrário desmotiva e provoca dispersão da 

turma.  

3- Como foi para você a execução das atividades investigativas na plataforma WISE? 

R: Foram bem proveitosas, os alunos no primeiro tiveram dificuldades para acessar a 

plataforma, mas após esse passo as atividades transcorreram tranquilamente. 

4- Como você avalia o trabalho que você teve auxiliando os alunos no laboratório de 

informática, comparado ao trabalho que você tem em aulas expositivas? 

R: Foi bem tranquilo, sugiram dúvidas sobre o tema, mas que a atividades possibilitou 

que eles chegassem a conclusões sozinhos. Além disso, a visualização dos processos 

facilitou a exigir a indagação e a possibilidade de construir respostas para suas 

observações. 

5- Você conseguiu esclarecer as dúvidas dos alunos? 

R: Em grande parte sim, por não ter visto toda a atividade anteriormente dificultou um 

pouco o entendimento das dúvidas que surgiram. 

6- Como você avalia que foi para os alunos a realização dessa atividade em relação à 

motivação dos mesmos e ao aprendizado? 

R: Foi excelente, as discussões em sala demonstraram uma apropriação do tema e de 

suas aplicações, além de possibilitar a extrapolação do que foi visto na atividade.  

7- Você realizaria atividades utilizando a plataforma em outras turmas?   

R: Sim, a única dificuldade que encontraria seria resolver possíveis problemas 

técnicos da plataforma. 

8- Utilizaria a plataforma para trabalhar outros temas com os alunos? 

R: Achei o formato da plataforma um pouco confusa e rígida, mas se seu uso fosse 

contribuir com o aprendizado da turma usaria. 

9- Quais limitações você apontaria em relação à execução desse tipo de abordagem 

investigativa mediada pelo computador? 

R: A limitação de equipamentos, muitas vezes a internet oscilante e lenta, e as 

maquinas com defeitos que impedem a execução da atividade.   

10- Quais pontos positivos você apontaria em relação á execução desse tipo de abordagem 

investigativa mediada pelo computador? 
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R: A interação do aluno com o conteúdo, muitas vezes somente a aula expositiva ou 

prática não é suficiente para levar o aluno a entender como um processo ocorre. Além 

disso, a possibilidade de se usar jogos eletrônicos relacionados ao tema trabalhado, 

estimula o aluno a buscar entender o que está ocorrendo.   

 

ANEXO D- PLANEJAMENTO DA SEQUÊNCIA DE AULAS  

Tema: Transformações e conservação de energia 

Aula 1: Conhecimento prévio dos alunos e introdução (Na sala de aula) 

1- Exploração dialógica dos conhecimentos prévios: Verificar os conhecimentos prévios dos 

estudantes em relação ao conceito de energia e do seu uso no cotidiano em uma discussão 

dialógica. 

2- Trocando ideias- o que sabemos sobre energia? Atividade do livro construindo 

consciências (Pág. 118), na qual a professora exibe figuras do livro relativas a situações e 

objetos nas quais então envolvidas formas de energia e transformações. 

Aula 2: Atividades investigativas no WISE- Parte 1 (No laboratório de informática) 

Atividade 1- Problematização: Como a energia elétrica chega até nossas casas?  Como é 

possível gerar energia elétrica a partir de uma queda d’água? 

Dados para investigação: Funcionamento da hidrelétrica e transformações de energia 

envolvidas, com auxilio de um vídeo e de uma animação. 

Atividade 2- Problematização: Por que a escolha do Alto do rio Xingu? Quais são as 

características de um rio que confere maior potencial para construção de hidrelétricas? 

Dados para investigação:  

1- Experimento virtual com turbinas, em vídeos disponíveis na plataforma WISE, a fim 

de possibilitar a investigação em relação à influência da altura e da vazão da água para 

a geração de energia elétrica em usinas hidrelétricas.  

2- Dados, em tabela, das características dos rios e dos fatores que interferem no potencial 

de geração de energia elétrica pelas três maiores usinas brasileiras: Tucuruí, 

Sobradinho e Itaipu, a partir de dados de uma tabela.  

Aula 3- Atividades investigativas no WISE- Parte 2 

Atividade 3- Problema de contextualização: Construção da hidrelétrica de Belo Monte. 

Exploração da argumentação dos alunos frente aos interesses conflitantes relativos à 

construção de hidrelétrica na região amazônica. 

Dados para investigação:  
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1- Vídeo institucional (governo) sobre o projeto de construção da usina de Belo Monte 

do tipo fio d’água. 

2- Vídeo de protesto dos indígenas da região do Alto do Xingu, evidenciando as 

consequências negativas da construção da usina hidrelétrica na região de Belo Monte 

para esses povos. 

Aula 4: Discussão sobre a sequência investigativa do WISE (sistematização do 

conhecimento) 

Discussão da atividade do WISE- Parte 1: 

- Verificação da compreensão dos alunos frente ao funcionamento das hidrelétricas e 

as transformações de energia envolvidas. 

- Problematização com os alunos: É possível construir hidrelétrica sem essa barragem, 

ou seja, sem represar a água? 

- Discussão sobre os dados da tabela referente aos fatores que interferem no potencial 

de geração de energia elétrica pelas três usinas (Itaipu, Tucuruí, Sobradinho). 

- Discussão a respeito das controvérsias e dos conflitos de interesses entre segmentos 

da sociedade em relação à construção da Usina de Belo Monte 

- Discussão relativa ao risco de apagões. Perguntar se esse risco é igual em qualquer 

período do ano.  

- Pedir aos alunos que relacionem o funcionamento das hidrelétricas com o ciclo da 

água. 

Aula 5: Atividades investigativas no WISE- Parte 3 (No laboratório de informática) 

Atividade 1- Problema sobre o funcionamento da Termelétrica: Investigação de como é 

possível gerar energia elétrica a partir da queima de combustíveis, como gás natural, 

biomassa, derivados de petróleo e carvão mineral. 

Dados para investigação: Vídeo e esquema simplificado do funcionamento de uma 

termelétrica. 

Atividade 2- Eficiência das termelétricas e dissipação de energia: Investigar de se toda 

energia gerada na queima do combustível é transformada em energia elétrica nas termelétricas 

ou se há perdas nesse sistema. 

Dados para investigação: Diagrama relativo às transformações de energia e eficiência de uma 

usina termelétrica 

Atividade 3- Princípio da Conservação da energia: Investigação das transformações de 

energia em situações de lazer como ao andar numa pista de skate, chutar uma bola ou em um 

número de trapézio numa apresentação de circo. Nessas situações problematizamos se toda 

energia potencial é convertida em energia cinética e se há dissipação (perda) de energia. 

Dados para investigação:  
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1- Vídeo sobre o Princípio da Conservação da energia. 

2- Diagrama das formas de energia e as transformações em cada posição da bola, durante 

seu movimento de subida após um chute. 

3- Simulação de uma queda do trapezista sobre uma cama elástica. 

4- Simulação do PHET relativa a um skatista na pista de skate. 

Aula 6- Discussão sobre a sequência investigativa do WISE (sistematização do 

conhecimento) 

Aula 7- Avaliação do aprendizado com uma avaliação somativa com questões objetivas 

sobre transformações de energia. 

ANEXO E- TRANSCRIÇÃO COMPLETA DOS EPISÓDIOS 

Episódio 1- Os diferentes usos da palavra energia 

Professora: - Na letra A, vocês conseguem identificar que tipo de energia tem nessa 

imagem? (Imagem do ônibus na estrada) 

Bernardo: - Fóssil, ãh... combustível.  

Professora: Combustível que é o que? De origem? 

Alunos respondem: - Fóssil 

Professora: - Fóssil, gasolina, diesel. Só esse tipo de energia? 

Alunos respondem: - É 

Professora pergunta: - Na letra B? 

Thiago: - É rural, então pode ser... 

Bernardo: - Energia solar. 

Professora: - E? 

Thiago: - Mas olha só como que tá as plantinhas coitadinhas, tem uma máquina lá 

atrás, olha pra você ver. 

Professora: - Ai você está enxergando minúcia, pra além do que deve. O que mais? 

Está faltando uma.  

Thiago: - Fotossíntese 

Professora: - Isso! Na letra C ai, que tipo de energia? 

Thiago: - Comestível. (Risos da turma) 

Professora pergunta: - O que você come? 

Thiago: - Picanha 

Miguel: - Açúcar 

Professora: - Fotossíntese e alimento 

Bernardo: - Fotossíntese é energia?  

A professora não escuta a pergunta. 

Professora: - Então, na letra C eu tenho quais mesmo? Fotossíntese e alimento. 

- E na letra D? (imagem de uma vela acesa) 

Samuel: - Vela 

Catarina: - Fogo 

Professora: - Fogo...ãh? 

Catarina: - Gás carbônico 

Miguel: Calor 

Professora: - Calor, ãh? 

Thiago: - Oxigênio 

Professora: - Indiretamente (o oxigênio), a gente vai ver por que é indiretamente, 

tá!? 

Professora: - E o menino dormindo ai? 

Miguel: - Sonar (risos) 
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Professora: - Já que a Rebeca estava ai dormindo, que energia você estava usando? 

Todos os outros alunos olham para Rebeca e fazem comentários inaudíveis. 

Rebeca: - É o quê que é? 

Beatriz responde olhando para Rebeca: - A energia quando você dorme. 

Rebeca: - Ah! 

Professora: - Vocês sabem reconhecer a energia do menino dormindo? 

Rebeca: - Qual a energia? Qual a energia? 

Arthur: - Cinética? 

Alguns alunos repetem: - Cinética, cinética. 

Professora: - Não, cinética, vocês vão ver como que é. 

Mariana contestando a professora: - Mas professora, ele está usando a energia que 

ele tem no corpo... (inaudível) 

Professora: - Tá certo! Está certinho. 

Mariana: - Sério!? 

Muita conversa e dispersão. 

Professora: - Pessoal, psiu, e na letra F? 

Catarina: - É um índio. 

Muita conversa e dispersão, saindo do foco da aula. 

Thiago: - O índio está peladão aqui. 

Catarina: - Está falando putaria. 

Professora: - Olha o vocabulário. 

Catarina: - Perai, professora, eu estava com o livro no alto, o Thiago pediu o livro e 

eu falei perai que quero ouvir o que a professora vai falar... o que o Thiago falou 

Luiz?... Energia transânica. 

Thiago: Mentira, ah lá! Toda cheia de caô. 

Muita confusão e dispersão. 

Professora: Psiu, psiu, pessoal. Ei Thiago. Quando... quando a gente pensa em  

energia do corpo, de onde o corpo tira essa energia? 

Laís: - Fotossíntese. 

Professora: - Indiretamente. 

Professora: - Quando você está com fome, você faz o que? 

Alunos: - Come 

Professora: - Então, de onde você obtém a energia? 

Alunos: - Do alimento, da comida. 

Thiago: - O índio parece que ele está caçando. 

Catarina fala com o Thiago: Então, está caçando para conseguir o quê? (inaudível) 

Professora: Então, aqui oh, vamos anotar no caderno, primeiro quero que vocês 

coloquem a resposta de vocês, depois vamos escrever as respostas corretamente. 

Laís: - Mas e a letra E? 

Professora fala olhando para Laís: O que tem a E? 

Laís: - Eu vou colocar o que? É a do menino ai dormindo. 

Professora responde para Laís: - Energia do corpo. São reações do corpo. 

Professora fala para a turma: - Na letra A, qual foi a energia que vocês falaram? 

Energia do combustível, né? 

- Na letra B, qual que foi mesmo? Energia solar, e, e... 

Alunos respondem: - Fotossíntese. 

Professora: - Fotossíntese. 

- Na letra C, energia de onde? 

- Alice olha novamente a imagem do livro e responde: - Alimento. 

Professora: - Do alimento... 

Professora: e indiretamente... 

Sofia responde: - fotossíntese 

Professora: - e indiretamente... fotossíntese. 

Thiago: Energia labial, professora, o cara está mexendo a boca pra comer uai. 

Professora: Mais ou menos, mais ou menos. 

Professora pergunta: - É, letra D?  

Samuel responde: - Calor 

Laís completa: - Fogo, não? 

Professora: - Fogo, indiretamente, fogo. Letra E? 

Valentina responde: - Corporal 
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Professora: Energia que vem do corpo. Letra f? 

Arthur pergunta: Do índio? 

Professora responde: É 

Arthur: - Corporal. 

Professora: - Vou colocar a mesma coisa aqui. Energia que vem do corpo. 

Samuel: - Fotossíntese, professora, as plantas lá atrás. 

Professora: - Minúcia de detalhes, não está errado, mas você está muito detalhista. 

No final da aula, a professora pede para que os alunos montem uma história oral, 

usando o que está escrito no quadro. 

Alunos falam ao mesmo tempo, muita dispersão. Professora espera o silêncio da 

sala. 

Professora: - Ops, aqui, um de cada vez. Por favor, levanta a mão, quem quer 

começar? 

Samuel pergunta: - Professora é a questão D, não é? 

Professora: - Se você conseguir relacionar tudo, melhor ainda. 

 

Episódio 3- Interação da dupla Luiz e Thiago com a professora sobre o problema dos fatores 

que interferem na potência das hidrelétricas. 

 

 

Luiz: Professora, pode ser assim, óh?  

Professora: Oi, pode ser assim como? Por que o que ?  

Luiz: Assim óh, pode? 

Professora: O que? Não sei qual o problema?  

Luiz: Assim óh, sim, por que a tabela confirmou a nossa hipótese. 

Professora: A tabela confirmou sua hipótese.  Mas por que ela confirmou a sua 

hipótese? 

Luiz: Por que a gente pensava... 

Professora: O que vocês pensavam 

Luiz: Que cada usina tem sua importância, o modo de agir... a última pergunta foi 

que... 

Rafael: E aí, nós vamos colocar o que? 

Professora: Aonde você consegue ver qual dessas usinas gera mais? (apontando para 

a tabela na tela do computador) Aonde você consegue ver isso? 

Luiz: isso aqui óh (apontando para a tela do computador) 

Professora: Qual que gera mais? Qual dessas usinas gera mais? 

Thiago: Aqui óh, Itaipu. 

Professora: Por que, que ela gera mais? 

Thiago: por que a potência dela é maior. 

Professora: Tá, mas o que faz ela ter uma potência maior? 

Thiago: a quantidade de água? Sei lá. 

Luiz: Não, a altura. 

Guilherme: a pressão da água. 

Thiago: A pressão da água, sei lá. 

Guilherme: Por que a pressão da água vai mais forte. 

Professora: olhe todos os outros dados que você tem sobre ela. Compare com as 

outras. Por que será que ela tem mais? Ela gera mais energia. 

Luiz: Por que ela recebe mais impacto. É a força da água. 

Professora: o que seria força da água? Tem alguma coisa daquela ali que mostra 

força da água? 

Thiago: vazão, sei lá. 

Professora: você sabe o que é vazão? 

Thiago: não. 

Professora: vazão é o tanto de água que se passa pela turbina. 

Luiz: Ah, então é isso. 

Professora: E ela tem uma grande vazão, ou pequena?  

Thiago: Tem de 10 a 15 mil... 

Professora: Mas é a maior de todas? 
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Luiz: é. 

Thiago: Não, não é a maior por que tem a outra de 19, volume total do reservatório... 

Luiz: Não. é entre esses aqui óh, não é a maior? (apontando para a tabela) 

Thiago: Ela tem a maior força uai. Sei lá. 

Professora: que mais, olhe os outros dados. Veja se ela tem alguma coisa de 

diferente das outras. 

Thiago: isso aqui nós já falamos. O volume total do reservatório dela é menor. 

Professora: O que que isso significa? 

Thiago: que a quantidade de água é pouca. 

Professora: então como ela tem uma vazão maior? 

Thiago: Acho que é pelo movimento da água, não? A potência dela é maior pelo 

movimento dela, ai começa a movimentar. 

Professora: Isso, o que mais, tem mais alguma coisa a ver? Veja os outros dados, 

veja se tem alguma coisa de diferente. 

Thiago: Tem, a área de reservatório dela é menor. 

Professora: Isso é bom ou ruim? 

Luiz: ruim. 

Professora: Por que? 

Thiago: Não, é bom e ruim né. 

Professora: Por que bom e ruim, me conta. 

Thiago: É ruim por que não vai ter muita água, ai vai chegar uma hora que a energia 

acaba. 

Professora: A energia acaba? 

Thiago: Não, não sei se a energia vai acabar. 

Professora: Diminui? 

Thiago: Diminui, por que a água vai acabando, ai vai diminuindo a pressão da água. 

Professora: E é bom por que? 

Thiago: não... é porque é só ruim mesmo. 

Luiz: eu acho pelo fato dela ter menos reservatório a água se movimenta mais. 

Professora: o que que é reservatório? 

Luiz: O local onde a água se concentra, onde ela fica presa, acumulada? 

Thiago: Presa. Isso. 

Professora: se tiver um reservatório maior, a tendência é o que? 

Luiz: Mais água 

Professora: e ai teria o que? 

Thiago: mais força 

Professora: mais força, é o que está acontecendo ai? 

Thiago: Não, por que ela que tem menos é a que está sendo mais forte. 

Professora: Por que será, o que ela tem de diferente, que pode justificar? 

Thiago: A vazão. 

Professora: A vazão e o que mais? 

Thiago: A altura. 

Professora: E a altura interfere em alguma coisa?  

Thiago: Por que ela é pequena, mas a altura faz com que ela tenha muita quantidade 

de água. 

Professora: E a altura interfere em alguma coisa na quantidade de água? 

Luiz e Thiago: Interfere. 

Professora: Por que? 

Luiz: Porque, dá um impacto. 

Thiago: Porque se a altura dela é maior, a quantidade de água é maior, ou seja, tem 

mais pressão. 

Professora: A quantidade é maior? 

Luiz: a força 

Professora: o que seria isso? Como assim essa força, me explica isso. 

Luiz: A força da água, como é maior ela vai descer com mais força. 

Professora: Ah, se eu jogar um negócio daqui é igual eu jogar um daqui? 

Luiz: Não, por que aqui vai descer com mais força. 

Professora: Não é isso que justifica ela ter mais!?  

Thiago: Bota isso ai. 

Luiz: Então, nos vamos escrever, sim, pois o impacto da água. Assim? é isso? 



20 
 

 
 

Thiago: O que você está colocando? 

Luiz: Sim, por que a água tem impacto maior que o das outras. 

Professora: Impacto com quem? O que ela tem que girar? 

Thiago: turbina. 

Professora: Turbina, né!? Não é a turbina que ela gira, para gerar energia. 

 

Episódio 6- Interação entre as alunas Júlia e Valentina, confronto entre a situação ideal da 

simulação da cama elástica e a realidade. 

 . 

Júlia: Nesse caso aconteceu conservação de energia total do sistema? 

Valentina repete: Aconteceu conservação da energia total? 

Júlia: Aconteceu 

Valentina: Acho que sim né!? 

Júlia: Por que ele continuou com mesmo peso e altura. 

Valentina: é. Não, mas, quando ele volta da cama elástica, ele num, num... 

Júlia: Fica a mesma coisa. 

Valentina: Ele não é impulsionado pela mesma altura que ele caiu não. 

Valentina: Por exemplo, quando você está pulando na cama elástica, aí você vai lá e 

senta assim, quando que você senta e quica de novo, você vai lá e é levantado com a 

mesma altura que você caiu primeiro? 

Júlia; Não, mas, a veloci, o pouco que ele caiu, você viu que ele vai levantar do 

mesmo lugar que ele começou. 

Valentina: Ah tá, entendi. Agora entendi. 

Júlia (ditando a resposta que está escrevendo no computador): Sim, pois, ele caia e 

subia com. 

Professora (vendo as alunas respondendo e pergunta): Ele sobe na mesma altura ou 

não, o que vocês acham? Na vida real sobe ou não sobe? 

Valentina: É isso que eu tô falando. 

Júlia: Não, na vida real não, no negócio sobe. 

Professora: No negócio subiu não foi!? Mas acontece isso normalmente? 

Júlia: Não 

Professora: Como é que é normalmente, assim, na vida real? 

Júlia: Normalmente, você cai de uma altura e você fica no chão. 

Professora: Você pulou a primeira vez, ai abaixou, jogou pra cima, ai você cai de 

novo do mesmo jeito. 

Valentina: É você cai do mesmo jeito, mas não da mesma altura que você pulou da 

primeira. 

Professora: Você vai subir de novo da mesma altura que pulou da primeira? 

Valentina: Não. 

Professora: Por quê que não? 

Valentina: Acho que é por que, em minha opinião, a força vai diminuindo. 

Professora: Por quê? Vai perdendo energia então, né! 

Valentina: É, não vai acontecer isso...  

Júlia: Por que vai transformando em outra não!? 

Professora: Vai transformando em outra né, provavelmente, porque a energia não se 

perde. 

Valentina: É, isso, aí ela vai transformando em gravitacional (inaudível) 

Professora: Quanto mais alto né, maior potencial, terá energia gravitacional, é uma 

energia. Então, por exemplo, se eu soltar um corpo daqui do alto ele tem um 

potencial de cair com uma velocidade, né, ele vai cair por causa da gravidade. 

Valentina: E matar alguém 

Professora: É (risos) 

Professora: Se eu jogar mais de baixo o potencial dele é menor, essa energia será 

menor. Quando subir, se a conversão de energia fosse total, por exemplo, energia 

cinética é do movimento, ele está subindo, tem uma cinética e tem a potencial por 

causa da altura, ai foi transformando. Quando você não vai subindo, não vai 

diminuindo a velocidade até parar. Parece num instantezinho que parou lá no alto e 

depois desce, só que é muito rápido esse parar e descer. Quando você está subindo a 

energia potencial está aumentando, mas a cinética, que é de movimento está 



21 
 

 
 

diminuindo, você está diminuindo a velocidade, indo mais devagarzinho até parar. 

Ai quando você para, não tem movimento mais, quando não tem movimento mais, o 

que vai acontecer com você? 

Valentina e Júlia: Vai cair 

Professora: vai cair, daí terá movimento de novo, né! Então, mais energia cinética, 

essa potencial tem que ser convertida em energia cinética, se a conversão fosse total, 

toda a energia do elástico, pois o elástico jogou, passou para potencial e o potencial 

virou velocidade e movimento para cair de novo. Você iria passar a energia 

potencial de novo, jogar com a mesma energia pra cima, atingir uma mesma altura e 

iria cair da mesma altura de novo. Então, se as conversões fossem totais, toda 

energia do elástico passaria para uma mesma altura, voltaria com mesma velocidade, 

mesma elástica, mesma altura. Ficaria igual ao menino da cama elástica ali. Só que 

não é o que acontece na vida real. Tem alguma perda de energia, alguma dissipação, 

alguma energia que está saindo ai? Que energia é essa? 

Júlia: Pra mim é a potencial. 

Valentina: Não, que está saindo é a cinética, é. 

Júlia e Valentina: É, é. 

Professora: Não, a que está saindo, dissipando? A potencial está virando cinética, 

mas em algum lugar tem uma energia que está sumindo ai. 

Valentina: Não uai, é na cinética, porque quando você vai caindo. Quando a gente 

pula, você vai pra cima, quando você vai caindo vai diminuindo a energia que fez 

você pular pra cima e você vai pro chão. Então, de cima passa ser a cinética e vai pra 

gravitacional, ela também vai se perdendo um pouco, vai perdendo a força. 

Professora: Por quê? 

Valentina: Porque a conversão não é 100%. 

Professora: Por que não é 100%? 

Valentina: Uai, porque não é. 

Professora: é isso que quero saber, não deveria ser 100%, se fosse ia subir na mesma 

altura. Por que não é? 

Valentina: Sei lá. 

Professora: Vamos relembrar o exemplo da termelétrica, a termelétrica perdia 

energia aonde?  

Valentina: Pra resfriar a água, na forma de calor. 

Professora: No calor do vapor da água. O calor [dissipado] você consegue pegá-lo e 

transformar em outra forma de energia? Por exemplo, consegue transformá-lo em 

energia potencial? 

Valentina e Júlia: Não 

Professora: Não, né! Então, aonde pode estar sendo perdida essa energia na cama 

elástica? Tem ar ali? 

Valentina e Júlia: Sim 

Professora: Quando tem contato com o ar o que acontece? Por exemplo, quando 

você está correndo e tem o vento, esse vento está impedindo seu movimento, não 

está, você correria mais se não tivesse alguma coisa te segurando não é!? Que coisa 

é essa? Que força é essa que o ar faz, na pessoa que está caindo que segura um 

pouco ele quando está subindo. Como chama esse contato com o ar? Você sabe? 

Valentina e Júlia: Não 

Professora: Atrito. Igual o trem no trilho, ele está andando e tem energia cinética, 

mas ele tem um contato com o chão. Se não tivesse o contato com o chão ele iria 

andar com mais facilidade. Só não consegue porque tem o atrito com o trilho.  

Valentina: Ah entendi. 

Professora: Então, o que dificulta o movimento é o atrito com o ar. 

 

 

Episódio 9- Interação da professora com a dupla Lara e Laura sobre a construção dos 

conceitos de vazão e energia potencial gravitacional. 

 
Lara: A gente não entendeu. 

Professora: O que você não entendeu? A primeira pergunta? O que que esta 

perguntando ai, me deixa ver, leia pra mim. 
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Lara: Analisando os dados da tabela, verifique se suas hipóteses sobre os fatores que 

interferem no potencial de geração das usinas se confirmam ou se há outros fatores a 

se considerar. 

Professora: Eu fiz uma pergunta anterior. Essa pergunta é em relação a uma... eu 

perguntei assim, quais fatores que você acha que precisa para que vá mudar o 

potencial de geração de energia. 

Lara: A pressão da água. 

Professora: Você falou a pressão. Só a pressão que vocês falaram? Então, eu quero 

que vocês olhem essa tabela, que compara três usinas hidrelétricas, que tem no 

Brasil, que existem no Brasil. Qual delas que gera mais energia? Procura o dado na 

tabela. 

Lara: Essa aqui. (Apontando para a usina de Itaipu na tabela na tela do computador) 

Professora: Qual é essa aqui?  

Lara: Itaipu. 

Professora: Tá então, você falou que é por conta da pressão da água. Mas agora olhe 

os dados, que eles estão lhe dando sobre a usina, e veja se tem alguma coisa, que 

interfere no potencial, além da pressão que você falou. 

Professora: O que precisa no rio, quais características que tem o rio? 

Laura: Reservatório 

Professora: O volume do reservatório dela é grande ou pequeno? 

Lara: Pequeno. 

Professora: Pequeno, hãn... Você acha que para gerar energia você precisa de ter um 

reservatório maior ou menor? 

Lara e Laura: Maior. 

Professora: Agora olha aqui, quem tem maior reservatório? 

Laura: Sobradinho. 

Lara: É mas ai, num, ela não tem maior potencial não. 

Professora: Então é ter maior reservatório? 

Lara: Maior pressão. 

Professora: Então, o que será que é? Olha esse dado e esse dado. 

Professora: Você sabe o que é vazão? 

Lara: Não  

Professora: Vazão é a quantidade de água que passa na turbina. 

Professora: Você se lembra do funcionamento da hidrelétrica,  

Lara: Sim  

Professora: Tem que girar uma turbina, não tem? Para gerar energia. 

Lara: Ah tá, tem. 

Professora: A vazão é o quanto de água que passa nessa turbina. 

Lara: Então, é a quantidade de água, a pressão, é...a altura. 

Professora: A quantidade de água interfere na pressão? O que você acha? 

Lara: Sim  

Professora: Interfere né, se eu tenho mais água, ela gira com pressão. 

Professora: Mas olha essa aqui (apontando os dados na tabela). Tem diferença? 

Lara: Tem. 

Professora: O que isso significa? 

Lara: É assim, para poder ter pressão, ele precisa ser mais alta, então quanto mais 

alta, mais pressão vai ter. 

Professora: É, por que será? O que tem quando está alto? Tem alguma coisa? Tem 

alguma energia? Quando eu subo isso aqui tem energia? 

Lara: Não.  

Professora: Não? 

Lara: Ãhn não sei. 

Professora: Não? Mas quando cai, você acha que cai com mais pressão. 

Lara: Sim.  

Professora: Mas e se cair daqui? A pressão é menor? 

Lara: Acho que é. 

Laura: A altura. 

Professora: O que será que essa altura interfere? Será que se eu jogar ele daqui cai 

da mesma forma que se eu jogar ele daqui? 

Professora: Você acha que bate com maior força com maior velocidade? 



23 
 

 
 

Lara: Mais velocidade. 

Professora: Mais velocidade? Você acha? 

Professora: Então, você acha que a altura interfere. Mas você acha que não tem a ver 

com energia? Será que quando a água está lá em cima ela tem a mesma energia? 

Lara: Não. 

Professora: Será que ela não tem uma energia acumulada pra depois virar energia 

cinética, não? 

Lara: Acho que não. 

Laura: Energia do sol? 

Professora: Não, existe um tipo de energia, que se chama de energia potencial de 

altura ela se chama potencia gravitacional. Quanto mais alto maior a energia 

potencial. Potencial é assim, é a capacidade de gerar energia, então se eu ponho mais 

alto, ela vai girar a turbina com maior energia.  

 

ANEXO F – ATIVIDADE EXPLORATÓRIA RETIRADA DO LIVRO 

CONSTRUINDO CONSCIÊNCIAS 
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