
METODOLOGIAS DE ENSINO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS VIVENCIADAS NA 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES

Marcelo Franco Leão

Mara Maria Dutra 

Ana Cláudia Tasinaffo Alves
(Organizadores)

Gráfica e EditoraGráfica e Editora



Marcelo Franco Leão
Mara Maria Dutra 

Ana Cláudia Tasinaffo Alves
(Organizadores)

METODOLOGIAS DE ENSINO DE 
CIÊNCIAS NATURAIS VIVENCIADAS 

NA FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES

Uberlândia -MG

2019



Copyright © 2019
Marcelo Franco Leão, Mara Maria Dutra e Ana Cláudia Tasinaffo Alves

Todos os direitos reservados.
METODOLOGIAS DE ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS VIVENCIADAS NA FORMAÇÃO 

INICIAL DE PROFESSORES

1ª Edição - Outubro 2019

Diagramação | Arte Final | Capa: Marcelo Soares da Silva

Revisão linguística: Gislane Aparecida Moreira Maia

CORPO EDITORIAL
Beatriz Nunes Santos e Silva ( Mestra em Educação pela Fucamp)

Bruno Arantes Moreira (Doutor em Engenharia Química pela UFU)
Fernanda Arantes Moreira (Mestra em Educação pela UFU)

Graziela Giusti Pachane (Doutora em Educação pela UNICAMP)
Irley Machado (Doutora pela Université Paris III - Sorbonne Nouvelle)

Juraci Lourenço Teixeira (Mestre em Química pela UFU)
Kenia Maria de Almeida Pereira (Doutora em Literatura pela UNESP)

Lidiane Aparecida Alves (Mestra em Geografia pela UFU)
Luiz Bezerra Neto (Doutor em Educação pela UNICAMP)

Mara Rúbia Alves Marques (Doutora em Educação pela UNIMEP)
Orlando Fernández Aquino (Doutor em Ciências Pedagógicas pela ISPVC - Cuba)

Roberto Valdés Pruentes (Doutor em Educação pela UNIMEP)
Vitor Ribeiro Filho (Doutor em Geografia pela UFRJ)

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
EDITORA EDIBRÁS, MG, BRASIL

É proibida a reprodução total ou parcial  |  Impresso no Brasil / Printed in Brazil
A comercialização desta obra é proibida

L433e  LEÃO, Marcelo Franco / DUTRA, Mara Maria / 
  ALVES, Ana Cláudia Tasinaffo
   Metodologias de ensino de ciências naturais vivenciadas na
                                                  formação inicial de professores
  1ª ed / Uberlândia–MG: Edibrás, 2019.

  142p.; il.;
  ISBN: 978-65-5091-007-5

 1. Aprendizagem colaborativa,       2. Ensino de ciências,       
  3. Metodologias de ensino  
 
 I. LEÃO, Marcelo Franco     II. DUTRA, Mara Maria
  III. ALVES, Ana Cláudia Tasinaffo    
          CDD 500



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ..................................................................5

ELABORAÇÃO DE PARÓDIAS COMO 
ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA ENSINAR 
CIÊNCIAS NATURAIS ........................................................9

METODOLOGIA ÁRVORE DE PROBLEMAS 
E SUA UTILIZAÇÃO PARA UMA REFLEXÃO 
SOBRE O DESMATAMENTO NO 
ENSINO FUNDAMENTAL .................................................27

DISCUSSÃO E DEBATE COMO ESTRATÉGIA DE 
ENSINO NO ESTUDO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS ..37

TEMPESTADE DE IDEIAS COMO ESTRATÉGIA 
INICIAL PARA ENSINAR REAÇÕES QUÍMICAS .........51

ESTUDO SOBRE O AQUECIMENTO GLOBAL POR 
MEIO DA ESTRATÉGIA DE ENSINO AULA 
EXPOSITIVA E DIALOGADA ............................................63

UTILIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA PHILLIPS 66 NO
INÍCIO DOS ESTUDOS SOBRE QUEDA LIVRE............79

UTILIZAÇÃO DO SEMINÁRIO COMO 
ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS ............91

ESTUDO SOBRE MATÉRIA E ENERGIA POR MEIO 
DA ESTRATÉGIA DE ENSINO EM PEQUENOS 
GRUPOS ..................................................................................103



EM JULGAMENTO AS QUEIMADAS: 
O JÚRI SIMULADO COMO ALTERNATIVA 
METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS  ..115

RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS ASSOCIADO A 
SIMULADORES PHET ........................................................125

LISTA DE ESTUDANTES AUTORES DOS 
CAPÍTULOS ...........................................................................135

SOBRE OS ORGANIZADORES ..........................................137



5

APRESENTAÇÃO

Com as constantes transformações sociais, advindas 
dos avanços científicos e tecnológicos, é preciso repensar o ato 
educativo para que o ensino de ciências possa contribuir na 
formação de sujeitos autônomos, atuantes e com senso crítico. 
Ao promover essa alfabetização científica e tecnológica dos 
estudantes, por meio de aulas estimulantes para o pensar, 
que proporcione o estabelecimento de relações entre teoria 
e prática, o ensino de ciências de fato estará cumprindo seu 
papel.

No entanto, é recorrente nas salas de aulas de muitas 
escolas brasileiras um ensino baseado na memorização, na 
homogeneidade e na repetição, caracterizada como concepção 
tradicional de aprendizagem. Nessa vertente, os diferentes 
ritmos de aprendizagem dos estudantes não são respeitados, 
tampouco são proporcionadas as condições de livre expressão, 
criatividade e posicionamento crítico. 

Por isso, ressalta-se a necessidade de aprofundar 
os estudos sobre o ato de educar. Como afirmou o patrono 
da educação brasileira “para ensinar é preciso pesquisar” 
(FREIRE, 1996). Nesse sentido, é importante que ocorram 
situações de aprendizagem durante a formação inicial 
de professores para que as o ato educativo seja estudado, 
conhecido e experimentado. 

Dentre os diversos elementos que envolvem o processo 
educativo, optou-se pelo estudo das estratégias de ensino, por 
ser elas recursos indispensáveis ao professor contemporâneo 
e que refletem diretamente nos resultados alcançados em sala 
de aula.

Outra característica a ser considerada é que muitos 
professores da área de ciências naturais são resistentes a 
inovação, talvez até porque não tiveram a oportunidade de 
aprender de uma maneira diferenciada e envolvente, sentindo-
se incapazes de propor atividades desse tipo. 
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Além disso, compete as instituições formadoras 
oportunizar situações de aprendizagem que preparem os 
futuros professores de ciências naturais para mediar o 
processo educativo e que consigam escolher as estratégias de 
ensino mais adequadas aos conceitos que forem ministrar, 
para assim favorecer a construção de conhecimentos dos 
estudantes. 

Frente ao exposto, o livro “Metodologias de ensino 
de ciências naturais vivenciadas na formação inicial de 
professores” propõe-se a discutir esse que é um dos elementos 
mais importantes do ato educativo, que são as estratégias de 
ensino. Esta obra pode ser considerada uma continuidade 
do e-book “Estratégias didáticas voltadas para o ensino de 
ciências: Experiências pedagógicas na formação inicial de 
professores”, que foi publicado em 2018 com recursos da 
instituição e que relatou as experiências vivenciadas pelos 
estudantes de turmas anteriores. Cabe ressaltar que na nova 
edição são apresentadas algumas estratégias semelhantes, 
porém com temáticas e contextos diferentes, e outras inéditas.

Cabe ressaltar que a publicação da presente obra foi 
viabilizada com recursos financeiros do Projeto de Pesquisa 
“Metodologias de ensino centradas nos estudantes: Soluções 
práticas para as aulas de Ciências da Natureza”, aprovado no 
Edital 045/2019 IFMT/PROPES/FAPEMAT. Esse projeto tem 
como objetivo investigar metodologias de ensino centradas 
no estudante no intuito de estimular o desenvolvimento de 
soluções práticas para o ensino de Ciências da Natureza desde 
a formação inicial de professores.

Nesse sentido, além de aprofundar o conhecimento 
teórico sobre as metodologias de ensino possíveis para aulas 
de ciências, foram planejadas ações que proporcionaram 
situações reais de aprendizagem em que os estudantes 
puderam vivenciar cada uma das estratégias pedagógicas 
aqui relatadas. 

Essas atividades desenvolvidas em um contexto real 
foram organizadas pelo coordenador do projeto e também 
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professor da disciplina de Metodologia de Ensino de Ciências 
I, ofertada em 2019. A disciplina é componente curricular 
do 3º período/semestre dos Cursos de Licenciatura em 
Biologia, Licenciatura em Física e Licenciatura em Ciências 
da Natureza – habilitação em Química, todos ofertados pelo 
IFMT Campus Confresa. Esses cursos possuem um núcleo 
comum até o 4º período/semestre, ou seja, as aulas acontecem 
em conjunto durante os dois primeiros anos do curso. 

A referida disciplina tem como objetivo formar 
professores capazes de estabelecer uma mediação de qualidade 
entre os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, 
bem como entre os estudantes do Ensino Médio e os objetos 
de conhecimento das Ciências da Natureza, construindo 
caminhos profícuos para a aprendizagem e o desenvolvimento. 
Em sua ementa é contemplado o estudo sobre as concepções 
teóricas e as alternativas metodológicas para o ensino em 
Ciências da Natureza.

Inicialmente ocorreram reflexões teóricas sobre 
algumas estratégias de ensino existentes, que são viáveis para o 
ensino de ciências. Entorno de 20 diferentes estratégias foram 
discutidas em aula, porém 10 delas foram escolhidas pelos 
estudantes para vivenciá-las no decorrer das aulas. A turma 
foi organizada em grupos, os quais ficaram responsáveis por 
estudar e desenvolver uma estratégia específica.

Foram desenvolvidas e relatadas as seguintes 
estratégias de ensino: Elaboração de paródias; Árvore dos 
problemas; Discussão e debate; Tempestade de ideias; Aula 
expositiva e dialogada; Phillips 66; Seminário; Estudos em 
pequenos grupos; Júri simulado; e Resolução de exercícios 
associado a simuladores PhET.

Paralelo ao desenvolvimento dessas estratégias 
de ensino em sala de aula, os estudantes receberam 
orientações dos membros do projeto de pesquisa que 
também são professores formadores, no intuito de ampliar o 
aprofundamento teórico sobre aquela estratégia específica e 
registrar o desenvolvimento da atividade vivenciada por meio 
de um texto científico.



Acredita-se que o material produzido poderá servir 
como fonte de pesquisa para outras pessoas interessadas pelo 
assunto, além dos estudantes envolvidos. Espera-se que essa 
socialização alcance um público considerável, constituídos 
por professores de ciências (Biologia, Física e Química), 
bem como para os demais estudantes da formação inicial de 
professores desse Campus e até de outras instituições. Logo, 
os saberes construídos por meio das experiências pedagógicas 
vivenciadas são aqui compartilhados e se tornam de livre 
acesso a quem tiver interesse.

Desejamos a todos uma boa leitura!

Os organizadores
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ELABORAÇÃO DE PARÓDIAS 
COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA 

PARA ENSINAR CIÊNCIAS 
NATURAIS

Andrielle Naiara Silva Costa
Danielle da Silva Costa

Dhennife Almeida Nascimento
Ana Claudia Tasinaffo Alves

Marcelo Franco Leão

REFLEXÕES INICIAIS
Devido à dificuldade dos estudantes em assimilar 

conteúdos, especialmente os relacionados à área de ciências 
naturais, é preciso repensar o processo educativo. Tais 
dificuldades são reflexos de uma prática pedagógica marcada 
pela memorização e repetição, o que torna o processo de 
ensino desinteressante levando ao baixo rendimento escolar 
(SANTANA et al., 2000). 

Para Leão, Pino e Oliveira (2016), na maioria das salas 
de aulas das escolas brasileiras, a prática pedagógica adotada 
não está acompanhando as mudanças sociais, pois está 
centrada em metodologias tradicionais, que não favorecem a 
autonomia dos estudantes e refletem em resultados nem tanto 
satisfatórios.

Para enfrentar essa realidade, faz-se necessário 
dinamizar o ato educativo para que contribua na construção 
de conhecimentos. Charlot (2013) salienta que as atividades 
metodológicas que são propostas em sala de aula compreendem 
um conjunto de ações e execuções, com propósitos e objetivos 
claros, que propiciem ao professor questionamentos, tais 
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como: Por que faço isso? Para que o faço? Como executo meu 
objetivo? Essas perguntas levam os professores planejar e 
executar ações educativas.

Conforme Leão, Pino e Oliveira (2016), a aprendizagem 
auxilia no desenvolvimento intelectual dos estudantes, e 
aprender significa construir. Em outras palavras, a educação 
é a base para o crescimento pessoal e social, pois capacita os 
indivíduos para agir perante as situações cotidianas.

A aprendizagem se dá por meio de discussões, 
pesquisas, viagens, atividades, descobertas, entre outras. Na 
sala de aula, o conhecimento a ser construído de modo a 
ganhar significado, desenvolve nos estudantes uma atitude 
ativa na construção do saber (BEATRICI; BAU, 2017).

Segundo Pimenta e Anastasiou (2002), as metodologias 
de ensino utilizadas pelos professores estão diretamente 
ligadas a seus princípios pedagógicos e científicos. Assim, 
essas concepções epistemológicas e pedagógicas que os 
professores possuem são determinantes na maneira com 
que o professor ensina e, consequentemente, influenciará na 
forma em que os estudantes aprendem.

O professor contemporâneo precisa rever suas práticas 
pedagógicas e utilizar aquelas estratégias que contribuam 
para a aprendizagem dos estudantes, já que estes não 
podem ser ignorados quando o objetivo é a apropriação de 
conhecimentos (KISHIMOTO, et al., 1996).

Luna et al. (2016) afirmam que no decorrer da 
formação inicial de professores é preciso compreender os 
temas específicos do fazer docente para que seja possível 
atender as necessidades e os possíveis questionamentos 
dos estudantes. Por isso, é preciso que o professor faça 
planejamento e desenvolva variadas estratégias de ensino 
para tornar a sala de aula um lugar atrativo e que envolva os 
estudantes no processo de aprendizagem.

Dentre as inúmeras estratégias de ensino existentes, a 
elaboração de paródias é um recurso didático promissor, pois 
consegue transformar uma aula cansativa em um momento 
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prazeroso e divertido, que possibilitam aos estudantes 
construir aprendizados.

A estratégia pedagógica de elaboração de paródias 
ainda é pouco empregada no ensino de ciências. Isso 
pode estar relacionado ao fato de alguns professores 
possuírem dificuldades ou resistência para utilizar recursos 
metodológicos inovadores para ministrar suas aulas. 
Conforme Kawachi (2008), a música pode ser uma solução 
pedagógica eficaz, desde que esta venha promover entusiasmo 
e bem-estar aos estudantes no momento da aprendizagem.

O processo educativo conduzido pelo uso de 
estratégias como as paródias podem proporcionar aulas 
mais alegres, atraentes, motivadoras e capazes de transmitir 
conhecimentos e que cumpram um de seus objetivos que é o 
de aliar a sensibilização dos problemas ambientais e conteúdos 
estudados (SANTOS et al., 2011).

As paródias musicais garantem motivação dos 
estudantes e assim a consolidação da aprendizagem, 
constituindo um importante recurso didático alternativo 
pois a elaboração das paródias exige bastante estudo e 
compreensão das definições nelas incluídas, o que favorece a 
fixação da definição de termos relativos as ciências naturais 
(PESSOA et al., 2013).

A música é umas das maiores formas de expressão 
do homem: o resultado de vivências, crenças e valores 
compartilhados da vida em sociedade. Como prática social, 
fazem parte das músicas características que vão além da 
aparência, sendo assim um complexo sistema cultural 
(QUEIROZ, 2011).

De acordo com Trezza, Santos e Silva (2007), a 
utilização das paródias como estratégia de ensino possibilita 
que as informações sejam compreendidas pelos estudantes. 
Assim, o uso de paródias propicia um comprometimento 
maior do estudante com o professor e com os demais colegas, 
o que torna mais significativo o estudo, uma vez que essa 
atividade é dinâmica e facilita a compreensão dos conteúdos 
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abordados (SILVA; PEREIRA; MELO, 2015).
Segundo Cabrera (2007) cabe ao professor, no 

momento da elaboração do conteúdo tanto no momento em 
que está sendo executado a aula com os estudantes, considerar 
ações, os sentimentos e demais práticas afetivas que podem 
influenciar para o sucesso escolar. 

Lima et al. (2018) utilizou de paródias para divulgar 
conteúdos relacionados a biologia, criando canais com as 
paródias desenvolvidas e divulgando a sociedade esses 
conceitos, e alegaram que é um método divertido e lúdico. 
Leão et al. (2018) desenvolveram paródias com estudantes de 
Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em 
Química, concluindo que esta é uma alternativa viável visto 
que alia o conteúdo científico ao pedagógico.

Dessa forma, a elaboração das paródias é uma 
ferramenta palpável, instrutiva, emotiva e informativa. 
Consoante ao que foi evidenciado esse texto tem como 
objetivo a descrição da elaboração de paródias como uma 
ferramenta prática para o ensino de ciências.

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE 
ENSINO

Esse texto descreve uma prática pedagógica 
desenvolvida no 1º semestre de 2019, que envolveu estudantes 
do 3º Semestre dos cursos de Licenciaturas em Biologia, Física 
e em Ciências da Natureza com Habilitação em Química, do 
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Mato 
Grosso (IFMT) Campus Confresa.

Como item essencial da matriz curricular do 3º 
semestre dos cursos, a disciplina de Metodologia do Ensino 
em Ciências I, propicia uma mediação entre a teoria, 
concepções e métodos alternativos para o Ensino de Ciências 
da Natureza. Durante as aulas, foi proposto aos estudantes 
que compusessem uma estratégia de ensino, que resultou 
na escolha da elaboração de paródias, com temáticas livres, 
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porém relacionadas ao ensino de ciências. 
Antes de desenvolver a atividade propriamente dita, 

foram apresentadas e discutidas as características de uma 
paródia, suas etapas de desenvolvimento e aspectos a serem 
observados. Conforme Leão et al. (2014), tudo começa com a 
formação de grupos, a escolha do tema e música, baixar a letra 
original da música escolhida, levantamento de informações 
pertinentes ao tema escolhido, recompor a letra adequando-a 
ao tema, baixar o playback para ensaiar e fazer a apresentação 
para a turma. 

Na elaboração das paródias, foram necessários 6 
períodos de aula, que ocorria de forma alternada, nas terças-
feiras e nas quintas-feiras. Organizou-se em três etapas de 
dois períodos de aulas, sendo a primeira para escolha dos 
grupos, no total 10 grupos, organizados em duplas e trios, 
e posteriormente a escolha dos temas e músicas. A segunda 
etapa, fez-se a elaboração das novas letras tendo como 
referência a original, e a última etapa foi utilizada para baixar 
os playbacks das músicas originais e para ensaiar para as 
apresentações.

Ao recomporem as paródias os estudantes ficaram 
livres para escolher o tema e a música original, desde 
que estivesse ligada a área de química, física ou biologia, 
observando para que público se destina e quais conceitos 
seriam trabalhados, sendo preconizado os assuntos com 
facilidade e interesse de cada grupo.

 Os estudantes da disciplina de Metodologia do Ensino 
de Química, do 5º semestre de Licenciatura em Ciências da 
Natureza com Habilitação em Química da turma 2017, foram 
convidados para avaliarem as paródias, como jurados. Eles 
receberam a incumbência de atribuir uma nota a cada grupo, 
de acordo com três critérios. 

O primeiro critério diz respeito a postura do grupo e 
a maneira de se portarem durante a apresentação, o segundo 
refere-se a letra elaborada e criatividade e o último sobre 
conceitos abordados e a explicações dos mesmos.
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O dia das apresentações denominou-se de “Festival de 
Paródias de Ciências”. Conforme estipulado, as apresentações 
aconteceram em sala de aula, em uma quinta-feira, ocasião 
em que cada grupo ao cantar a paródia elaborada deveria 
apresentar o tema da área de conhecimento, o título da música 
e seu intérprete de acordo com suas escolhas.

Também destacaram os principais conceitos 
científicos abordados na paródia, bem como uma sugestão de 
como poderia ser utilizado em sala de aula e para quais etapas 
escolares adequada para aquele tema, assim como demonstra 
a imagem 1. À turma franqueou-se a oportunidade de 
comentar e sugerir competências e habilidades para a paródia 
exposta. 

Figura1: Estudante explicando conceitos de sua 
paródia.

Fonte: Acervo de M. F. Leão (2019).
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Ao todo foram elaboradas 10 paródias, como ilustra 
a Tabela 1, sendo que optamos por transcrever apenas três, 
representando cada área de conhecimento de física, biologia 
e química. 

Tabela 1 – Grupos de paródia e suas áreas de conhecimento.

Fonte: Dados organizados pelos autores (2019).

A primeira é a paródia vencedora do festival, da 
área de conhecimento de física. Discorrendo sobre “Ondas 
Sonoras”, cuja música escolhida com título original de “Show 
das poderosas”, sendo sua compositora Larissa Machado e 
interpretada pela cantora Anitta. Com o título de “Show das 
Ondas Sonoras” idealizada e apresentadas por uma dupla de 
estudantes segue transcrição da paródia

Prepara que a aula agora 
E sobre ondas sonoras 
Frequência em Hertz 
Aumento som agora 
Som fraco, som forte muita atenção vamos 
embora 
Um Exemplo e a guitarra quando toca 
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Prepara 
O som vem direcionado sabe de onde veio 
Quando eu começo a cantar eu ti enlouqueço, 
eu sei 
Meu timbre e pesado ele tem poder 
Precisa de um meio pra si promover 

O meu som quero te ver cantando 
Amplitude vamos aumentando 
Se não quer pode ficar dançando 
Solta o grave vai atoa 
Essa física e muito boa 
(GRUPO 10, 2019).

De acordo com os estudantes que desenvolveram essa 
paródia os conceitos empregados são sobre as ondas sonoras 
são ondas mecânicas que vibram e se propagam em todas as 
direções, penetrando em nossos ouvidos nos permitindo as 
sensações auditivas, sendo que percebemos apenas os sons 
com frequências de 20 a 20 000 Hertz. Esta paródia pode ser 
trabalhada em turmas do 2º Ano do Ensino Médio, pois é 
nessa etapa que eles abordam sobre as ondas sonoras, nas 
aulas de física. A dupla ressaltou que a elaboração lhes deu a 
liberdade, criatividade e imaginação motivando a busca por 
mais conhecimento sobre o tema delimitado por elas.

Silva (2018), ao estudar sobre paródias relatou os 
seus benefícios e limitações no ensino de física, ela junto a 
turma de 2º Ano do Ensino Médio de uma escola estadual 
no município de Brejo Santo-CE, produziram paródias com 
o tema de ondas e fenômenos ondulatórios. Inferiu-se que 
os estudantes demonstraram engajamento, demonstrando 
que obtiveram uma aprendizagem significativa por meio 
das paródias, visto que eles conseguiram aplicar, transmitir 
e compreenderam as temáticas desenvolvidas, como ponto 
limitante da potencialidade dessa didática destacou a pequena 
quantidade de trabalhos que abordam temáticas físicas.

A segunda paródia relata sobre o tema “células 
vegetais” sendo esse também o nome do título, no qual trabalha 
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a área do conhecimento da biologia, a música escolhida foi 
“Que Sorte a Nossa” composta por Fernando Paloni, Luiz 
Henrique Paloni e Paula Mattos, sendo interpretada por 
Mateus e Kauãn. Segue a transcrição do texto:

Diz que pensa tanto em mim
Que quer tanto me proteger. 
Permeabilidade é bastante,
Membrana, eu amo você.

Tô sabendo de tudo
Tô lendo seus recados
Meu DNA que você guardou,
O núcleo é você.

E aí, o que é que a mitocôndria vai fazer?
Diz aí, se tem respiração celular, tem energia 
pra você

Tantas vesículas por aí, foi o Golg quem deu,
Tantos centríolos, me dividindo, eu querendo o 
seu
Se aconteceu dessa forma, que sorte a nossa
Que sorte a nossa
(GRUPO 01, 2019).

A temática escolhida é sobre as células vegetais, 
normalmente é abordado no 1 º Ano do Ensino Médio, 
fazendo parte da área do conhecimento da biologia, a paródia 
trabalha conceitos como características das células, suas 
estruturas e funções, como a mitocôndria que é responsável 
pela respiração celular e a membrana plasmática responsável 
por proteger e separar o interior celular, funcionando como 
uma barreira selecionando o que entra e sai da célula.

Lima et al. (2018) também se utilizou de paródias 
por meio de um projeto de extensão denominado de 
“Musicalizando a Biologia” em que se utilizou de mais de 10 
temáticas biológicas, como ecologia, botânica, meio ambiente 
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e saúde e microbiologia.
Além de serem elaboradas as paródias, elas receberam 

tratamento digital para serem divulgadas de foram gratuita em 
um canal no YouTube®, no blog http://musicalizandoabiologia.
blogspot.com.br e em redes sociais como o Facebook®, e 
também foram divulgadas para escolas, feiras de ciências e 
eventos na região de Beberibe – CE. Portanto concluíram 
em seu projeto através das paródias, há o favorecimento de 
vivência dos estudantes e professores, permitindo o lúdico, 
auxiliando na compreensão de conteúdos de biologia de 
forma prazerosa e descontraída.

E a última paródia escolhida é da área do conhecimento 
de química, trabalhando com um tema muito recorrente da 
disciplina, as Reações Químicas, em que seu título é “Eram 
reações”. A melodia escolhida foi “Era uma vez” tendo como 
compositor Álvaro Socci e Cláudio Matta e os interpretes 
Sandy e Júnior. A seguir a paródia produzida:

Era uma vez
Um bequerzinho no meio da bancada
Que pode ser usado
Cheio de água destilada

Era uma vez
As reações sendo classificadas
Uma diferente da outra
De acordo com as suas substâncias trocadas

Pra entender a adição
Tem que identificar muitos reagentes, mas
Um único produto de verdade
Pra entender a decomposição
Tem que desmembrar um único reagente
Em vários produtos na realidade

Uma reação que trocou
Um dos elementos que podia
Pode até fazer
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Uma simples troca um dia
 
Uma reação que trocou
Dois elementos que envolvia
Nos seus reagentes
Não foi tão fácil um dia
(GRUPO 04, 2019).

Nota-se que o grupo elaborou a paródia com base no 
tema Reações químicas, o grupo discutiu que a reação química 
é quando ocorre a transformação das substâncias devido 
alguma alteração, eles abordaram também as características 
de alguns tipos de reações, como a reação de síntese ou adição. 
E alegaram que este tema pode ser empregado em turmas de 
1º Ano de Ensino Médio, pois é nesse nível escolar que se 
estuda as reações químicas e suas características. 

De acordo com os estudantes essa estratégia é positiva 
pois conseguem compreender melhor os conteúdos, e 
selecionar as informações mais relevantes sobre o tema, além 
de ser uma atividade envolvente tanto para o grupo que a 
compôs, quanto para quem está ouvindo a melodia.

Leão et al. (2018) também desenvolveram paródias 
com estudantes de Licenciatura em Ciências da Natureza 
com habilitação em Química, em que definiu temas na área 
de química para cada grupo de estudantes, e concluiu que 
a paródia é uma estratégia acessível e praticável, visto que 
relaciona o aprendizado científico e pedagógico, propiciando 
a cognição de conceitos químicos de forma motivadora.

Depois que todos se apresentaram os júris, somaram 
as pontuações e apresentaram o resultado, segundo os 
critérios supracitados como ilustra o gráfico 1, sendo que o 
grupo 10 ficou em primeiro lugar, o grupo 3 em segundo e o 
8 em terceiro.
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Gráfico 1 – Avaliação dos jurados segundo os três 
critérios.

Fonte: Dados organizados pelos autores (2019).

Aos jurados foi pedido que comentassem sobre 
a estratégia de ensino acompanhada e avaliada por eles, 
destacando pontos positivos e negativos. No total foram 6 
jurados, e para preservar suas identidades iremos denominá-
los de J1 (Júri 1), J2 (Júri 2) e assim sucessivamente até o J6 
(Júri 6).

O J1 disse “ser um trabalho que incentiva o estudante 
a compartilhar conceitos e conhecimento adquiridos”, o 
J2 e J6 concordaram que é uma ótima estratégia, dinâmica 
e divertida, porém o ideal seria o professor apresentar uma 
ou mais paródias elaboradas por eles mesmos, ou prontas ao 
invés dos estudantes, pois teria maior riqueza de conteúdos 
nas temáticas a serem desenvolvidos. 

Damascena et al. (2018) conclui em sua pesquisa 
que a paródia seja utilizada como uma ferramenta didática 
por meio de ação do professor, dessa forma garantiria a 
interdisciplinaridade e contextualização com o cotidiano 
tornando-se mais eficaz do que o próprio estudante a criando.
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O J3, J4 e J5 compartilharam da mesma ideia de que a 
paródia é multidisciplinar, envolvendo diversos conteúdos e 
disciplinas, os estudantes interagem entre si e com o professor, 
tornando a aula um ambiente de divertimento e descontração. 

O uso de métodos alternativos motiva os estudantes 
a aprendizagem, por meio da ludicidade traz emoção, 
engajamento e favorece a memória responsável pela conquista 
de novos saberes (CABRERA, 2007).

Dessa maneira a estratégia pedagógica paródia é 
uma excelente forma de dinamizar a aprendizagem de um 
determinado tema, tendo o envolvimento e total atenção dos 
estudantes. Cabe ressaltar que o professor que utiliza desse 
método deve se comprometer, pois o planejamento de todas 
essas etapas a serem desenvolvidas é essencial, para que a 
estratégia não seja apenas uma diversão, mas sim um método 
de ensino que tenha significado para os estudantes que nele 
participam.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Criar formas de ensinar sem as maçantes aulas teóricas 

não é fácil, ainda mais em disciplinas tidas como complexas 
e complicadas como a química. No entanto, não se pode 
conformar, é vital que se desenvolvam e se utilize métodos de 
ensino como ferramenta para alcançar um ensino que tenha 
um significado aos estudantes.

A paródia é uma ferramenta altamente eficaz, 
facilitadora na compreensão de diversos conteúdos, se bem 
elaborada e planejada, os estudantes aguçam sua criatividade 
e senso crítico ao demonstrar e apresentar as paródias.

Essa estratégia de ensino pode ser condensada a outras, 
como trabalhos de campo, oficinas, desenhos, entre outro, 
que são imprescindíveis para os estudantes no momento de 
expor seus pensamentos, tendo a liberdade oportuna para 
que isso ocorra.
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Dessa maneira, este método de ensino, desenvolveu 
algumas habilidades em nossos estudantes, como a 
compreensão de conceitos químicos, a sensibilidade que a 
música traz aos seus ouvintes, a utilização da engenhosidade 
para criar letras e rima, a capacidade imaginativa, e trabalha 
conceitos com aprofundamentos na teoria favorecendo a 
aprendizagem significativa.
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METODOLOGIA ÁRVORE DE 
PROBLEMAS E SUA UTILIZAÇÃO 
PARA UMA REFLEXÃO SOBRE O 
DESMATAMENTO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL
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Marcileia Alves da Silva

Mara Maria Dutra
Marcelo Franco Leão

REFLEXÕES INICIAIS
Com os avanços tecnológicos as informações são 

rapidamente disseminadas, e tornou possível o acesso as 
pessoas a qualquer informação de qualquer lugar. Essa 
realidade traz para a escola um grande desafio, pois ela 
precisa sair da condição tradicional de transmissora do 
conhecimento e passar a ser mais dinâmica, proporcionando 
um ambiente de atividades motivadoras e colaborativas 
centrada nos estudantes, pois como afirma Moran (2015), os 
métodos tradicionais não fazem mais sentido. 

A utilização de diferentes estratégias e metodologias 
em sala de aula é uma forte arma para vencer esse desafio, 
pois com elas é possível motivar e envolver os estudantes 
aos conteúdos estudados. O uso de estratégias diferenciadas 
proporciona uma melhor compreensão e interpretação do 
que está sendo trabalhado em sala de aula, deixando de ser 
apenas mais uma aula expositiva onde o professor é o centro 
do ensino (NICOLA; PANIZ, 2016). 

Usar diferentes estratégias de ensino e realizar aulas 
mais dinâmicas faz com que os estudantes se sintam parte 
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importante no processo de ensino e aprendizagem. Para 
Gemignani (2012, p. 4) “nessa nova pedagogia, o aluno tem 
papel ativo na busca e construção do conhecimento, sempre 
estimulado pelos problemas que lhe são colocados”. Nesse 
sentido faz-se necessário a utilização de metodologias ativas, 
ou seja, metodologias onde o estudante esteja no centro do 
processo de aprendizagem, pois “são pontos de partida para 
avançar para processos mais avançados de reflexão, de 
integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de 
novas práticas (MORAN, 2015, p.18)”.

De acordo com Moreira (2015), estratégias de 
ensino são procedimentos, técnicas ou planos que norteiam 
o desenvolvimento de uma atividade específica visando 
alcançar um objetivo. Quando o professor insere o estudante 
como o agente principal, as estratégias e metodologias 
utilizadas tornam-se um apoio para uma proposta 
educacional correlacionada com a afetividade, com o 
processo de ensinar e a aprender, já que permite o trabalho 
com grupos cooperativos, e dessa forma, cria condições para 
que os estudantes experimentem suas descobertas, tornando 
o ensino mais ativo e significativo para todos (OLIVEIRA, 
2006).

Tornar uma aula mais dinâmica, motivadora 
e significativa é possível por meio da utilização ou o 
complemento de diversas estratégias e metodologias como, 
Oficinas, Tempestade cerebral, Mapa conceitual, Estudo 
dirigido, Grupo de verbalização e de observação (GV/GO), 
Árvore de problemas, Solução de problemas, entre outras. 

Destacamos aqui a utilização da metodologia 
Árvore de problemas. Uma metodologia colaborativa que 
possibilita a identificação de problemas ou ações, de causas e 
consequências. Neta metodologia o problema (de determinado 
conteúdo) encontra-se representado no tronco da árvore, as 
causas nas raízes e as consequências nas folhas, facilitando a 
percepção entre as causas e as consequências de um problema 
central (SOUZA, 2010). Um importante ponto a destacar é 
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que, esta metodologia leva em consideração a experiência 
prévia dos estudantes, além de estimulá-los a trabalhar em 
equipe e a solucionar problemas. 

De acordo com Brasil (2004), a metodologia Árvore 
de problemas, que ele chama de Diagrama de Árvore, é uma 
ferramenta simples e fácil de desenvolver que possibilita 
organizar, agrupar possíveis causas e planejar ações para 
solucionar ou minimizar um problema. 

A Árvore de problemas pode ser utilizada como uma 
ferramenta de diagnóstico que pode auxiliar na construção 
de projetos de intervenção (OLIVEIRA; ZILBOVICIUS; 
TARCIA, 2015). Nesse sentido muito se assimila com a 
aplicação da oficina Árvore dos sonhos, criada na Rio-92, 
pois tem em sua essência o objetivo de desenvolver trabalhos 
colaborativos e coletivos, onde os estudantes têm participação 
ativa para identificar, refletir e planejar ações e estratégias 
para resolver o problema e/ou alcançar o sonho (LEÃO; 
GARCÊS, 2018).

Para desenvolver a metodologia é interessante dividir 
a turma em grupos. O professor apresenta e propõe um 
problema a ser discutido, os estudantes identificam as causas 
e as consequências, colocando as causas como as raízes do 
problema e as folhas como as consequências, sendo o tronco 
o problema. Após a discussão os grupos apresentam suas 
árvores promovendo um momento de socialização. 

Nessa metodologia é importante não ficar apenas 
discutindo os problemas, junto ao professor, cabe aos 
participantes da proposta propor soluções para a questão 
apresentada, fortalecendo e instigando o pensamento crítico 
dos estudantes.

Esse trabalho tem como objetivo apresentar a 
metodologia Árvore de problemas como uma estratégia de 
ensino capaz de proporcionar aos estudantes um ambiente 
de debate, reflexão e aprendizado, onde os mesmos não são 
apenas ouvintes, mas construtores do seu próprio aprendizado.
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DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE 
ENSINO

A estratégia Árvore de problemas foi desenvolvida 
no Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Confresa, no 
primeiro semestre de 2019, com os estudantes matriculados 
nos cursos de Licenciatura em Biologia, Química e Física, 
que forma uma turma única durante os quatro primeiros 
semestres dos cursos. No momento do desenvolvimento da 
atividade a turma estava cursando o 3° semestre.

O desenvolvimento da estratégia fez parte de um dos 
requisitos de avaliação da disciplina de Ensino de Ciências 
I, que tem como objetivo formar professores capazes de 
estabelecer uma mediação de qualidade entre os estudantes das 
séries do Ensino Fundamental e os objetos de conhecimento 
das Ciências da Natureza construindo caminhos proficientes 
para a aprendizagem e o desenvolvimento. 

Diante desse objetivo a estratégia foi planejada para ser 
desenvolvida com estudantes do 6° do Ensino Fundamental, 
propondo uma discussão sobre o desmatamento. Para o 
desenvolvimento da estratégia como motivação inicial 
foi apresentado aos estudantes um simulador de erosão, 
composto por três recipientes na qual um dos recipientes 
tinha apenas terra sem nenhuma cobertura, outro apresentava 
terra com cobertura de folhas secas e um terceiro recipiente 
contendo terra com cobertura vegetal. A apresentação desses 
recipientes tinha por finalidade demonstrar um dos impactos 
causados pelo desmatamento, a erosão do solo. 
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Imagem 1-Simulador de erosão

Fonte: Acervo pessoal de M. F. Leão (2019).

Após os estudantes observarem o simulador de erosão 
alguns questionamentos foram feitos aos estudantes: O que é 
erosão? Qual a principal causa da erosão? Além da erosão, 
quais outras consequências do desmatamento? A partir das 
respostas dadas a esses questionamentos o conteúdo foi 
apresentado.

Com o auxílio de slides foi apresentado, aos estudantes, 
à imagem de uma floresta e sobrepondo a ela, a imagem 
de uma área desmatada. Na sequência os estudantes foram 
questionados sobre o significado da palavra desmatamento, 
explicado que essa é uma ação antrópica e foram discutidas 
algumas das principais causas dessa ação. Também foram 
apresentados alguns dados estatísticos sobre o desmatamento 
no Brasil e no mundo.

Levando em consideração que o desmatamento 
como um dos principais impactos ambientais gerados pelas 
atividades humanas, nesse primeiro momento, foi possível 
comentar os conceitos de erosão, desmatamento, queimadas 
e poluição atmosférica.
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Imagem 2-Breve explicação do conteúdo

Fonte: Acervo pessoal de M. F. Leão (2019).

Após esse momento foi proposto que a turma se 
dividisse em três grupos. Na sequência foi explicado à turma 
como executar a atividade, ou seja, a metodologia Arvore 
de problemas, e entregue uma cartolina e três pinceis de 
cores diferentes para cada grupo. Os grupos tiveram entre 
15 e 20 minutos para elaborarem suas árvores apresentando 
as principais causas (raízes) e consequências (folhas) do 
desmatamento (tronco).

Imagem 3-Elaboração das árvores

Fonte: Acervo pessoal de M. F. Leão (2019).
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Ao término da construção da Arvore de problemas 
na cartolina cada grupo elegeu duas pessoas para expor o 
que foi produzido colaborativamente, a fim de proporcionar 
um ambiente de socialização de conteúdos. Esse momento 
de socialização dos grupos foi muito interessante, pois foi 
possível observar diferentes percepções entre os grupos, o 
que enriqueceu os conhecimentos que ainda não tinha sido 
abordados. 

Imagem 4-Apresentação das árvores

Fonte: Acervo pessoal de M. F. Leão (2019).

Concluído o momento de socialização dos grupos 
as três árvores foram colocados no quadro e toda a turma 
começou a apontar possíveis ações e soluções para o problema 
estudado, o desmatamento. Dentre as repostas, foram 
citadas: conscientizar, sensibilizar, ter uma fiscalização mais 
rigorosas, desenvolver políticas públicas mais eficientes com 
visão a longo prazo, usar energias limpas e renováveis, essas 
são algumas das soluções apontados pelos estudantes. 

Todas as respostas dos estudantes foram anotadas no 
quadro, o que proporcionou, ao final da aula, um ambiente 
de reflexão, pois todos tinham uma visão geral do problema, 
suas causas, consequências e soluções, levando a reflexão de 
que, a solução para o problema em questão depende também 
de nossas ações.
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Nesse sentido a atividade desenvolvida se assemelha a 
Árvore dos sonhos desenvolvida por Leão e Garcês (2018), pois 
também foi dividida em três momentos que proporcionaram 
momentos de críticas, reflexão e apontamento de ações e 
estratégias importantes para alcançar soluções.

A utilização da estratégia Árvore de problemas 
para discutir sobre o desmatamento proporcionou um 
ambiente dinâmico, de diálogo e trabalho em equipe, onde 
os participantes foram proativos, corroborando com o que 
afirma Moran (2015) quando diz que, é necessário utilizar 
metodologias que envolvam os estudantes na execução das 
atividades, e que tornem possível a tomada de decisões e a 
avaliação dos resultados.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Diante do grande desafio da escola e do professor no 

mundo atual esse trabalho teve como objetivo apresentar a 
metodologia Árvore de problemas como uma estratégia de 
ensino capaz de proporcionar aos estudantes um ambiente de 
debate, reflexão e aprendizado, onde não são apenas ouvintes, 
mas construtores do seu próprio aprendizado.

A estratégia apresentada é considerada uma ferramenta 
simples e de fácil execução que proporciona um ambiente 
dinâmico de aprendizagem, levando em consideração os 
conhecimentos prévios dos estudantes e ao mesmo tempo 
despertando o pensamento crítico. 

Por meio do desenvolvimento desse estudo, percebeu-
se que é necessário que a escola e os professores estejam sempre 
buscando novas estratégias e metodologias que proporcionem 
aos estudantes um ensino mais ativo e significativo, e possam 
ser os protagonistas do processo de aprendizagem.
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DISCUSSÃO E DEBATE COMO 
ESTRATÉGIA DE ENSINO NO 

ESTUDO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
Marciele Borges da Silva
Lindalva Lima Teixeira
Belchior Alves da Silva 

Marcelo Franco Leão

REFLEXÕES INICIAIS
 Nos últimos anos, tem se intensificado os estudos sobre 

a maneira de ensinar. As pesquisas realizadas sobre o assunto 
apontam para a necessidade de inovar a prática docente, pois 
é preciso superar algumas concepções equivocadas, tais como 
o professor é autoritário e somente sua voz importa. 

Nessa concepção tradicional, o método de ensino 
utilizado é o da memorização e repetição. Algo que, apesar 
de prático, não garante assimilação e aprendizagem, podendo 
os conteúdos serem esquecidos com o passar do tempo, 
tampouco serve para solucionar problemas do cotidiano 
(MAZZIONI, 2013). De certa forma, o estudante acaba sendo 
moldado como argila, porém não estará pronto para viver em 
sociedade, na forma de pensar, agir ou tomar decisões.

Esse modelo tradicional de ensino, que ainda persiste 
em muitas salas de aula, vai em sentido contrário “a concepção 
de ensino de ciências, que tem como objetivo central a 
formação de cidadãos críticos que possam tomar decisões 
relevantes na sociedade, relativas a aspectos científicos e 
tecnológicos” (SANTOS; SCHNETZLER, 1997, p. 54)

 Nos últimos anos, o ensino de ciências têm se 
esforçado para contribuir na formação integral das pessoas, 
de maneira que se tornem autônomas, possam expressar suas 
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ideias, saibam extrair lições e críticas das informações que 
obtiverem, ou seja, é um ensino voltado para a realidade, que 
pode proporcionar, por meio de estímulos, a transformação 
dos estudantes. Nessa vertente, eles serão capazes de relatar 
suas opiniões, argumentar e fazer escolhas, conforme seu 
crescimento pessoal, entendendo assim as ideias mais 
cabíveis, tratando-se do empreendimento científico. 

De acordo com as palavras de Reis e Galvão (2005, p. 
03):

Numa sociedade científica e tecnologicamente 
avançada, o exercício da cidadania e a 
democracia só serão possíveis através de uma 
compreensão do empreendimento científico 
e das suas interações com a tecnologia e a 
sociedade que permita, a qualquer cidadão, 
reconhecer o que está em jogo numa disputa 
sociocientífica, alcançar uma perspectiva 
fundamentada, e participar em discussões, 
debates e processos decisórios.

 Em outras palavras, o que se espera do ensino de 
ciências atualmente é que o mesmo seja capaz de contribuir 
para a alfabetização científica dos estudantes, para o exercício 
ativo e consciente na sociedade. Assim, o empreendimento 
científico está diretamente ligado com questões políticas, 
econômicas, morais, sociais, éticas. São assuntos polêmicos 
e controversos que entram nos debates e discussões, permite 
transferir temas atuais vivenciados no dia a dia do estudante, 
os quais são destacados na sociedade para sala de aula.

 Para promover a almejada alfabetização científica dos 
estudantes, o ensino de ciências precisa proporcionar situações 
que favoreçam a autonomia do pensar, o posicionamento 
frente as variadas situações e dilemas, bem como a prática 
da argumentação em público. Nesse sentido, a estratégia de 
ensino discussão e debate pode favorecer na formação dos 
estudantes e assim atender a concepção atual de ensino de 
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ciências.

O debate está centrado no exercício da 
argumentação como uma atividade social 
discursiva que se realiza pela justificação de 
pontos de vista e consideração de perspectivas 
contrárias (contra-argumento) com o 
objetivo último de promover mudanças nas 
representações dos participantes sobre o tema 
discutido (DE CHIARO; LEITÃO, 2005, p. 
350).

Isso leva ao entendimento de que ao abordar problemas 
reais nas aulas de ciências e permitir que ocorram discussões 
sobre o assunto, o professor favorecerá a reflexão sobre 
possíveis soluções. Porém, não se trata apenas de um embate 
ideológico, mas sim de um esforço de construção de resoluções 
de problemas utilizado por sociedades democráticas para 
que seja possível chegar à conclusão mais adequada possível 
(ALTARUGIO; DINIZ; LOCATELLI, 2010).

 Ao utilizar a estratégia de debate e discussão em sala 
de aula, os estudantes são agrupados para defender uma causa, 
buscam informações e argumentos para sustentar seus pontos 
de vista sobre o assunto. Essa atividade tem como finalidade 
desenvolver a arte da defesa e da argumentação, fazendo com 
que os estudos sejam interessantes e proporcionem buscar 
informações sobre um tema e estudá-lo para que, ao defender 
seus posicionamentos, formulem suas próprias ideias e 
aprendam sobre o assunto em questão (MARION; MARION, 
2006).

 Para Mortimer e Machado (1996, p. 50), essa nova 
cultura é vista como um processo de enculturação, isso quer 
dizer que à medida que aprendemos novas ciências expandindo 
nossos mundos estamos expostos a abrir nossas mentes. Isso 
faz com que tenhamos cada vez mais argumentos e assuntos 
para buscar, como uma fonte para conhecer outras fronteiras.
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O objetivo desse texto é relatar como ocorreu o 
desenvolvimento da estratégia discussão e debate para 
estudar energias renováveis. Essa estratégia é uma forma de 
permitir ao estudante expressar suas opiniões e conceitos 
que estudou sobre o assunto, elaborar um ponto crítico 
para formular sua própria ideia e defendê-la. Foi escolhido 
a temática “energias renováveis” por ser um assunto atual e 
relacionado ao cotidiano, o que facilita envolver os estudantes, 
desenvolvendo neles o pensamento crítico, significam o 
tema ao analisarem com detalhes as ocorrências e opiniões, 
tornando esse momento algo que contribua na formação de 
cidadãos prudentes perante a sociedade.

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE 
ENSINO

O desenvolvimento da estratégia de ensino supracitada 
ocorreu no decorrer do primeiro semestre letivo de 2019, 
durante as aulas da disciplina de Metodologia de Ensino de 
Ciências I, ministrada pelo professor Marcelo Franco Leão, 
no Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso (IFMT) Campus Confresa. Esse componente 
curricular ocorre no 3º semestre dos Cursos de Licenciatura 
em Ciências da Natureza com Habilitação em Química, 
Licenciatura em Física e Licenciatura em Biologia. A atividade 
envolvendo discussão e debate sobre energias renováveis foi 
elaborada para o público do 9° ano do Ensino Fundamental, 
como se fossem aulas de Ciências de uma escola da Educação 
Básica.

A aula iniciou com os professores apresentando 
uma imagem (Figura 1) a qual remetia a temática que seria 
estudada. Os estudantes foram questionados sobre quais 
energias renováveis eles conheciam, sendo algumas respostas 
citadas: energia eólica, geotérmica, solar, hidrelétrica e 
biomassa. 
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Figura 1: Ilustração utilizada para introduzir o tema da aula

Fonte: Site Brasil escola (2019).

Em seguida, foi explicado que as fontes renováveis são 
aquelas que produzem energia, sem causar ou causar poucos 
prejuízos ao meio ambiente, também são capazes de manter-se 
disponíveis durante um longo prazo, contando com recursos 
que se regeneram ou que se mantêm ativos permanentemente, 
são fontes que contam com recursos não esgotáveis.

Para que o conceito das energias renováveis fosse 
compreendido por todos, bem como as fontes de energias 
e seu funcionamento, foi exposto um vídeo dinâmico, do 
Canal Youtube: Descomplica, com duração de 3 minutos e 
41 segundos. Porém antes de assistir o vídeo, os estudantes 
foram convidados a anotar as principais informações 
apresentadas sobre as energias renováveis e curiosidades que 
eles não sabiam.
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Figura 2: Vídeo sobre energias renováveis.

Fonte: YouTube, canal descomplica (2019).

No vídeo são apresentados vários tipos de energia, 
tais como: energia eólica, hidrelétrica, solar, geotérmica, 
ondomotriz, maremotriz e biomassa. Por utilizar uma 
linguagem midiática, envolvendo imagens animadas (Figura 
3) e breves textos, considera-se que o vídeo é apropriado para 
uso no ensino de ciências a fim de facilitar o entendimento. 
Nesse vídeo foram apresentados os conceitos, fontes e 
funcionamento para captar os diferentes tipos de energias 
renováveis.
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 Figura 3: Ilustrações de alguns tipos de energias renováveis.

  

Fonte: YouTube, canal descomplica (2019).

Após assistir o vídeo, os professores explicaram cada 
tipo de energia renovável, da seguinte maneira: A energia 
eólica é resultante da força dos ventos e para armazená-la 
é preciso utilizar cata-ventos para que os ventos girem as 
hélices, que movem as turbinas, acionando os geradores. A 
energia hidroelétrica está relacionada com a movimentação 
das águas de rios. Nas hidroelétricas essa força movimenta 
turbinas e gera eletricidade. 

A energia solar consiste em aproveitar a radiação 
emitida pelo Sol. Essa fonte inesgotável, geralmente é 
armazenada por meio de placas fotovoltaicas que convertem 
a radiação solar em energia elétrica.

A energia geotérmica é a utilização do calor proveniente 
do interior da Terra, manifestado próximo à superfície, cujas 
elevadas temperaturas são utilizadas para geral eletricidade. 
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A energia ondomotriz é o aproveitamento da força das ondas 
oceânicas. A energia maremotriz é a energia proveniente das 
marés cuja força é revertida em eletricidade. A biomassa é 
a energia proveniente da queima de matéria orgânica não 
fóssil. Essa combustão produz energia calorífica que pode ser 
revertida em eletricidade.

Depois dessa explicação, ocorrida de maneira 
expositiva e dialogada, foi proposta a realização de um debate 
para a turma sobre a temática em questão. A turma foi dividida 
em dois grupos: 1 e 2. Na ocasião, o grupo 1 ficou responsável 
por defender as vantagens das energias renováveis e o grupo 
2 as desvantagens. Cabe ressaltar que, para otimizar o tempo, 
foram entregues algumas folhas com informações sobre as 
energias. Após algum tempo para organizarem suas ideias 
e elaborarem argumentos, foi utilizada uma caixa enfeitada, 
chamada pelos professores de caixa do conhecimento, na qual 
continha separadamente todos os tipos de energias renováveis. 

Logo em seguida, iniciou o debate. O componente do 
grupo que pegava o papel na caixa do conhecimento escolhia 
um integrante do grupo opositor para debater aquele assunto 
(Figura 4). Na rodada seguinte um componente do grupo que 
tinha sido convidado sorteava o tipo de energia a ser discutido 
e convidava algum componente do outro grupo para debater. 
A orientação foi de que não se repetissem as pessoas, para que 
todos participassem da atividade. 
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Figura 10: Momentos de debates sobre as energias renováveis

Fonte: Acervo pessoal de M. F. Leão (2019)

O debate foi iniciado com um sorteio para determinar 
quem daria início as discussões. O grupo 1 foi escolhido, 
então seu representante pegou um papel dentro da caixa do 
conhecimento, escolheu um opositor e informou qual energia 
eles debateriam. Em todas as rodadas ocorreram discussões 
acaloradas acerca do determinado tipo de energia. Algumas 
sínteses dos comentários emitidos são apresentadas no 
Quadro 1.
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Quadro 1: Síntese dos comentários e argumentos 
apresentados pelos estudantes 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019)

Percebe-se que foram pertinentes os argumentos 
apresentados pelos estudantes. Cabe ressaltar que no Quadro 
1 consta apenas a síntese de cada manifestação, sendo que 
na ocasião ocorreram explicações e até aplicações práticas 
daquilo que defendiam. Essa característica de argumentar 
e contra argumentar é típica do debate, principalmente 
se envolve assuntos relacionados aos aspectos sociais (DE 
CHIARO; LEITÃO, 2005).

 Durante a atividade proposta, foi avaliado o 
desempenho do grupo por meio do debate, o desempenho 
para defesa e desenvoltura do componente, das falas emitidas, 
das opiniões e argumentos apresentados, dos exemplos do 
cotidiano que associaram, da postura que tiveram durante a 
realização do debate.

Nos estudos de Marion e Marion (2006), fica claro que 
essa estratégia de ensino favorece o processo educativo, pois 
possibilita aos estudantes refletirem acerca de um determinado 
tema, pesquisar e buscar compreender as informações obtidas 
e após leitura ou exposição de suas conclusões e argumentos, 
é possível formular conceitos estudados com suas próprias 
palavras e relacionados com o cotidiano.

TIPO DE 
ENERGIA 

VANTAGENS  DESVANTAGENS  

Energia Solar Não polui durante seu uso 
Tem rendimento de apenas 

25% 
Energia Eólica É inesgotável Contém impacto sonoro 

Energia 
Hidráulica 

Tem baixo custo 
Ocorre impacto ambiental na 

construção da usina 
Energia 

Maremotriz 
É uma fonte inesgotável Altos custos 

Energia 
Ondomotriz 

Não produz nenhum tipo de poluição 
Tem instalações de potências 

reduzidas 

Energia Biomassa É pouco poluente e baixo custo 
Contribui para a formação de 

chuvas ácidas 
Energia 

Geotérmica 
Não opera na queima de combustíveis 

Provoca contaminação de 
lagos e rios 
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Ao término da atividade, os estudantes fizeram 
uma avaliação da estratégia de ensino vivenciada, sendo 
considerada pelos participantes muito interativa e desafiadora. 
Alguns comentários foram:

 “Um bom modelo para expor opiniões e ouvir os 
outros pontos de vista, muito bom para aprender com outras 
experiências” (Estudante 1). “Uma forma de aprendizagem 
muito bem relevante, no debate houve exposição de várias 
ideias e opiniões, aprendemos muito com as falas da aula” 
(Estudante 7). “Gostei bastante da aula pois estimulou os 
alunos a exporem seus conhecimentos a respeito do conteúdo, 
o tema foi muito interessante com bastante coisas a acrescentar 
no dia a dia” (Estudante 13).

As manifestações apresentadas e as demais emitidas 
durante a atividade reforçam que a estratégia é viável para o 
ensino de ciências e que favorece a autonomia do estudante 
para posicionar-se criticamente em situações reais. Como 
disse Mazzioni (2013), cada vez mais é preciso dinamizar o 
processo educativo, ou seja, aos professores compete articular 
conceitos com estratégias de ensino de maneira a alcançar os 
objetivos elaborados para cada ação pedagógica que planejar 
e for desenvolver. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Utilizar discussão e debate em aulas de ciências é 

uma alternativa viável para que se alcance uma educação 
emancipadora. Essa estratégia de ensino, dentre tantas 
coisas, favorece o aprendizado dos estudantes uma vez que 
envolve desafios e oportunidades para manifestar opiniões, 
argumentar seus posicionamentos e reformular questões em 
que vive, tomando decisões e avaliando opiniões. 

Muitas vezes os estudantes não apresentam as 
características de alfabetizados cientificamente, ou seja, 
nem sempre são capazes de aplicar seus conhecimentos para 
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solucionar ou ao menos se posicionar frente aos problemas 
que enfrentarem. Nesse sentido, a discussão e debate favorece 
o exercício da criticidade e da cidadania. Mais do que nunca 
é preciso inovar a maneira de ensinar para que os estudantes 
atribuam sentido e desmistifiquem que estudar ciências é 
“coisa de outro mundo”. 

Assim, quando o professor propõe uma temática atual 
e que abrange um problema social, por meio de uma estratégia 
que favoreça a colaboração, os estudantes se envolvem e 
participam ativamente da construção de seus saberes. Logo, 
a estratégia discussão e debate é uma alternativa ao professor 
de ciências que deseja abordar assuntos do cotidiano e que 
almeja uma educação emancipatória, cuja sala de aula se 
torne um espaço para argumentação, questionamento e 
construções de conhecimentos.
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TEMPESTADE DE IDEIAS COMO 
ESTRATÉGIA INICIAL PARA ENSINAR 

REAÇÕES QUÍMICAS
Aldenair Gomes Maciel

Glauciene Sodré Fernandes
Joarly Gonçalves Ramalho

Marcelo Franco Leão

REFLEXÕES INICIAIS
No contexto atual, a educação vem vivenciando 

diversas transformações, principalmente relacionado ao 
acesso dos estudantes às informações, facilitada pela rede 
mundial de computadores. A dinâmica social mudou, 
influenciada pelos avanços científicos e tecnológicos, que 
facilitou a maneira das pessoas se comunicarem, mas isso 
não significa que as aprendizagens estejam sendo construídas 
e que a escola esteja proporcionando pensamento autônomo, 
crítico e inovador.

Nesse cenário de interações e informações facilitadas 
pelos meios de comunicação, o professor passa de detentor do 
conhecimento a mediador e facilitador da compreensão dos 
conteúdos. Ou seja, o professor não é aquele que dá respostas 
prontas e sim indica caminhos (DEMO, 2001). Além disso, 
para se ensinar é necessário estar preparado para utilizar os 
diversos recursos pedagógicos da melhor forma, sendo alguns 
deles os materiais didáticos, as metodologias de ensino, o 
planejamento e a avaliação da aprendizagem.

Um fator que pode contribuir no sucesso escolar é 
proporcionar aulas que despertem o interesse dos estudantes 
para o objeto de estudo, mobilizando a construção de sínteses, 
ligadas ao objetivo proposto pelo professor. Para que essas 
aulas aconteçam de maneira mais elaborada, é indicado que 
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os professores conheçam e utilizem diferenciadas estratégias 
de ensino. 

Segundo Pimenta e Anastasiou (2002), as estratégias 
de ensino adotadas pelos professores geralmente estão 
relacionadas às suas concepções pedagógicas, científicas e 
de entendimento do processo educativo. Para as autoras, as 
estratégias significam a arte de aplicar ou explorar meios, 
condições favoráveis e disponíveis, com vista à consecução de 
objetivos específicos.

Nessa mesma linha de pensamento, Masetto (2003) 
amplia o conceito de estratégias de ensino e aprendizagem, 
considerando-as como os meios utilizados pelo professor para 
facilitar o processo de aprendizagem dos estudantes. Esses 
meios, podem ser explorados para viabilização de qualquer 
disciplina.

Nesse sentido, Leão (2014) ressalta que é de 
fundamental importância que todos os conhecimentos prévios 
dos estudantes possam ser considerados, para a construção de 
um aprendizado significativo e motivador, aliando conceitos 
e estratégias que contribuem para o conhecimento.

 Existem diversas estratégias de ensino, que 
contribuem para elaboração de aulas de formas diversificadas 
e atrativas. Uma que se destaca, por levar em consideração 
os conhecimentos prévios dos estudantes, deixando fluir a 
imaginação, é a tempestade de ideias. Segundo Leão (2014), o 
uso dessa estratégia, pode ser recorrente, pois é uma atividade 
viável, que possibilita resultados positivos, desenvolve a 
curiosidade e a discussão dos estudantes, justificando a 
recorrência do mediador. 

Para Pereira (2018), a chuva cerebral ou tempestade 
de ideias é uma técnica usada em grupo, utilizando assim a 
diversidade de pensamentos e experiências, que gere soluções 
abrangentes e inovadoras, para determinados assuntos 
colocados em pauta pelo professor.

Nessa mesma linha de raciocínio, Silva e Porto 
(2016) acreditam que a tempestade cerebral é uma forma 
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de identificar pensamentos criativos sobre determinados 
assuntos, tanto individualmente quanto em grupo, mediante 
a um facilitador, onde ele direciona a linha de raciocínio. Em 
outras palavras, tempestade de ideias é estimular a geração de 
novas ideias, de forma que venha naturalmente e espontânea, 
deixando funcionar a imaginação. Não se tem a concepção, 
se está certo ou errado, pois, todos os pensamentos que forem 
levantados serão considerados, se necessário, o professor ou 
mediador, solicita uma explicação posterior ao estudante 
(ANASTASIOU; ALVES, 2004).

Na concepção dos autores supracitados, tempestade 
de ideias pode ser definida a partir dos pensamentos que 
vem de forma natural, ou seja, estimula pensamentos 
rápidos na mente dos estudantes, levando em consideração 
os conhecimentos prévios e os saberes culturais, onde tudo o 
que for expressado é válido.

  Segundo Fonseca (2008), para se desenvolver 
essa estratégia, o professor lança um tema, que pode ser 
uma frase, um problema ou uma demonstração e pede aos 
estudantes que, expresse rapidamente suas opiniões sobre 
o assunto proposto, evitando críticas ao que for dito. Uma 
pessoa ou próprio professor deve registrar todas as ideias 
obtidas. Junto com os estudantes o professor propõe a 
análise e reflexão sobre as expressões que foram levantadas, 
procurando estabelecer relações com o conteúdo que foi ou 
será abordado.

Já Silva e Porto (2016), acrescentam que, para 
desenvolver essa estratégia, primeiramente o professor ou 
orientador precisa produzir um ambiente adequado, para que 
se provoque o público alvo a se manifestar e dar a sua opinião 
sobre o problema ou o assunto proposto. Todos os integrantes 
do público devem anotar tudo que for dito pelos colegas. Logo 
após, discute-se as ideias lançadas pelos integrantes de forma 
que aborde e explique o assunto proposto.

Bittencourt (2007) sugere que primeiro o professor 
lance um tema para que cada participante expresse oralmente 
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em palavras ou frases curtas, tudo que vem na cabeça sobre 
o assunto sem se preocupar em consultar ideias. Alguém irá 
anotar tudo. O professor funciona como motivador do grupo. 
Na segunda parte faz uma seleção das ideias, aplicando 
algum critério, seja por semelhança, seja por eliminação 
das que podem ser colocadas em prática. Posteriormente irá 
correlacionar as ideias com o conteúdo proposto, de forma 
que valorize a linha de raciocínio do grupo.

Essa estratégia já foi utilizada por Pereira (2018). 
Na ocasião, foram envolvidos estudantes do 1º ano “E” do 
Ensino Médio e o tema abordado foi ensino de introdução 
à química, para haver a compreensão da abrangência dessa 
Ciência. A tempestade de ideias foi usada no início da aula, na 
primeira etapa o problema abordado foi: o que é a química? 
Na segunda etapa foi reorganizado a sala em forma de U, 
perguntando a cada estudante, uma palavra que definisse ou 
relacionasse com a química, todas as ideias foram levadas em 
consideração. Na terceira etapa foram discutidos os resultados, 
os estudantes expressaram os “porquês” da escolha de suas 
palavras, levando ao esclarecimento para todos sobre a sua 
visão da química.

  A estratégia tempestade cerebral também 
foi utilizada por Leão, Oliveira e Quartieri (2013), com 
acadêmicos do 2º semestre do curso presencial de Engenharia 
de Alimentos da UNEMAT de Barra do Bugres-MT. Os 
participantes, foram um total de 29 estudantes de Química 
Analítica, percebeu-se, que pelos conceitos inseridos no 
glossário, ocorreram relações entre as ideias expostas, com 
o conteúdo estudado nos encontros anteriores e com os das 
futuras aulas.

Nos estudos realizados por Silva e Souza (2013), a 
estratégia tempestade de ideias, favoreceu na compreensão 
do ensino de botânica na Educação Fundamental II, com 
16 estudantes do 7º ano, num período de dois meses. Os 
estudantes relataram no final do período, que a proposta 
educativa foi estimulante para o desenvolvimento dos estudos 
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e auxiliou na ampliação dos seus conhecimentos. 
O presente texto tem como objetivo relatar o 

desenvolvimento da estratégia tempestade de ideias para 
ensinar os conceitos envolvidos nas reações químicas e os 
tipos de reações. Justifica-se a realização do estudo, devido 
à necessidade de os futuros professores terem um domínio 
sobre as maneiras de ensinar, ou seja, não basta apenas saber 
o que ensinar, é preciso também saber, como ensinar.

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE 
ENSINO

Essa estratégia foi realizada no 1º semestre do ano 
letivo de 2019, que envolveu estudantes do 3º período dos 
cursos de Licenciaturas em Biologia, Licenciaturas em Física 
e Licenciaturas em Ciências da Natureza com Habilitação 
em Química, turma 2018 ofertadas no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso 
(IFMT) Campus Confresa, em Confresa-MT.

Durante as aulas de Metodologia de Ensino de Ciências 
I, foi abordado o uso de estratégias de ensino, pelo professor 
no início da disciplina. No decorrer das aulas, foi proposto 
aos estudantes como método avaliativo, o desenvolvimento 
de algumas estratégias pela turma.

Nesse contexto, o presente texto relata o 
desenvolvimento da metodologia tempestade de ideias, tendo 
a mesma como objetivo estimular a gerações de novas ideias, 
todos expõem seus pensamentos, não tendo certo ou errado, 
tudo o que é expressado é válido, levando em consideração os 
conhecimentos prévios dos estudantes.

 Para desenvolver essa aula usando a metodologia 
tempestade cerebral, foi abordado o tema sobre reações 
químicas, que pode ser ministrada na disciplina de Ciências 
do 9º ano do Ensino Fundamental. Já Silva e Souza (2013) 
desenvolveu-a, para facilitar a compreensão dos alunos 7º 
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ano do Ensino Fundamental sobre o conteúdo de Botânica. 
Pereira (2018) usou essa estratégia para abordar a introdução 
a química no 1º ano do Ensino Médio. Tendo como base essas 
experiências listadas, elaborou-se a atividade.

Como motivação inicial foi realizado, o experimento 
“Show de Espuma” com o objetivo de aguçar a curiosidade 
dos estudantes, que ao observar o experimento conseguiram 
perceber o tema da aula e fazer a descrição do que estava 
sendo observado. Para realizar os experimentos foram usados 
os seguintes materiais: vinagre (NaHCO3), bicarbonato de 
sódio (CH3O2H), detergente neutro e 2 copos como mostra a 
Figura 1.

Figura 1: Prática experimental que motivou o questionamento.

Fonte: acervo pessoal de M. F. Leão (2019)

Para desenvolver o experimento, primeiro foi colocado 
uma quantidade aproximadamente de uma colher de sopa 
de bicarbonato de sódio em um dos copos e acrescentado o 
vinagre, nesse momento aconteceu uma reação química.

O bicarbonato de sódio (NaHCO3) e o vinagre 
(CH3O2H) uma combinação de água com 5% de ácido acético, 
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como os dois apresentam substâncias químicas, quando 
combinadas, ocorre uma reação química de dupla troca e gera 
um produto, o ácido carbônico, que se decompõe rapidamente 
em dióxido de carbono. A reação química é representada na 
equação a seguir:

H3COOH (aq) + NaHCO3 (s) ―> H3COONa (aq) + 
H2O (l) + CO2 (g)

Em segundo momento, usando o outro copo, foi 
colocado uma pequena quantidade, aproximadamente uma 
colher de sopa, de bicarbonato de sódio e acrescentado o 
vinagre, em seguida o detergente. Quando o detergente é 
colocado ele atrasa a liberação do gás o que provoca um “Show 
de Espumas”. A espuma é produzida pela liberação de dióxido 
de carbono da solução de detergente, quando o ácido acético 
do vinagre reage com o bicarbonato.

Após a realização das reações químicas, foi feito o 
seguinte questionamento: Vocês sabem o que aconteceu 
aqui? Com essa indagação, direcionada a cada estudante, foi 
possível desenvolver a tempestade de ideias, pois, as respostas 
emitidas foram todas anotadas no quadro em formato de 
tópicos, como mostra a Figura 2.

Figura 2: Respostas emitidas pelos participantes durante a estratégia.

Fonte: acervo pessoal de M. F. LEÃO (2019).

Percebe-se que as explicações foram variadas e por 
meio dessa estratégia inicial é notório o envolvimento de todos 
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que respondiam espontaneamente, conforme seus saberes 
prévios. Esse questionamento é a oportunidade para que os 
estudantes expressem o que já sabem sobre o assunto ou ao 
menos o que idealizam. Esse levantamento de informações é 
a característica principal da tempestade de ideias, por isso que 
é dita como uma estratégia inicial.

Pereira (2018, p. 03) utilizou o seguinte questionamento: 
“qual o entendimento que temos sobre a química?”. Diante 
disso, a partir das respostas dadas pelos estudantes, foi possível 
ele desenvolver a estratégia. Leão, Oliveira e Quartieri (2013, p. 
05), usou como motivação inicial uma situação problema, que 
fazia o questionamento: “quais os conhecimentos requeridos 
para desenvolverem análises químicas?” Em seguida, foi feita 
uma solicitação para que os estudantes expressassem, em 
uma palavra ou frase pequena que expresse suas ideias sobre 
o a questão proposta e para concluir a estratégia, o professor 
solicitou aos estudantes para fazer a pesquisa sobre suas 
respostas e adicionar o resultado em um glossário criado na 
sala virtual.

Assim, o objetivo da motivação inicial, que envolveu 
o experimento foi alcançado, pois, foi expressado o tema da 
aula pelos estudantes e também vários conhecimentos sobre 
a experiência observada, que pôde ser confirmado ou não na 
apresentação dos conceitos.

Na sequência da aula, foram apresentados os conceitos 
âncoras, onde foi feito as seguintes problematizações: o 
que são reações químicas? Como identificar uma reação 
química? Quais são os tipos de reações químicas? Quais são 
os componentes de uma reação química?

O ministrante responsável pelos conceitos âncoras, 
citou que: reação química é um fenômeno químico onde 
ocorre a formação de novas substâncias a partir de outras. 
Sendo classificadas em: reações de síntese ou adição, reações 
de análise ou decomposição, reações de simples troca ou 
deslocamento e reações de dupla troca ou duplo deslocamento. 
Tudo isso é observado pelos reagentes presentes na reação e os 
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produtos resultantes de cada reação.
Diante dessa situação, pode-se mencionar que, 

Silva e Souza (2013) abordou após o apanhado de ideias 
dos estudantes, uma série de conceitos sobre Botânica, 
conceituando: o Bioma caatinga; Reflexões sobre as 
relações dos seres humanos/plantas; Briófitas e Pteridófitos; 
Gimnospermas e Angiospermas; Relações filogenéticas entre 
os grupos; Célula vegetal. 

Como atividade avaliativa, foi entregue uma folha 
com o seguinte questionamento: O que você compreendeu 
sobre reações químicas, com a aula de hoje? Entre as respostas 
dadas pelos estudantes, segue uma delas transcrita abaixo:

Reações químicas são fenômenos químicos, 
ou seja, envolve a transformação de matéria. 
Assim, a(s) substância(s) inicial(ais) dão 
origem a nova(s) substância(s). As evidências 
de uma reação química, pode ser percebida 
pela mudança de coloração ou odor, liberação 
de calor ou resfriamento, desprendimento 
gasoso, mudança de estado físico, formação de 
precipitado, ou ainda pela emissão de luz em 
alguns casos. 
Existem quatro tipos de reações: Adição ou 
síntese: dois ou mais reagentes, que produzem 
um só produto. Análise ou decomposição: um 
reagente que origina dois ou mais produtos. 
Simples troca: um reagente (simples) e um 
reagente composto, que alternam as ligações. 
Dupla troca: reagentes compostos, que 
originam produtos compostos.

Analisando as respostas, percebe-se que vários 
estudantes disseram, em poucas palavras, o entendimento 
sobre os conceitos estudados na aula, tanto definindo, quanto 
dizendo, o que faz parte de uma reação química. Fazendo 
uma reflexão baseada em Pereira (2018), que obteve com a 
maioria das respostas dos estudantes um resultado positivo, 
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o que confirma que a utilização dessa estratégia de ensino em 
sala de aula é viável e colabora no processo educativo.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Esse texto relatou a experiência pedagógica vivenciada 

com o desenvolvimento da estratégia tempestade de ideias 
para conceituar e identificar os diferentes tipos de reações 
químicas. Considera-se que a estratégia é interessante para 
ser utilizada como ponto de partida no estudo de algum 
conceito. A aula se torna mais participativa, pois ao considerar 
os conhecimentos prévios dos estudantes, valoriza-se o que 
eles já sabem e aproxima de sua realidade, pois os conceitos 
são ampliados a partir daqueles socializados, o que facilita a 
construção de novos aprendizados.

Com a realização da estratégia, pode-se afirmar que o 
desempenho da turma foi satisfatório, pois todos conseguiram 
distinguir os diferentes tipos de reações químicas e conceitua-
las, alcançando o objetivo planejado para a atividade. 
Todos gostaram de aprender dessa maneira, o que reforça a 
importância de o professor utilizar diversificadas estratégias 
de ensino para que alcance resultados satisfatórios em sala de 
aula. 

Portanto, conclui-se que o professor necessita estar 
bem preparado para planejar suas atividades e desenvolvê-
las, mas para isso é preciso conhecer os conceitos científicos 
de sua área e as metodologias que poderá desenvolver quando 
ministrar aulas. Foi providencial esse estudo ter ocorrido 
durante a andamento do curso, pois possibilita compreender 
como ensinar, além de possibilitar conhecer as diversas 
estratégias de ensino existentes, sendo a tempestade de ideias 
uma delas que é viável para ensinar ciências. 
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ESTUDO SOBRE O AQUECIMENTO 
GLOBAL POR MEIO DA ESTRATÉGIA 

DE ENSINO AULA EXPOSITIVA E 
DIALOGADA

Debora dos Santos Becker Lamounier
Daniel de Souza

Carlos Eduardo Siqueira Gonçalves de Jesus
Mara Maria Dutra

REFLEXÕES INICIAIS 
Os processos educativos apresentam alguns elementos 

fundamentais, como por exemplo: planejamento docente, 
estratégias de ensino, recursos didáticos, avaliação da 
aprendizagem entre outros. Ensinar exige arte por parte do 
professor, no qual envolva o estudante fazendo com se encante 
pelo saber.

Para isso é necessário que o professor estimule a 
curiosidade do estudante, a fim de alcançar o aprendizado 
de forma prazerosa. Para que esse processo de aprendizagem 
ocorra, é fundamental que o professor domine diferentes 
estratégias de ensino. Dentre as diversas estratégias encontra-
se a aula expositiva e dialogada, a qual será apresentada nesse 
estudo.

A aula expositiva e dialogada traz consigo diálogos 
entre estudantes e professores, possui espaço para 
questionamentos, discussões, críticas e reflexões. Tem 
como finalidade o conhecimento compartilhado por todos 
os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Essas 
características além de tornar a aprendizagem mais prazerosa 
pode quebrar o paradigma de que o conhecimento só é 
transmitido pelo professor. 
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 Segundo Anastasiou e Alves (2009, p. 86) “A aula 
expositiva e dialogada é uma estratégia que vem sendo 
proposta para superar a tradicional palestra docente”. Há 
grandes diferenças entre elas, sendo que na primeira ocorre 
a participação do estudante que tem suas observações 
consideradas, analisadas e respeitadas independente da 
proficiência e da pertinência em relação ao assunto tratado. 

Neste sentido o diálogo, é uma ferramenta indispensável 
para a construção do processo de aprendizagem, que segundo 
Freire:

O diálogo e a problematização não adormecem 
a ninguém. Conscientizam. Na dialogicidade, 
na problematização, educador-educando e 
educando-educador vão ambos desenvolvendo 
uma postura crítica da qual resulta a percepção 
de que este conjunto de saber se encontra na 
interação (FREIRE, 1971, p. 36).

A aula expositiva e dialogada proporciona liberdade 
ao estudante ao expor suas ideias sem receio de que não esteja 
de acordo com as teorias pré-existentes sobre determinado 
assunto. São levadas em consideração as vivências 
cotidianas do estudante em relação aos conceitos abordados 
(ANASTASIOU; ALVES; 2009). 

 A vivência de cada estudante deve ser a base para uma 
aula, pois a partir dessa problematização ocorre a construção 
do conhecimento e em consequência a transformação da 
realidade (COIMBRA, 2016). 

De acordo com Anastasiou e Alves (2004, p. 789), a 
estratégia:

É uma exposição de conteúdo, com a participação 
ativa dos estudantes, cujo conhecimento prévio 
deve ser considerado e pode ser tomado como 
ponto de partida. O professor leva os estudantes 
a questionárem, interpretarem e discutirem o 
objetivo de estudo, a partir do reconhecimento 
e do confronto com a realidade.
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A metodologia utilizada na aula expositiva e dialogada 
parte de um contexto onde o professor tem a função l de 
mobilizar os estudantes para que possam articular seus 
conhecimentos prévios com as informações que serão 
apresentadas em aula. 

De acordo com Freire (1974), os saberes não devem ser 
vistos de forma absoluta, pois por meio do diálogo possa se 
chegar a uma ideia sobre determinado assunto. Nesse viés, 
professor não é o detentor do saber nem o aluno, mas ambos 
trocam informações e chegam a determinado consenso por 
meio da interação (FREIRE, 1974). 

Diversas formas de avaliação podem ser realizadas 
na aula expositiva e dialogada dentre as quais: pedir para 
que os estudantes elaborem mapas conceituais, resolução 
de situação problema, síntese escrita ou ainda dividir a sala 
em grupos, elaborar charges que retratem o tema da aula, 
leitura visual do que a charge traz como mensagem (comentar 
suas interpretações tornando a avaliação comunicativa/
participativa). 

Este trabalho tem por finalidade apresentar a proposta 
de aula, por meio do uso da estratégia aula expositiva e 
dialogada, desenvolvida na disciplina de Metodologia de 
Ensino de Ciências I, ministrada pelo professor Marcelo 
Franco Leão, aos licenciandos matriculados nos cursos de 
Química, Biologia e Física da turma de 2018, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso 
Campus Confresa.

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE 
ENSINO

A estratégia aula expositiva e dialogada foi desenvolvida 
em aulas da disciplina de Metodologia de Ensino de Ciências 
I, no Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia 
Campus Confresa, com os licenciandos em Química, Biologia 
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e Física matriculados nesse componente curricular do 3º 
semestre acadêmico da matriz curricular. A atividade ocorreu 
durante o primeiro semestre letivo de 2019.

Figura 1: Início da aula

Fonte: Acervo pessoal de M. F. L. (2019).

 A temática escolhida para a aula foi o aquecimento 
global, por ser voltada ao público alvo que seriam turmas 
do 7º ano do Ensino Fundamental. A atividade teve início 
as 19h00min e finalizando às 20h20min. Como motivação 
inicial, foram projetadas imagens da natureza em seu estado 
perfeito sem a intervenção do homem. 
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Figura 2: Área preservada

Fonte: Convention Visitors (2018).

Posteriormente foram projetadas imagens da natureza 
em total degradação, levando os estudantes a refletir sobre 
o porquê do meio ambiente se encontrar degradado e quais 
fatores teriam contribuído para o cenário em total degradação.
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 Figura 3: Área degradada

Fonte: Exame Abril (2019).
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Figura 4: Seca do rio

Fonte: Dom Total (2018).

Após as fotos serem mostradas perguntamos para os 
estudantes se os mesmos tinham ideia de qual seria o tema da 
nossa aula. Como respostas, alguns disseram que se tratava 
de degradação, outra destruição, depois de muita euforia e 
curiosidade uma estudante mencionou que se tratava do 
aquecimento global. 

Na sequência, com o auxílio do pincel foi escrito o 
tema da aula no quadro, e os licenciandos foram provocados 
reflexão sobre: Quais seriam as possíveis causas daquele 
cenário de degradação da natureza e quais as possíveis 
consequências. 

Nesse momento, os estudantes tiram uma grande 
participação ao responder as indagações propostas pela 
professora. As respostas foram registradas no quadro em 
forma de tópicos, e em momento posterior em frente aos 
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tópicos foram registrados conceitos sobre o assunto de forma 
que professor expunha suas ideias e provocava um diálogo 
com os licenciandos sobre o tema da aula. 

Depois foram projetados slides sobre os conceitos 
âncora do tema abordado e lhes foi explicado o que era 
aquecimento global, efeito estufa. Outro slide apresentado 
continha uma figura que apresentava de forma detalhada 
como acontecia o processo do efeito estufa na atmosfera. 

Figura 5: Efeito Estufa

Fonte: Clima em curso (2018).
 
Após expor os conceitos âncora foram novamente 

projetadas às imagens expostas inicialmente, falando aos 
estudantes sobre as responsabilidades tanto coletivas quanto 
individuais, no sentido de promover pequenas práticas 
que possam contribuir com a minimização do cenário de 
degradação ambiental. 
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Figura 6: Ursa polar raquítica.

Fonte: Extra (2015).

Para finalizar a aula expositiva e dialogada foi 
desenvolvida uma atividade, onde os licenciandos foram 
divididos em quatro grupos (A, B, C e D). Cada grupo foi 
constituído por seis integrantes, recebeu uma charge contendo 
foto de animais em extinção que continham uma mensagem 
das causas ou das consequências do aquecimento global.

A primeira charge retrata a foto de dois pinguins 
derretendo de calor no deserto, representa uma forma irônica 
de enfatizar que os pinguins teriam que se acostumar com seu 
novo habitat devido ao aquecimento global. A segunda retrata 
dois ursos que estão sendo separados devido ao derretimento 
das calotas de gelo, e por isso também deveriam se adaptar à 
nova moradia. A terceira charge retrata um homem que ao 
abrir a geladeira se depara com um pinguim, que intimida o 
homem dizendo que tinha direito de estar na geladeira, já que 
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ele havia esquentado sua casa. A quarta e última charge retrata 
a foto de uma espécie de homem das cavernas queimando uma 
bola que representa o planeta terra sendo destruído por uma 
fogueira enfatizando como a humanidade havia evoluído. 
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Figura 11: Grupo de licenciandos

Fonte: Acervo pessoal de M. F. Leão (2019).

Figura 12: licenciandos conversando sobre as imagens

 Fonte: Acervo pessoal de M. F. Leão (2019).
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 Os licenciados tiveram o tempo de cinco minutos 
para dialogar entre si e assimilar a imagem da charge ao 
tema da aula. Na sequência, um integrante de cada grupo 
foi convidado a explicar para toda a turma qual a mensagem 
visual percebida por grupo. Ao término das apresentações a 
turma ia interagindo e dando suas opiniões tornando a aula 
bastante participativa. O desenvolvimento dessa estratégia, 
corrobora com a ideia de Anastasiou e Alves (2009), na qual 
o estudante deve ter suas observações analisadas, respeitadas 
independente de suas habilidades e competências sobre o 
assunto abordado.

Figura 13: Licenciandos explicando as imagens

Fonte: Acervo pessoal de M. F. Leão (2019).
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Na primeira imagem o licenciando comentou: Com 
tanto calor, as geleiras acabaram derretendo e os ursos que 
moram no frio não estão aguentando o calor. É uma crítica 
ao aquecimento global englobando de forma engraçada um 
assunto polêmico.

Na segunda imagem foi comentado: Nessa charge, 
como consequência do aquecimento global o pinguim teve 
seu habitat invadido e destruído por isso não se importou 
em invadir o habitat do homem, já foi responsável pelo 
aquecimento.

Na terceira imagem o estudante afirmou que a 
imagem representa uma crítica, em que diz que o próprio 
homem está destruindo a sua casa, por ele está com as 
roupas ultrapassadas, ou seja, do tempo das cavernas, reflete 
o tamanho da ignorância que vem do homem, apesar de 
saber que ele está destruindo o planeta, sabendo que está se 
autodestruindo. Na última imagem, foi relatado que uma 
referia-se a representação da consequência do aquecimento 
global. 

Observou-se que quando o professor ministrava a aula 
sobre aquecimento global os licenciandos iam expondo suas 
opiniões sobre o assunto abordado evidenciando assim a aula 
expositiva e dialogada, que segundo Freire (1971), parte de um 
princípio onde o educador e o educando vão desenvolvendo 
uma postura crítica por meio da dialogicidade.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Com o desenvolvimento dessa estratégia de ensino 

aula expositiva e dialogada foi possível observar é muito eficaz, 
pois a todo instante licenciandos e professores interagiram, o 
que torna o aprendizado significativo. 

Foi possível verificar que, ao participar da aula 
expositiva e dialogada, os estudantes mostravam-se 
motivados a cada indagação que era realizada, e respondiam 
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as perguntas com base em seus conhecimentos prévios sobre 
o assunto. A partir desses conhecimentos preexistentes, se 
construíam reflexões sobre o tema da aula. 

Verificou-se que ao realizar a atividade com as 
charges os licenciandos discutiam em grupo tornando a aula 
dinâmica e participativa, todos apresentavam suas opiniões 
com relação às imagens.
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UTILIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PHILLIPS 66 NO INÍCIO DOS 

ESTUDOS SOBRE QUEDA LIVRE
Inês de Souza Torres 

Denis Rodrigues de Souza
Thierry de Melo

Ana Claudia Tasinaffo Alves
Marcelo Franco Leão

REFLEXÕES INICIAIS
Nos dias atuais, o ambiente de sala de aula tem sido 

bastante desafiador, pois exige dos professores a associação 
de estratégias diferenciadas de ensino com assuntos que 
atendam aos anseios dos estudantes. Quando essa interação 
acontece na sala de aula o processo educativo é favorecido 
pois estimula os estudantes pela busca de conhecimento. 

O processo educativo apresenta elementos 
fundamentais, como o planejamento docente, as estratégias 
de ensino, os recursos didáticos a avaliação de aprendizagem, 
entre outros. Dominar as estratégias de ensino é fundamental 
para o professor, pois é determinante no desenvolvimento 
das aulas e automaticamente na compreensão dos estudantes, 
por isso, é importante que o professor utilize estratégias de 
ensino diferentes para que possa facilitar a aprendizagem dos 
mesmos.

Conforme o entendimento de Tardif (2002), os saberes 
docentes são adquiridos e construídos em um processo 
contínuo de aprendizagem, em que o professor aprende de 
forma progressiva e, com isso, se insere e domina seu ambiente 
de trabalho. Assim, não se pode dizer que os saberes docentes 
são constituídos por um conjunto de conteúdo definidos e 
imutáveis.
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De acordo com Libâneo (1994, p. 221) “o planejamento 
escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das 
atividades didáticas em termos de organização e coordenação 
em face dos objetivos propostos”. Portanto o planejamento 
de uma aula é de fundamental importância para o professor 
elaborar sua metodologia, é preciso que o ele conheça a 
realidade de seus estudantes e a partir de aí promover as 
interações necessárias.

Justifica-se a realização desse estudo devido à 
necessidade de os professores terem um domínio sobre as 
diferentes maneiras de ensinar, ou seja, não basta apenas 
saber conteúdos científicos de sua área de formação, mas 
também como ensiná-los de maneira com que os estudantes 
compreendam.

Existem muitas estratégias de ensino e algumas delas 
são a aula expositiva e dialogada, o júri simulado, a árvore dos 
problemas, a elaboração de mapa conceitual, a tempestade 
de ideias, o estudo em pequenos grupos, a realização de 
seminários, dentre outros. Nesse texto daremos destaque 
a estratégia de ensino Phillips 66, que é uma metodologia 
voltada para a formação de grupos, nos quais são feitas 
análises e discussões sobre temas e/ou problemas do contexto 
dos estudantes.

Por meio das estratégias de ensino é possível explorar 
meios, ensinos, modos e pensamentos diferenciados. Faz-se 
necessário ter clareza de onde se quer chegar no momento 
do processo educativo. Nessa linha de pensamento, Pimenta 
e Anastasiou (2002) defendem que as estratégias de ensino 
adotadas pelos professores estão diretamente relacionadas 
as suas concepções pedagógicas, científicas e de todo 
entendimento pedagógico. Conforme as concepções das 
autoras, as estratégias que o professor utiliza para ensinar 
influenciam na forma que os estudantes aprendem.

Para propor estratégias diversificadas, tanto para o 
professor que ensina como para o estudante que aprende, faz-
se necessário saber identificar e respeitar as individualidades 
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de cada um deles (SCARPATO, 2006). No entanto, 
percebemos que inovar em sala de aula é um ato que não é 
fácil para o professor em sua prática pedagógica e o uso dessa 
metodologia de ensino Phillips 66 foi apresentada com a 
intenção de promover mudanças.

De acordo com Anastasiou e Alves (2004), a Phillips 66 
é uma estratégia de ensino para realizar atividades em grupos, 
na qual são feitas análises e discussões sobre o tema que é 
capaz também de estimular os estudantes a ter capacidade 
de interpretar textos, buscar suposições. Ainda segundo os 
referidos autores, esta estratégia pode ser utilizada tanto para 
momentos de concentração quanto para a elaboração de 
sínteses. 

Toda atividade de grupo possibilita analisar os 
desafios e dificuldades dos estudantes. Assim, a Phillips 66 é 
uma estratégia que estimula os estudantes e é indicada para 
turmas numerosas. Segundo Ciampone e Peduzzi (2000) o 
ensino colaborativo é constituído por um grupo de pessoas 
que se reúnem para desenvolver algo com um objetivo 
comum. Nessa linha de pensamento, trabalhar em grupos é 
parte fundamental, não só em uma sala de aula, mas também 
no cotidiano.

Sendo assim, para executar essa estratégia, Anastasiou 
e Alves (2004, p. 87) argumentam que é necessário.

Dividir os estudantes em grupos de 6 membros, 
que durante 6 minutos podem estar discutindo 
um assunto, tema, problema na busca de 
uma solução ou síntese final ou provisória. A 
síntese pode ser explicitada durante mais 6 
minutos. Como suporte para discussão nos 
grupos, pode-se tomar por base um texto ou, 
simplesmente, o aporte teórico que o estudante 
já traz consigo. Preparar a melhor forma de 
apresentar o resultado do trabalho, onde todos 
os grupos possam explicitar o resultado pelo 
seu representante.
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A objetividade é bastante estimulada nesta estratégia, 
por causa de sua forma de organização que basicamente e tido 
como base o numeral 6, ou seja, são 6 participantes, 6 minutos 
para discussão e 6 para a socialização (ANASTASIOU; 
ALVES, 2004). A Phillips 66 é uma estratégia de ensino que 
possibilita desenvolver nos estudantes a capacidade de estudar 
um problema em equipe, onde cada um colabora, ouve as 
contribuições dos colegas, debate e discute o tema proposto 
(MASETTO, 2003).

Essa estratégia já foi utilizada por Leão et al. (2013) 
para iniciar os estudos de um determinado conceito. Na 
ocasião, foram envolvidos estudantes acadêmicos do curso 
presencial de Engenharia de Alimentos da UNEMAT de Barra 
do Bugres-MT. O tema abordado foi aditivo alimentares, que 
constituía a ementa da disciplina de química analítica.

Já Azevedo et al. (2017), desenvolveram a referida 
estratégia numa turma de 15 estudantes do 2º ano do Ensino 
Médio, de uma escola pública, na disciplina de Matemática. 
O objetivo dos professores foi proporcionar diferentes tipos 
de estratégias de ensino para tornar as aulas mais atraentes e 
facilitar a compreensão dos conceitos pelos estudantes.

Diante do exposto, o objetivo deste texto é apresentar 
o desenvolvimento da estratégia em grupos, e refletir sobre 
a importância de os professores usarem diferentes formas de 
ensinar para facilitar e mediar a aprendizagem do estudante 
para que ele possa construir seu conhecimento. 

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE 
ENSINO

A atividade aqui relatada foi desenvolvida no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
(IFMT) Campus Confresa, durante as aulas da disciplina de 
Metodologia do Ensino de Ciências I, com os estudantes da 
turma 2018 dos cursos de Licenciaturas em Biologia, Física 
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e em Ciências da Natureza com habilitação em Química, 
matriculados no 3º semestre do curso. 

A atividade aconteceu no mês de abril do ano letivo 
de 2019 com o tema “queda livre” destinado ao 9º ano do 
Ensino Fundamental. Na referida atividade, 3 estudantes 
dos cursos de licenciatura atuaram como professores, 
mediando a estratégia Phillips 66. Essa estratégia de ensino 
foi desenvolvida na turma de licenciandos, que tem matriz 
curricular comum nos primeiros quatro semestres, em que 
para iniciar os professores se apresentaram para os estudantes.

A estratégia de ensino Phillips 66 consiste em levar um 
grande grupo a fracionar-se em grupos de seis componentes 
com a finalidade de discutirem um tema ou uma problemática. 
Para isso seis pessoas esse agrupar e em seis minutos discutem 
o tema ou problema a fim de encontrar uma solução.

Para iniciar a aula, foi lançada a seguinte pergunta: 
“O que é queda livre?” Logo após, esperou-se alguns minutos 
para que os estudantes respondessem. Em seguida, a 
turma foi dividida conforme a cor/sabor das balas de frutas 
que foram distribuídas ao chegar na sala de aula. Foram 
utilizadas as seguintes cores/sabores: vermelha (morango), 
amarelo (banana), roxo (uva) e laranja (laranja). Para ocorrer 
a formação dos grupos, foi solicitado que todos aqueles que 
receberam balas da determinada cor se agrupassem. Devido 
à quantidade de estudantes na turma ser limitada, optou-se 
pela formação de apenas 4 grupos contendo 6 componentes 
cada. 

Na sequência foi entregue uma cartinha para cada 
grupo contendo a seguinte situação problema: “Foi veiculada 
na televisão uma propaganda de uma marca de biscoitos com 
a seguinte cena: um jovem casal estava em um mirante sobre 
um rio e alguém deixa cair lá de cima um biscoito. Passados 
alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde 
caiu o biscoito e consegue agarra-lo no ar. Em ambos os casos, 
a queda é livre, as velocidades iniciais são nulas, a altura da 
queda é a mesma e a resistência do ar é nula. A situação física 
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desse comercial seria interpretada como? Explique”.
Após isso, os professores explicaram que eles teriam 

6 minutos para discutir em grupo e propor soluções para 
o problema. Os professores atentamente observavam a 
atividade desenvolvida em grupos. Conforme Moreira 
(2015), é indicado que o professor fique circulando pela sala 
observando os grupos, estando disponível para intervir, dar 
sugestões, ou ainda ajudar quando for necessário.

Conforme a estratégia de ensino orienta, passados 
os 6 minutos, cada grupo escolhe um representante para 
socializar as soluções propostas coletivamente (Figura 1). 
Nesse momento foi dado mais 6 minutos para expor as ideias 
do grupo para toda a sala.

Figura1: Representantes dos grupos apresentando as discussões dos 
grupos

Fonte: Acervo pessoal de I. S. Torres (2019).
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 No Quadro 1 são apresentadas as sínteses das respostas 
socializadas, sendo que os representantes argumentavam 
suas respostas dando exemplos. Cabe ressaltar que nem 
todos utilizaram os 6 minutos disponíveis para apresentar 
as soluções, isso pode estar relacionado com a baixa 
complexidade do problema que foi lançado.

Quadro 1: Respostas dos estudantes

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2019).

Freire (1996, p. 26) afirma que “[...] o que impulsiona 
a aprendizagem é a superação de desafios, a resolução de 
problemas e a construção dos conhecimentos e experiências 
prévias dos indivíduos”. Os autores Cohen e Lotan apud 
Figueira (2004) defendem que os estudantes trabalhem 
juntos para chegarem a um objetivo e todos têm uma função 
atribuída. Nas percepções os autores, os estudantes colaboram 
entre si para chegarem a um melhor resultado.

Após apresentarem suas respostas para sala toda, fez-
se uma breve discussão sobre assunto e alguns licenciandos 
se posicionaram sobre o uso dessa metodologia (Figura 2). 
Após a realização da atividade pelos grupos os professores 
explicaram a parte teórica sobre o assunto proposto para 
turma “queda livre”.

Grupo morango É quando um objeto tem apenas por aceleração a força peso em relação a 
gravidade 

Grupo banana A gravidade é a força de atração que atrai os corpos em direção ao centro da 
terra. A gravidade é a mesma para todos os corpos. Devido à forca peso, que 
relaciona massa e gravidade, por ter mais massa o moço alcança o biscoito. 

Grupo uva Ele não alcançaria o biscoito, porque a aceleração da gravidade não depende 
da massa dos corpos. 

Grupo laranja Impossível, durante a queda o peso indefere na velocidade queda, o que 
significa que o corpo sempre chegará ao solo depois  do biscoito. 
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Figura 2 Grupos participantes da estratégia

Fonte: Acervo pessoal de I. S. Torres (2019).

No decorrer da atividade, percebeu-se que os 
licenciandos se mostravam muitos entusiasmados com o 
assunto queda livre, pois nos grupos havia muitas discussões 
sobre o tema dado e foi possível perceber o envolvimento da 
turma. Essa constatação vai ao encontro do que diz Costa 
(2014) ao afirmar que o uso de trabalhos em grupos promove 
uma aprendizagem ativa dos estudantes, assim o diálogo entre 
os grupos foi fundamental para que eles pudessem solucionar 
o problema. 

De acordo com Masetto (2003), ampliar o conceito de 
estratégia de ensino e aprendizagem, considerando-as como 
os meios utilizados pelo professor para facilitar o processo 
de aprendizagem dos estudantes. Nessa linha de raciocínio 
compreende-se que a organização do espaço utilizado na sala 
de aula, os materiais utilizados, as discussões em grupos, a 
utilização da internet e de programas educacionais podem 
ser ferramentas que contribuem para um processo educativo 
bem-sucedido.

Aulas que envolvam estratégias de ensino como esta, 
mostra aos professores a importância de sempre buscar 
inovações para a educação, com o intuito de sempre buscar a 
participação dos estudantes.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Esse texto relatou uma das muitas estratégias de ensino 

que pode ser abordada em sala de aula, que é a Phillips 66. 
Nesse caso, a estratégia foi empregada para ensinar ciências, 
o que permitiu perceber que existem diferentes estratégias 
de ensino, as quais devem ser ministradas de acordo com a 
realidade de cada sala de aula. Diante disso, é indicado que o 
professor tome bastante cuidado ao escolher uma estratégia 
que melhor se adequá as situações de aprendizagem que 
pretende proporcionar.

Com o desenvolvimento dessa estratégia se contatou 
que independente da disciplina ou do tema se é possível 
fazer uma adaptação utilizando esta estratégia Phillips 66, 
trabalhada em grupos ela desperta o a motivação e o interesse 
dos estudantes. 

A Phillips 66 foi uma estratégia que proporcionou a 
participação de todos, por meio das respostas dos estudantes 
e assim o objetivo da metodologia foi alcançado uma vez 
que esta estratégia concebe um trabalho em grupo visando 
analisar e discutir sobre um determinado tema ou problema 
que apresente conexões com a realidade dos estudantes. Logo, 
percebeu-se que a estratégia pedagógica utilizada contribui 
para que estudantes tenham envolvimento com o tema 
estudado, discutam e aprendam em grupos e proponham 
soluções para os problemas que enfrentarem, ampliando 
assim seu senso crítico. 
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UTILIZAÇÃO DO SEMINÁRIO 
COMO ESTRATÉGIA PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS
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REFLEXÕES INICIAIS 
Em meio a variadas formas de ensinar, hoje podemos 

optar por estratégias inovadoras que envolvem a formação 
e colaboração de grupos para estudar ciências. Tratando-se 
da prática de ensino e das diferentes formas de organizar 
as condições intrínsecas da aprendizagem, é necessário 
ao professor contemporâneo desenvolver os conteúdos de 
maneira envolvente, explicativa e delimitada. Isso requer do 
professor um cuidado especial com as metodologias de ensino 
adotadas em sua postura profissional. Assim, utilizar variadas 
estratégias de ensino pode facilitar o processo educativo, para 
que os estudantes se apropriem do conhecimento. 

São muitas as estratégias disponíveis para o professor 
ensinar, tais como: Tempestade cerebral, Fórum, Ensino com 
pesquisa, Seminário, Árvore de pensamentos, Resoluções 
de problemas, Júri simulado, Aula expositiva e dialogada, 
Phillips 66, Discussão e Debates. 

 A intenção deste texto é trazer algumas reflexões 
sobre as tantas maneiras de se aprender ciências, tendo como 
princípio que “ensinar não é transferir conhecimentos, mas sim 
criar possibilidades para a sua própria construção” (FREIRE, 
1996, p. 52). Essa concepção de educação remete a inúmeras 



92

formas de aprender a interagir sobre determinado tema e 
conteúdo, que permite aos estudantes uma aprendizagem 
consistente e duradoura, pois é parte integrante do processo. 

O presente texto propõe uma reflexão teórica e 
apresenta uma experiência pedagógica que utilizou a estratégia 
“Seminário”, utilizada para abordar o tema “Biotecnologia”. 
Para tanto, foi necessário aprofundar os estudos sobre essa 
metodologia para que fosse possível desenvolvê-la em uma 
situação real de ensino.

Em seus estudos, Althaus (2011) utiliza as palavras de 
Cromer (1997, p. 69) para afirmar que “toda cultura desenvolve 
sua própria linguagem, conceitos e operações metais a partir 
das particularidades de sua história e circunstância”. O autor 
ainda acrescenta que “se uma cultura não desenvolver certas 
atividades, não será necessariamente por não haver pensado 
no assunto, mas não poder pensar nele.” Nesse sentido, o 
autor relata a história da cultura grega que se faz presente o 
costume de realizar simpósios de debates, ou seja, os debates 
eram concebidos como uma competição de argumentos e a 
persuasão, sendo critérios sempre abertos. 

Ainda segundo o autor supracitado, nessa maneira à 
aprendizagem ocorre com a reunião de pessoas onde algumas 
delas apresentam seus argumentos. Essa forma foi inspirada 
nas oficinas ou simpósios que Platão desenvolvia e que é 
utilizada até hoje na academia. 

Nas palavras do autor:

O que era o simpósio? Não era um jantar, era 
um ‘após o jantar’. Depois de jantar juntas, as 
pessoas eminentes permaneciam sentadas 
ao redor da mesa; as mulheres iam embora 
(porque naquela época as mulheres não 
eram instruídas); entravam os músicos, que 
se colocavam em um ângulo do recinto e 
executavam músicas de fundo. Depois entrava 
um escravo, o copeiro, que trazia uma taça 
e enchia de vinho. A essa altura, o presidente 
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do simpósio [...] expunha um determinado 
tema para discussão – por exemplo: o amor, a 
política ou a educação. Depois de ter bebido um 
gole de vinho, o primeiro comensal dava o seu 
parecer, sempre mantendo a taça entre as duas 
mãos. Quando terminava sua fala, passava a 
taça ao seu vizinho, que bebia um gole e depois 
expunha o próprio ponto de vista (CROMER, 
1997, p. 116). 

Percebe-se que nos simpósios propostos por Platão 
todos participantes tinham a oportunidade de se expressar 
sobre o determinado assunto na pauta de discussão. Também 
indica que a aprendizagem ocorria com a complementação de 
variados pontos de vista.

Historicamente, o seminário consistia no seguinte: “os 
estudantes reuniam-se em volta de uma mesa, coordenada 
pelo professor. Liam e comentavam os textos escolhidos e, 
durante a reunião, surgiam divergências de interpretação dos 
textos, bem como opiniões e réplicas” (BALCELLS; MARTIN, 
1985, p. 84). Em outras palavras, a cultura era de separar 
leituras para cada grupo ou pessoa e no período determinado 
ter a socialização do que compreenderam sobre o material 
que leram.

Althaus (2011) descreve que o termo é derivado 
do latim “seminarium” e foi inicialmente empregado para 
designar a instituição formadora existente na época (século 
VII) que era a Igreja Católica. Ou seja, o termo seminário era 
relatico a formação, a estudo, com a dinâmica de ter oradores.

Assim, pode-se afirmar que essa maneira de estudar 
é bastante antiga e amplamente utilizada, sendo criada nos 
seminários religiosos para formar ministros de cultos, porém 
atualmente o seminário não se restringe a essa atividade, 
mas é muito utilizado pelas diversas áreas do conhecimento, 
inclusive para ensinar ciências. 

O seminário é descrito por alguns autores como 
técnica de ensino, por outros como estratégia de ensino e 
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ainda por outros como método (PAZ; SILVA; NASCIMENTO, 
2019). Porém, todos consideram como uma prática didático-
pedagógica aplicada na “forma de trabalho em grupo muito 
utilizada no ensino médio, pós-médio, graduação e pós-
graduação, como técnica de ensino socializante” (CAMPOS, 
2006, p. 8). Costa e Baltar (2009) enriquece esse gênero ao 
afirmar que esta estratégia é uma atividade que provoca o 
exercício da crítica, do ponto de vista de cada pensamento 
sobre algo, contribuindo com a competência dos estudantes, 
tanto na oralidade como na escrita. 

O seminário consiste numa apresentação oral dos 
estudantes, normalmente divididos por grupos de um 
conteúdo preestabelecido. Para Marion (2007, p. 105) o 
seminário “possibilita um processo sistemático e aprofundado 
de leitura, análise, interpretação de texto e dados a fim de 
se formular um problema de pesquisa, uma hipótese e se 
conduzir uma investigação”. 

Campos (2006) afirma que ao se aplicar a estratégia 
de seminário na sala de aula estimulam-se três técnicas de 
extrema importância para que seja realizado conforme o 
planejamento, tais como: a exposição, o debate e o ensino com 
pesquisa. E isto mostra a complexidade desta estratégia, que 
tem como objetivo investigar com profundidade, debater e 
discutir o tema proposto.

Nos estudos realizados por Martins (2008), o seminário 
foi utilizado como estratégia de ensino durante as aulas da 
disciplina de Teoria da Educação dos cursos de Mestrado 
e Doutorado em Educação da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná. Nessa ocasião, o intuito foi fazer com 
que os participantes sistematizassem o conhecimento sobre 
o assunto de maneira colaborativa e que socializassem esse 
conhecimento com os demais colegas por meio do seminário. 

O presente texto tem como objetivo descrever a 
realização de uma aula que utilizou como estratégia de 
ensino o seminário. Por ser voltado ao contexto das aulas 
de ciências do Ensino Fundamental, nessa atividade foi 
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escolhido o tema biotecnologia, que pode ser desenvolvido 
nessa ou em outras etapas de escolarização, dependendo do 
enfoque e aprofundamento dado sobre o assunto. Justifica-
se aliar esse conceito a estratégia do seminário porque no 
Ensino Fundamental os s temas das ciências são apresentados 
aos estudantes, sem exigir análises mais aprofundadas, que 
ocorrerão em outras etapas dos estudos. 

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE ENSINO

Esse texto relata a estratégia de ensino denominada 
de seminário, que foi desenvolvida no mês de maio de 2019, 
durante as aulas de Metodologia de Ensino de Ciências 
I, componente curricular do 3° semestre dos cursos de 
Licenciatura em Ciências da Natureza – Habilitação em 
Química, Licenciatura em Biologia e Licenciatura em Física 
ofertada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) Campus Confresa/MT.

Durante a preparação para a aula, foram escolhidos 
cinco textos de diferentes pontos de vista a respeito da 
Biotecnologia tais como: Seus avanços e repercussões perante 
a humanidade, Revolução da biotecnologia questões da 
sociabilidade, Melhoramento das variedades de vegetais 
cultivares e transgênicos, Biossegurança e Biotecnologia sem 
fronteiras. Também foram pesquisadas algumas imagens 
para a problematização, e além de várias pesquisas feitas a 
respeito da estratégia proposta neste texto.

Como motivação inicial para a aula, foi apresentado 
aos participantes uma embalagem de iogurte para que se 
discutisse qual seria o tema da aula. Alguns estudantes 
relacionaram o iogurte com transgênicos, carboidratos e 
proteínas, e em seguida foram apresentadas algumas imagens 
(Figura 1) com as seguintes problematizações: Oque estes 
alimentos têm em comum? O que nos remete estas imagens? 
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Figura 1: Ilustração de alimentos que envolvem biotecnologia.

Fonte: imagens coletadas na internet (2019).

Os estudantes citaram o processo de fermentação e 
produtos transgênicos, foi destacado que muitos alimentos são 
produzidos por meio do processo de fermentação realizada 
por microrganismo, como: vinho, cerveja, cachaça, queijos, 
pães, vinagre, leites fermentados, molho de soja e outras. 

Ao abordar o tema “Biotecnologia” os estudantes 
foram questionados se a fermentação é biotecnológica? 
Todos afirmavam que sim. Quando questionados s onde 
havia a utilização da biotecnologia, as respostas foram: nos 
produtos, farmacêuticos, alimentícios, e na agricultura. 
A fim de motivar os estudantes vários questionamentos 
foram realizados, dentre os quais cabe destacar: O que é 
biotecnologia? Biotecnologia é a mesma coisa que transgenia? 
Como a fermentação pode ser classificada: biotecnológica ou 
transgenia?
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Justifica-se a escolha do tema porque a biotecnologia 
vem contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 
em diversos aspectos, tais como na indústria farmacêutica, 
na alimentação, na medicina, na produção industrial e até 
mesmo na pecuária.

O avanço da biotecnologia, pode ser visto como um 
novo desafio para as escolas e os professores, pois pode levar 
o estudante a avaliar as vantagens e desvantagens dos avanços 
tecnológicos, utilizando os conteúdos que se encontram 
presentes nos livros didáticos, que é de fundamental 
importância para a aprendizagem e desenvolvimento do 
pensamento crítico e autônomo dos estudantes, conforme 
defende Freire (1996).

Dentre as principais utilizações podemos citar a 
biotecnologia nos transgênicos como na medicina, nos 
produtos processados, no ambiente, em animais, nas plantas, 
e nos produtos de limpeza. Falar sobre a biotecnologia na 
sala de aula possibilita o entendimento da grande revolução 
humana em relação à tecnologia e ao debate do mundo real, 
considerando que a biotecnologia não é uma ciência nova, e 
sim uma ciência milenar ou ate pré-histórico. 

Segundo Villen (2002), a biotecnologia compreende 
o conjunto de conhecimentos técnicos e metodológicos, de 
base científica ou prática, que permite a utilização de seres 
vivos como parte integrante e ativa do processo de produção 
industrial e de bens e serviços.

Os conhecimentos que permitiram o desenvolvimento 
dessa ciência remontam a meados do século XIX, quando o 
monge austríaco Gregor Mendel lançou as bases da Genética, 
explicando a transmissão de características de geração a 
geração. 

Após delimitarmos o tema utilizamos a estratégia de 
ensino a que nos optamos a fazer, e para dar início a estratégia 
foi solicitado que a turma se dividisse em cinco grupos, 
e cada um dos grupos recebe um breve texto a respeito da 
biotecnologia, assim eles ficaram por fazer uma breve leitura 
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do texto, ou seja, fazer germinar ideias, e somente um 
integrante dos grupos falariam qual era o assunto proposto 
no texto sendo cronometrado 5 min para cada um. 

A figura 2 e 3 ilustra como foi à realização do 
seminário, mais especificamente no momento de socialização 
das percepções do grupo sobre o assunto em discussão. 

Figura 2: socialização dos grupos sobre biotecnologia, seus avanços e 
repercussões.

Fonte: Acervo pessoal de M. F. Leão (2019).
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Figura 3: Socialização dos demais grupos sobre biossegurança

Fonte: Acervo pessoal de M. F. Leão (2019).

Observa-se que a estratégia remete aos simpósios de 
Platão, pois as pessoas tiveram a oportunidade de apresentar 
suas percepções e argumentar seu entendimento, conforme 
defende Cromer (1997).

Todos os integrantes tiveram oportunidade de discutir 
o tema e de complementar, sendo que todos eles falaram sobre 
o desenvolvimento da biotecnologia na sociedade e sobre os 
alimentos geneticamente modificados, e a grande diferença 
e semelhanças desses alimentos. Enceramos a aula falando 
sobre a estratégia utilizada, tal como o seminário, que é um 
espaço em que as ideias devem germinar ou ser semeada. 



100

Com apoio na leitura de Severino (2007) sobre a 
organização e realização de seminário, teve como resultado 
o diálogo entre o professor e o estudante, assim enriquecido 
pelo caráter do trabalho em grupo e a participação, no qual 
o principal objetivo dotado por este experimento foi o de 
criar e produzir pensamentos coletivo, proporcionando o 
desenvolvimento global dos estudantes.

Portanto, o seminário é um espaço, onde um grupo 
discute ou debate temas ou problemas que são colocados 
em discussão (ANASTASIOU; ALVES, 2004). Nessa 
estratégia a forma de se avaliar os estudantes ocorre por meio 
da observação, da participação deles em relação ao tema 
proposto (PAZ.; SILVA; NASCIMENTO, 2019).

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
Este estudo se desenvolveu de forma satisfatória, 

sendo que a utilização do seminário como estratégias para 
se ensinar ciências, facilita bastante no entendimento dos 
conteúdos propostos pelo educando. Percebe-se que os futuros 
profissionais da educação de ciências estejam preparados para 
trocar conhecimentos, auxiliando os estudantes a participar 
de modo crítico e democrático. 

Verificou-se que o seminário como estratégia 
divertida para o ensino de ciências, demonstra que é possível 
aprender por meio de novas metodologias, uma vez que a 
atividade seja bem planejada, afinal uma aula bem planejada 
apresenta resultados satisfatórios, portanto, é preciso buscar 
novos meios de, assim faz-se futuros profissionais mestres no 
ensino de ciências. 
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REFLEXÕES INICIAIS
O ensino e a aprendizagem podem ocorrer de formas 

variadas e envolvem elementos distintos. Um desses elementos 
são as estratégias de ensino, que podem ser compreendidas 
como a maneira de conduzir o processo educativo e que 
proporciona dinamismo ao aprender os conteúdos, pois elas 
chamam a atenção dos estudantes, que muitas vezes aprendem 
brincando. Para utilizar as estratégias em sala de aula, é 
essencial que o professor tenha domínio para desenvolvê-la. 
Bordenave e Pereira (2002) ressalta a importância do uso das 
estratégias nas salas de aula, para que assim o aluno tenha 
diversas formas de interação e construa seus conhecimentos 
com base em suas experiências. 

Algumas estratégias utilizadas no ensino dos mais 
variados conteúdos e disciplinas são tempestade cerebral, 
mapa conceitual, estudo dirigido, resolução de exercícios, 
entre outras. Uma delas merece destaque nesse texto, é o 
estudo em pequenos grupos, onde os estudantes trabalham 
juntos com a participação de todos. Uma das características 
dessa estratégia é que eles conversam entre si, debatem, 
criticam, trocam ideias e tomam decisões coletivas. 
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Segundo Costa (2014), o ensino em pequenos grupos 
surgiu como uma enorme proposta, com características que 
favorecem o aprendizado dos estudantes. Essa estratégia 
desenvolve habilidades de ter relações saudáveis e produtivas 
pois evolui a inteligência relacional. Assim, utilizar essa 
estratégia no ensino vai ser de grande importância para o 
ensino aprendizado, além de contribuir para que o estudante 
seja mais sociável.

O trabalho em grupo, segundo Amaral e Mitjans 
Martinez (2006), é um processo muito importante para a 
aprendizagem do estudante, pois dá a ele uma posição ativa. 
Na interação entre os estudantes surge um confronto de ideias 
em torno de um único objetivo. Segundo o referido autor, por 
meio desse método desenvolve no estudante o ato de debater 
e defender aquilo que acredita.

Trabalhar em grupo ajuda não só na vida escolar, mas 
também socialmente e no exercício profissional no futuro 
deles. Aprendem a ouvir a opinião de todos os participantes 
e terão que aceitar a mais cabível, mesmo que não goste dela. 
Ainda poderão aprender a conviver e aceitar o diferente. 
Enfim, habilidades que serão necessárias para a vida.

A estratégia de ensino em pequenos grupos pode ser 
compreendida por Cohen e Lotan apud Figueira (2004) como 
estudantes que trabalham juntos para chegarem a um objetivo 
e que todos participam conforme a função atribuída. Eles 
colaboram entre sim para chegarem a um melhor resultado.

Para Ciampone e Peduzzi (2000), o ensino em grupo 
é constituído por um grupo de pessoas que se reúnem para 
desenvolver algo com o mesmo objetivo para chegarem a 
uma mesma conclusão. Nas palavras de Darling-Hammonde 
apud Gomes (2005) é uma boa estratégia para o envolvimento 
de todos os estudantes e ajuda a reduzir a desigualdade, 
pois quanto maior for a interação entre eles, melhor será os 
resultados.

Segundo Patto (1990), o ensino em pequenos grupos é 
um movimento importante para a vida social dos indivíduos. 
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Em um trabalho de pequenos grupos não existe o invisível, 
todos tem uma função para o desenvolvimento dessa 
estratégia. Para os autores Cohen e Lotan apud Figueira (2004), 
no desenvolvimento dessa estratégia muitas vezes não tem a 
participação de todos e para garantir que todos participem, 
sugerem uma definição de papéis para cada participante. 
Para que assim todos tenham uma função no grupo.

Outro aspecto a ser observado para Inocêncio e 
Cavalcanti (2005) é que no desenvolver da estratégia ensino 
em pequenos grupos um aspecto muito importante a ser 
considerado é o seu caráter colaborativo que faz com que os 
estudantes se socializem para chegarem a uma determinada 
conclusão. Essa interação é capaz de promover o aprendizado.

Essa estratégia já foi realizada por Barros e Villani 
(2004) nas disciplinas de Física, para estudantes do primeiro 
ano do ensino médio em 1998, na escola pública do ensino 
médio. O tema da aula foi óptica geométrica. Também foi 
utilizado por Inocêncio e Cavalcanti (2005) nas disciplinas 
de didática do ensino superior e cursos online para o 
desenvolvimento da interação e a colaboração no ambiente 
tecnológico. 

Silva (2015) utilizou a estratégia trabalho em pequenos 
grupos em suas turmas de primeiro e segundo ano do Ensino 
Médio da Escola Estadual Raimundo Alves Torres, no ensino 
de física. Os resultados se mostraram grandes benefícios 
tanto para os estudantes como para o professor.

A prática do ensino em pequenos grupos é uma forma 
dinâmica e interativa para o ensino. Ela tem o objetivo de 
solucionar problemas o que exige de seus participantes o 
trabalho em equipe. Percebe-se que para chegar a um único 
objetivo em um grupo, eles precisam trabalhar juntos.

A estratégia ensino em pequenos grupos, além 
de propor o ensino do aluno, desenvolve no 
estudante o ato de participar, e dialogar com 
os integrantes. Permite a interação, o que 
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facilita o surgimento de novas ideias e soluções 
para cada realidade proposta em sala de aula 
(CORDIOLLI, 2001, p. 3). 

Nesse sentido percebe-se a importância do trabalho 
em grupo, que tem por maior característica a interação na 
realização da atividade, pois essa estratégia no ensino exige 
vários conhecimentos de várias áreas para a realização da 
atividade proposta.

O presente texto tem como objetivo descrever o 
desenvolvimento das estratégias de ensino em pequenos 
grupos, para refletir sobre a importância de os professores 
terem conhecimento e domínio de metodologias educativas 
para que futuramente possam desenvolver suas práticas em 
salas de aula.

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE 
ENSINO

Essa estratégia foi realizada nas três turmas dos 
cursos de Licenciaturas em Biologia, Física e Ciências da 
Natureza com Habilitação em Química, turma que ingressou 
em 2018 no momento da atividade cursava o quarto semestre 
do curso. A turma tem estudantes dos três cursos, por terem 
matriz curricular comum nos quatro primeiros semestres dos 
cursos. 

As atividades foram desenvolvidas no IFMT Campus 
Confresa no primeiro semestre letivo de 2019, durante as 
aulas de Metodologia no Ensino de Ciências II, por meio da 
estratégia ensino em pequenos grupos. O tema da aula foi 
matéria e energia, assunto destinado aos estudantes do 9° ano 
do Ensino Fundamental.

 Como motivação inicial foi perguntado o que é 
matéria, e citados alguns exemplos. Após isso foi feito uma 
demonstração de energia no secador funcionando. Em 
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seguida foi perguntado a eles do que a energia é constituída. 
Os conteúdos abordados foram: corpo, objeto, estrutura 
atômica, tipos de energia, propriedades gerais e específicas. 
A sala foi dividida em quatro grupos que receberam uma 
atividade relacionada ao assunto para ser resolvida em 15 
minutos. Foi uma aula bem dinâmica e produtiva, pois houve 
a participação e a interação de todos do grupo. Buscou-se 
saber o conhecimento que eles já possuíam sobre o assunto e 
acrescentar informações.

Esse método pedagógico consistiu em dividir a sala 
em pequenos grupos, eram 15 a quantidade de estudantes 
presentes na turma. A sala foi dividida em 4 grupos, 3 com 
4 estudantes e 1 com apenas 3. Foi distribuído uma atividade 
contendo 7 perguntas relacionadas com o tema matéria e 
energia. As perguntas eram as seguintes: O que é matéria? O 
que é energia? Qual é a relação entre matéria e energia? Cite 
5 exemplos de matéria e energia. Cite 3 propriedades físicas. 
Cruzadinha para ser preenchida com os conceitos de matéria 
e massa, propriedades gerais e específicas.

Conforme Machado (2009) o ensino em pequenos 
grupos desenvolve a autonomia e se tem maior produtividade, 
envolvimento a cooperação dos estudantes que nessa estratégia 
desenvolvem a coletividade. Foi nesse sentido que foi proposta 
a atividade para haver um envolvimento entre entres, para 
aprenderem a cooperar com o próprio conhecimento e o do 
próximo, para assim se ter bons resultados. 

As Figuras 1 e 2 mostra a divisão dos grupos, e eles 
dialogando entre si para a resolução da atividade proposta. 
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Figura 1: Grupos desenvolvendo as atividades

Fonte: Acervo pessoal de M. M. S. Torres (2019).

Figura 2: Grupos desenvolvendo as atividades

Fonte: Acervo pessoal de M. M. S. Torres (2019).
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No decorrer do desenvolvimento dessa estratégia 
observou-se o envolvimento de todos os participantes que 
chegaram a um resultado positivo. Nesse sentido confirma a 
concepção de Cohen e Lotan apud Figueira (2004) que afirma 
que o uso de trabalho em pequenos grupos proporciona aos 
estudantes o trabalho em conjunto para chegarem ao mesmo 
objetivo e tem a participação de todos para o desenvolvimento 
do trabalho. Nessa situação observou-se que os estudantes 
deixaram o individualismo de lado e trabalharam em equipe.

Observou-se também a maneira como eles 
socializavam entre si, pois até os mais tímidos estavam 
interagindo. Esses resultados corroboram com o pensamento 
de Patto (1990) ao dizer que o trabalho em pequenos grupos é 
um movimento importante para a vida social dos indivíduos, 
pois em um pequeno grupo não existe o invisível porque todos 
têm uma função. Também foi possível observar a importância 
dessa estratégia para a vida profissional, pois a habilidade de 
trabalho em grupo é uma característica muito procurada pelo 
mercado de trabalho. 

Importante ressaltar que por mais que na hora de 
formar um grupo a afinidade seja importante esse não é o 
objetivo da atividade por isso é indicado apontar estudantes 
diferentes. Visando assim que os grupos sejam formados de 
forma alternada, assim eles interagem com outros colegas 
diferentes vendo outras ideias, e tendo novos conhecimentos.

A atividade que foi proposta aos estudantes 
responderem e dado um tempo de 15 minutos para fazerem 
foi corrigida e os resultados estão apresentados no Quadro 1.
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Quadro 1 – Resultado das atividades realizada pelos 
grupos

Fonte: Dados organizados pelos autores (2019).

Percebe-se que na questão 1, todos os grupos 
acertaram, na questão 2 somente o grupo 3 errou, na questão 
3 todos acertaram novamente, mas na questão 4 o grupo 3 e 4 
erraram, todos acertaram a questão 5, na 6 somente o grupo 
3 errou, e na sete só teve erro do grupo 2. O grupo que mais 
errou foi o grupo 3 e 4, de 7 questões erraram 2 enquanto que 
o grupo 1 acertou todas as questões da atividade. Apesar dos 
erros, todos os grupos acertaram mais de 70% das questões.

O resultado das atividades realizada em pequenos 
grupos foi satisfatório, houve um resultado positivo na 
quantidade de acertos. Nesse sentido confirma as palavras 
de Darling-Hammonde apud Gomes (2005) em que diz 
que é uma boa estratégia para o envolvimento de todos os 
estudantes e contribui para reduzir a desigualdade, e quanto 
maior for a interação entre eles, melhores serão os resultados. 
Nessa situação observou-se que por meio da discussão entre 
eles os resultados foram excelentes.

Número das 
questões 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Questão 1 Correta Correta Correta Correta 
Questão 2 Correta Correta Correta Errada 
Questão 3 Correta Correta Correta Correta 
Questão 4 Correta Correta Errada Errada 
Questão 5 Correta Correta Correta Correta 
Questão 6 Correta Correta Errada Correta 
Questão 7 Correta Errada Correta Correta 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Com o uso da estratégia ensino em pequenos grupos 

observou-se que é essencial o uso dela no ensino de ciências. 
Não somente no ensino de ciências, mas em todo âmbito 
curricular para que todo professor saia do modelo tradicional 
e passe a trabalhar práticas educativas diferentes e dinâmicas. 
A estratégia que foi utilizada neste estudo é eficaz para a 
aprendizagem dos estudantes que constroem saberes com 
a troca de ideias com os colegas, e ainda desenvolvem a 
habilidade de trabalhar em equipe.

Assim, foi atingido o objetivo que era mostrar a 
importância do uso de estratégias em sala de aula, o quão 
é importante ela é para o crescimento do professor e o 
aprendizado do estudante. As aulas ficam mais interessantes 
e estimula a participação e interação de toda a turma.

Ao desenvolver essa estratégia no ensino de ciências 
os resultados foram positivos. Foi satisfatório para os autores 
deste trabalho, que são professores em formação, a utilização 
da estratégia do ensino em pequenos grupos no ensino de 
ciências, pois foi uma aula onde percebemos a participação e 
interação de todo o grupo.

Logo, o ensino em pequenos é uma grande estratégia 
para ser usada em sala de aula, ela estimula o aluno a 
expor e argumentar ideias. Além de desenvolver no aluno 
a socialização e a habilidade de trabalhar em equipe. A 
prática dessa estratégia de ensino tem resultados bastantes 
significativos e positivos em salas de aula.
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EM JULGAMENTO AS QUEIMADAS: 
O JÚRI SIMULADO COMO 

ALTERNATIVA METODOLÓGICA 
PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

Valdicéia Viana Moraes Caetano
Samara Caroline Alves da Silva

Larciane Pio Luz
Marcelo Franco Leão

REFLEXÕES INICIAIS
Na contemporaneidade, com as recorrentes mudanças 

sociais advindas dos avanços científicos e tecnológicos, é 
preciso refletir sobre o processo educativo e os elementos que 
favoreçam a aprendizagem dos estudantes. O ato de ensinar 
envolve elementos fundamentais, tais como: o planejamento, 
as estratégias de ensino, os recursos didáticos, as sequências 
didáticas, entre outros. 

Dentre os elementos supracitados, um deles foi 
escolhido como foco central desse texto, que são as estratégias 
de ensino. Até mesmo porque é fundamental para o professor 
ter domínio conceitual, mas também metodológico em sala 
de aula, o que é determinante para obter êxito no processo 
educativo. 

Existem muitas estratégias de ensino, tais como 
árvore dos problemas, Phillips 66, seminário, jogos didáticos, 
aula expositiva dialogada, dentre outros. Uma delas merece 
destaque neste texto, que é o júri simulado. De acordo com 
Anastasiou e Alves (2004), essa é uma estratégia de ensino 
que se baseia na simulação de um júri, em que os estudantes 
analisam e avaliam um fato a partir de uma situação problema, 
por meio de argumentos de defesa e acusação. 
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Ainda segundo os autores supracitados, o júri simulado, 
também é conhecido como julgamento simulado, deve partir 
de um tema polêmico, pois são socializados argumentos de 
defesa e acusação que surgem através de estudos e pesquisas 
sobre o tema que está em análise, dessa maneira a estratégia 
se torna mais realista e proporciona que o grupo avalie o tema 
com uma maior objetividade. 

Em seus estudos, Fonseca (2008) relata que o júri 
simulado parte de um problema ou um fato, no qual os 
estudantes devem desenvolver pesquisas, e organizar 
argumentos para a socialização na simulação do julgamento. 
Anastasiou e Alves (2004, p. 62) dizem que esta estratégia 
estimula de forma significativa “a expressão verbal do aluno 
é desenvolvida diante de todos os colegas, levando-a expor as 
habituais críticas dos outros”.

Alcântara et al. (2015) salienta que um júri simulado 
precisa envolver problemas reais para que tanto os estudantes 
da defesa quanto os da acusação possam analisar e avaliar o 
tema proposto para o julgamento com maior objetividade e 
competência, e o ambiente deve estar organizado de forma a 
parecer um tribunal, pois isso reforçara a ideia do real.

De acordo com Vieira et al. (2014), essa estratégia 
tem uma especificidade: as pessoas envolvidas devem ser 
separadas em grupos a favor, contra e juiz, sobre a discussão 
de determinado tema, ou seja, no júri simulado à atacantes, 
defensores e juízes da questão em tema. Segundo os autores, 
o professor pode assumir uma dessas funções ou atuar 
como mediador, ao atuar como mediador o professor devera 
organizar e estruturar com contribuições nos grupos de 
defesa e acusação. 

Nos estudos de Veiga e Fonseca (2018), o júri simulado 
foi utilizado como proposta didático-pedagógica para a 
formação inicial do professor de geografia na perspectiva 
da aprendizagem baseada em problemas. Concluíram que 
a atividade é viável, já que apenas as aulas teóricas não 
conseguem preparar os futuros profissionais. A atividade 
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proporcionou aos estudantes uma ampliação de seus 
conhecimentos, reforçando a autonomia, a tomada de decisões 
e a responsabilidade com o compromisso que foi assumido no 
início da estratégia.

Silva e Leão (2018) realizaram um estudo utilizando 
a estratégia para discutir sobre o uso do agrotóxico e assim 
ensinar química à estudantes do 3º ano do Ensino Médio 
de uma escola do campo. Eles observaram que a estratégia 
gera efeitos positivos no aprendizado dos estudantes, pois os 
mesmos compreendem a importância de trabalhar em grupo 
para construir e agregar novos conhecimentos. A estratégia 
também possibilitou um maior envolvimento dos estudantes 
nas aulas e contribuiu no desenvolvimento da interpretação, 
do senso crítico, da argumentação e da compreensão do que 
está sendo o objeto de estudo.

Ainda se tratando da estratégia júri simulado, 
Martins, Diesel e Diesel (2015) utilizaram a estratégia nas 
aulas de língua portuguesa e educação física com turmas do 
Ensino Fundamental. Constataram que a atividade desperta 
o interesse dos estudantes e os motiva durante a aula, pois 
a estratégia é dinâmica e atrativa, além de proporcionar 
aprendizagem significativa e despertar a consciência crítica.

Diante do exposto, o presente texto busca relatar o 
desenvolvimento da estratégia júri simulado sobre queimadas, 
ocorrido durante a formação inicial de licenciandos de 
química, física e biologia, bem como as percepções sobre a 
estratégia de ensino, que poderá ser utilizada futuramente 
pelos professores quando atuarem em sala de aula.

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE 
ENSINO

Este texto trata-se de uma experiência vivenciada pela 
turma do 3° semestre e realizada no primeiro semestre do ano 
letivo de 2019, dos cursos de Licenciaturas em Biologia, Física 
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e Ciências da Natureza com Habilitação em Química, do 
Instituto Federal de educação, Ciências e Tecnologia de Mato 
Grosso (IFMT) Campus Confresa.

Essa experiência foi vivenciada por vinte e sete 
estudantes frequentes da disciplina Metodologia do Ensino 
de Ciências I. Essa disciplina tem por objetivo formar 
professores capazes de estabelecer uma medição de qualidade 
entre estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e os 
objetos de construir conhecimentos sobre as ciências naturais, 
construindo caminhos propícios para a aprendizagem e o 
desenvolvimento. Um desses caminhos são estratégias de 
ensino.

Antes do desenvolvimento da atividade, ocorrida no 
primeiro semestre letivo de 2019, foram estudados os conceitos 
e tipos de estratégias de ensino. Para que a turma tivesse mais 
aprofundamento teórico e prático desse assunto, foi proposto 
pelo professor formador da disciplina que organizássemos 
grupos para que cada grupo ficasse com uma estratégia de 
ensino. Assim todos teriam convívio com as diversas formas 
de estratégias. A estratégia escolhida por este grupo foi o júri 
simulado.

Cada estratégia escolhida tinha data estabelecida. 
Antes da atividade ocorrer, os estudantes foram avisados 
que na próxima aula seria a realização do júri simulado, 
bem como avisados sobre a temática que era “Queimadas”. 
Foi solicitado que pesquisassem sobre o tema, para facilitar 
o desenvolvimento do trabalho. Dessa forma, os estudantes 
teriam um prazo de uma semana para se prepararem. Nessa 
ocasião também foram avisados que qualquer um poderia 
compor os personagens do júri, ou seja, teriam que vir 
preparados com todas as informações possíveis.

Na data agendada, deu-se início a estratégia do júri 
simulado a partir de alguns questionamentos por parte de 
uma das integrantes do grupo: O que vocês entendem sobre 
queimadas? Já presenciaram ou praticaram queimadas? 
Foram vários os relatos vivenciados e relatados. A partir 
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de então, explicou-se os conceitos âncoras sobre o que é 
queimada, como acontece quimicamente, bem como suas 
causas e consequências.

Apesar de o tema selecionado dificilmente ser levado 
a julgamento na vida real, foi surpreendente o envolvimento 
dos estudantes. Isso pode estar atrelado ao fato de que as 
queimadas de lixo doméstico no quintal é uma prática 
recorrente na região, o que causa até uma certa indignação 
das pessoas mais cultas. Também revela que esse assunto 
necessita ser amplamente abordado no ensino de ciências. 

Uma das estudantes responsáveis pela estratégia, 
assumiu o papel de juíza. Os demais integrantes foram 
escolhidos para compor os personagens da estratégia, foram 
convidadas duas estudantes uma para ser a escrivã, um 
advogado de defesa e um de acusação, uma ré e seis pessoas 
para compor o júri (Figura 1).

Figura 1: Organização da sala de aula para representar um tribunal.

Fonte: Arquivo pessoal do M. F. Leão (2019).

Na ilustração acima é possível perceber o empenho dos 
estudantes no decorrer da atividade, devido a caracterização 
do ambiente de forma a parecer um tribunal, o envolvimento 
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dos alunos foi essencial para a construção da simulação do 
júri. Segundo Anastasiou e Alves (2004) a caracterização do 
ambiente torna a atividade mais envolvente pois se aproxima 
da realidade.

A acusação proferida foi: As queimadas indevidas 
trazem consequências tanto para o meio ambiente quanto 
para a sociedade. Já por parte do advogado de defesa, nem 
todas queimadas são criminosas e por isso nem todas as 
situações podem ser consideradas como crime ambiental.

Foi estipulado que cada advogado teria um tempo para 
apresentar suas argumentações, começando pela acusação 
e depois pela defesa, ambos tinham vários argumentos pois 
aviam lido sobre queimadas anteriormente.

A estudante escolhida como escrivã registrou todas as 
falas, por meio de anotações. Alguns trechos do julgamento, 
foram selecionados e transcritos neste texto. Seguem alguns 
argumentos usados pela defesa e pela acusação.

Foram argumentos apresentados pela defesa:

 – A queimada da ré não causou danos a 
nenhum patrimônio público e nem privado, 
portanto, não há necessidade de acusação.
 – O serviço público de coleta de lixo não é 
capaz de suprir as necessidades da vítima, já 
que por sua vez a coleta não é frequente.
 – A técnica de queimar o lixo em pequena 
quantidade é rápida e barata inclusive é muito 
usada pelos agricultores como ferramenta de 
fertilização do solo.
 – Em alguns ecossistemas as queimadas 
ocorrem até mesmo de forma natural, sem 
prejudicar a fauna e a flora como é o caso de 
cerrado.
 – A queimada controlada é permitida e não se 
torna um crime grave.
 – A falta de informação por parte da ré a 
respeito dos prejuízos e transtornos causados 
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pelas queimadas se torna um álibi do ato 
(ADVOGADO DE DEFESA).

Foram argumentos apresentados pela acusação:

 – Foi questionado se a ré tinha conhecimento 
que ao colocar fogo em sua residência cometeria 
um ato ilícito.
 – Consta na nossa legislação que queimada é 
crime ambiental, e todos tem ciência disso.
 – O ato de queimar o lixo torna se incômodo 
para os vizinhos, até mesmo provocando 
problemas de saúde.
 – O desconhecimento da ré não é justificativa 
para o ato de realizar queimadas.
 – O ato de queimar o lixo no fundo da residência 
parece ser inofensivo para muitas pessoas, mas 
é um grande perigo para a sociedade já que 
vários incêndios começaram com uma simples 
queima em um terreno baldio ou quintal de 
casa e acabaram consumindo até mesmo vidas.
 – De acordo com o Artigo 250 do Código Penal 
queimar qualquer coisa em ambiente aberto é 
considerado crime expondo perigo a vida, a 
integridade física ou o patrimônio de outrem.
 – Que mesmo sendo em pequenas quantidades 
as queimadas são prejudiciais (ADVOGADO 
DE ACUSAÇÃO).

Diante das falas apresentadas pela defesa e acusação, 
pode-se observar que houve empenho em participar da 
simulação por ambas as partes, isso se confirma com o 
pensamento de Anastasiou e Alves (2004) que esta estratégia 
promove um envolvimento maior por parte dos estudantes, 
pois são motivados pelo realismo que é proporcionado pelo 
júri.

A partir dos argumentos apresentados, foi dado um 
tempo para que os jurados definissem se consideram a ré 
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culpada ou inocente, bem como para a juíza definir qual 
sentença atribuída a ré. Assim que todos deram seus votos, a 
juíza apurou e constatou que dos seis jurados três condenaram 
a ré e três a inocentaram, cabendo assim a juíza definir o 
destino da ré, que no caso a inocentou baseando assim nos 
argumentos apresentados pela defesa. 

Após finalizado o júri simulado sobre as queimadas, 
foi solicitado que cada participante relatasse como se sentiu 
durante a realização da atividade. Também podiam expressar 
uma avaliação da estratégia de ensino vivenciada. Foram 
alguns comentários dos participantes: 

“Me senti ansiosa, nervosa, as acusações ‘doíam em 
mim’, bateu forte” (ACUSADA).

“Tem que ficar muito atenta, observar para poder 
fazer os registros” (ESCRIVÃ).

“Por ser uma pessoa próxima tem-se uma dificuldade 
e influência em julgar. Condenar uma pessoa é de muita 
responsabilidade” (REPRESENTANTE DOS JURADOS).

“Foi bom, pois me senti no papel/personagem, foi bem 
interessante” (ADVOGADO DE DEFESA)

“Me senti contente, porém indignada pôr a ré ficar 
impune, não foi condenada nem com serviço comunitário” 
(ADVOGADO DE ACUSAÇÃO).

“É muita responsabilidade, me envolvi e me esforcei 
para o papel e para vivenciar o fato, e me senti satisfeita” 
(JUIZA).

 Sobre a avaliação da estratégia de ensino foram 
unânimes em considerá-la dinâmica e envolvente, que 
contribui para que todos pesquisem, leiam, elaborem 
argumentos e defendam seus posicionamentos que a uma 
dada situação.

Em seus estudos, Silva e Leão (2018) também 
obtiveram resultados positivos em utilizar essa estratégia em 
sala de aula. Na ocasião, os autores constataram participação 
efetiva dos estudantes e empenho na realização da atividade, 
facilitando a coletividade, o senso crítico, a argumentação e a 
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compreensão do assunto.
Todo o processo de desenvolvimento dessa estratégia 

de ensino, desde o início quando foram avisados e convidados 
a estudar sobre o tema do júri, até após o desenvolvimento 
em sala de aula, bem como a avaliação da estratégia, realizada 
posteriormente, o desempenho e envolvimento dos estudantes 
foi considerável, o que corrobora as concepções apresentadas 
por Anastasiou e Alves (2004), Fonseca (2008), Vieira et al. 
(2014), entre outros. 

Essa experiência pedagógica vivenciada reforça que o 
júri simulado realmente contribui para que o estudante seja 
mais crítico e participativo em situações cotidianas. Sendo 
assim, essa estratégia de ensino é uma alternativa viável no 
processo educativo, em especial ao ensino de ciências.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Para o professor contemporâneo é muito importante 

conhecer variadas estratégias de ensino para que possa 
diversificar quando atuar em sala de aula. Estratégias como 
essa que foi abordada no texto (júri simulado), são envolventes, 
visam autonomia do pensar e pomada de decisões dos 
estudantes frentes aos problemas reais. 

Os resultados obtidos revelam que o desenvolvimento 
dessa estratégia foi bem aceito pelos estudantes e considerado 
adequado para ser explorado no ensino de ciências. Realizar 
um júri simulado cria um ambiente favorável ao trabalho 
coletivo, ao desenvolvimento de pesquisas, a leitura de 
informações, ao posicionar-se criticamente e principalmente 
a construção de aprendizagens com significado. 

Observou-se também que a interação e dinamismo 
dessa simulação potencializa o processo educativo. Logo, 
essa é uma estratégia de ensino que pode ser utilizada pelo 
professor de ciências em sala de aula, desde que seja bem 
planejada e que traga para discussão assuntos críticos do 
cotidiano dos estudantes.
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RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS 
ASSOCIADO A SIMULADORES 

PHET
Alex Nunes da Silva 

Samara Sales da Silva Reis
 Lucineide Sales da Silva

Ana Claudia Tasinaffo Alves

REFLEXÕES INICIAIS
Comumente os métodos para ensinar física, por 

grande parte das escolas brasileiras, se baseiam em repetição 
e memorização como base principal, ou seja, muitas vezes 
ocorre o privilégio da matematização em detrimento da 
conceituação dos fenômenos da natureza. Uma vez em que 
é exposto o conceito teórico do que irá ser ensinado aos 
estudantes, o professor, por sua vez, propõe a resolução 
de problemas para que assim seja resolvido com o uso da 
matemática. Nessa concepção, somente depois de realizar 
determinados exercícios repetidas vezes, os estudantes 
conseguem solucionar e compreender o que lhe é proposto. 
Por vezes, ainda é necessário o auxílio do professor até que 
sejam compreendidos os conceitos envolvidos. 

Cabe ressaltar que o exercício pelo exercício somente, 
não é garantia de ocorrer aprendizagem, ou seja, ao professor 
contemporâneo compete variar os recursos e estratégias 
pedagógicas para que a aprendizagem dos estudantes não 
fique restrita a memorização mecânica (AUSUBEL, 2003). 

Dentre as variadas estratégias de ensino disponíveis 
para serem utilizadas no processo educativo, uma bastante 
recorrente, principalmente nas disciplinas de física, química 
e matemática, é a de resolução de exercícios. Porém, associada 
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a outras estratégias e recursos didáticos, essa atividade é 
potencializada, deixa de ser uma atividade que condiciona 
o estudante e passa a ser motivadora da construção de seu 
conhecimento. 

Segundo Marion e Marion (2006, p. 46), “resolução 
de exercícios é uma estratégia de ensino que por meio de 
tarefas concretas e práticas tem por finalidade a assimilação 
de conhecimentos, habilidades e hábitos sob a orientação 
do professor”. Ao fazer uma análise de vários artigos sobre 
métodos de aprendizagem, vemos que pelos vários resultados 
positivos, onde os estudantes conseguem assimilar questões 
estudadas nas escolas com o seu cotidiano.

Essa estratégia ajuda no desenvolvimento do raciocínio 
lógico dos alunos. Com a realização de exercícios, os alunos 
desenvolvem a capacidade de resolver variados problemas do 
cotidiano aos quais o conteúdo trabalhado está vinculado.

O método de resolução de exercícios tem sido 
bastante trabalhado em sala de aula, mas a resolução apenas 
não é suficiente. Como comentado anteriormente, se faz 
necessária a junção desta estratégia a outras para culminar no 
sucesso do aprendizado, tendo isso em mente. Foi proposto 
aos estudantes uma aula com dinâmicas em grupos e com 
uso da plataforma digital PhET, nas quais ele participaram 
diretamente fazendo com que gerassem neles dúvidas e 
curiosidades sobre a temática trabalhada e assim foi possível 
associar a resolução de exercícios a um estudo dirigido onde 
o grupo fez a orientação aos outros estudantes, assim as suas 
dúvidas foram sanadas e desmistificadas. 

Para vários profissionais da pedagogia, as estratégias 
de ensino mudam apenas sua nomenclatura, guardando 
idênticas recomendações quanto a utilização. Podemos dizer 
que na aula ministrada, a estratégia ensino em pequenos 
grupos se aproxima da resolução de exercícios. Para Petrucci 
e Batiston apud Mazzioni (2013, p. 99) é válida principalmente 
em turmas em que o quantitativo de estudantes é grande e 
separá-los em pequenos grupos pode propiciar melhores 
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resultados nas discussões. “Assim, despertará no aluno 
a iniciativa de pesquisar, de descobrir aquilo que precisa 
aprender”. 

Por envolver a utilização de recursos digitais da 
plataforma PhET nessa atividade de ensino, buscamos aporte 
em Arantes, Miranda e Studart, (2010) que utilizaram e 
defendem que as simulações são ferramentas eficazes no 
favorecimento de construção de aprendizagens, tendem a 
fortalecer os currículos e auxiliar os professores no exercício 
de ensinar.

As metodologias de ensino são de suma importância no 
processo educativo, por meio dos vários artigos aos quais nos 
embasamos, vários autores as utilizaram para potencializar o 
ensino, e trazer novas metodologias que fujam a metodologia 
tradicional nas escolas brasileiras, Anastasiou e Alves (2004, 
p. 3), escrevem que,

Para essa forma de assimilação, utilizamos 
os processos mentais, ou as operações do 
pensamento. Por exemplo, na metodologia 
tradicional, a principal operação exercitada era 
a memorização; hoje, esta se revela insuficiente 
para dar conta do profissional que a realidade 
necessita. 

Hoje, se faz necessário trazer às aulas, novas estratégias, 
principalmente em aulas que implicam o uso de cálculos, em 
sua pesquisa, Vasconcelos e Leão (2017), contribuem com 
um estudo em que utilizou materiais concretos em aulas 
experimentais a fim de estudar conceitos da cinemática e em 
seguida utilizou simulações com o PhET para os conceitos 
de força e movimento e assim também corroborando para 
a ideia de que novas estratégias de ensino podem contribuir 
para o ensino e o aprendizado nas escolas brasileiras.

A defesa realizada neste texto é de que o professor 
explore todos os possíveis meios para ensinar. Acredita-se 
no potencial educativo da resolução de exercícios, porém, 



128

que esse potencial é ampliado quando associado a outros 
recursos, como exemplos as simulações computadorizadas, 
as atividades práticas, as dinâmicas em grupo e outras.

A estratégia de ensino proposta foi a de resolução 
de exercícios associada a dinâmica real envolvendo 
participantes voluntários para analisar uma situação, além 
de ilustrações na lousa, exposição de conceitos de maneira 
expositiva e dialogada, atividades em grupos e a utilização 
de um simulador para ilustrar o assunto abordado. Tudo isso 
culminou com a resolução de exercícios, que auxilia para 
resgatar e sistematizar os conceitos discutidos na aula.

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE 
ENSINO

No mês de maio do ano 2019 foi desenvolvida a 
aula contendo a estratégia de ensino e atividades planejadas 
que foram discutidas anteriormente. Essa aula envolveu 
uma turma de acadêmicos dos Cursos de Licenciatura em 
Física, Licenciatura em Biologia e Licenciatura em Ciências 
da Natureza com habilitação em Química, nas aulas de 
Metodologia de Ensino de Ciências I, voltada ao Ensino 
Fundamental. No decorrer dessa disciplina foi proposto que 
fosse desenvolvida uma estratégia de ensino para ampliar as 
reflexões sobre aquela que foi escolhida, além de vivenciá-la 
em uma situação real de aprendizagem.

Visto que no dia em que ocorreu a atividade estavam 
presentes mais de 20 estudantes, foi mais proveitoso dividir 
a sala em pequenos grupos para alcançar o objetivo em 
comum que era aprender o conteúdo ministrado. Anastasiou 
e Alves (2004, p. 25) nos orientam a “trabalhar com atividades 
individualizadas, grupais, podendo ser socializadas: leitura 
individual a partir de um roteiro elaborado pelo professor; 
resolução de questões e situações-problema, a partir do 
material estudado”. 
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Ainda segundo as autoras supracitadas “devemos 
apresentar aos alunos um determinado problema, 
mobilizando-os para a busca da solução” (idem, p. 29). Por 
fim complementam que “é importante a observação das 
habilidades dos estudantes na apresentação das ideias quanto 
a sua concisão, logicidade, aplicabilidade e pertinência, bem 
como seu empenho na descoberta de soluções apropriadas ao 
problema apresentado” (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 29).

Nessa metodologia de ensino, o tema abordado que 
foi cinemática o qual é parte da mecânica, que estuda os 
movimentos dos corpos ou partículas, sem referências a massa 
ou forças foi utilizada a prática de Resolução de Exercícios. De 
início foi exposto no quadro branco o tema da aula seguido 
da data, nome dos professores e a disciplina ministrada.

 Como motivação inicial, o professor convidou três 
estudantes da sala e os identificando-os com placas sendo 
elas A, B e C e deixou-os um a cada ponto da sala escolhido 
aleatoriamente. O primeiro estudante, A, deslocou-se até o C, 
em que o professor perguntou aos demais como estava o A 
em relação ao B e C, depois o professor pediu para que os 
estudantes A e C se movimentassem ao mesmo tempo no 
sentido indicado e perguntou novamente aos demais como 
que estava o aluno A em relação ao aluno B e C, explicando e 
demonstrando assim o conceito de Movimento e Repouso. A 
Figura 1 ilustra como ocorreu a referida dinâmica. 
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Figura 1: Dinâmica dos grupos

Fonte: acervo pessoal A. N. Silva (2019).
 

Foram explicados também os conceitos de aceleração 
e velocidade e a definição do que é o movimento, bem como os 
estados de um corpo se ele está em repouso ou em movimento 
com relação a outros corpos exemplificados anteriormente e 
ensinado os cálculos de conversão de medidas de velocidade 
com as operações matemáticas de multiplicação e divisão. 

Os professores também ensinaram aos estudantes 
a diferença entre distância percorrida e deslocamento por 
meio de uns dos desenhos expostos no quadro branco e a 
interpretação desse descolamento por meio de um gráfico 
numa trajetória retilínea como pode ser observado na Figura 
2. 
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Figura 2: Desenho e gráfico exploratórios

Fonte: acervo pessoal A. N. Silva (2019).

Como  atividade em grupos para facilitar a 
compreensão do tema movimento os professores utilizaram 
a plataforma de simulações gráficas PhET usando o 
experimento de “Movimento de Projetil” observado na 
Figura 3.

Figura 3: Simulação “movimento de projetil” plataforma PhET.

Fonte: acervo pessoal A. N. Silva (2019).
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Os estudantes da sala foram divididos em três grupos, 
sendo a divisão realizada pelo professor. O experimento 
contou com a presença de um integrante de cada grupo para 
usarem a ferramenta didática. Cada um dos três estudantes 
teve duas chances de fazer com que o projetil acertasse o alvo 
que ficava a vinte e cinco metros de distância e contaram com 
a ajuda do seu grupo que ficavam passando as orientações de 
qual o ângulo que o lançador de projétil deveria ficar para que 
acertasse o alvo, como mostra a Figura 4.

Figura 4: interação dos voluntários com a plataforma PhET.

Fonte: acervo pessoal A. N. Silva (2019).
 
Após a primeira etapa todos tiveram 2 minutos 

para debaterem qual o ângulo e a velocidade inicial que o 
projétil precisaria ser lançado para que acertasse o alvo a 
uma nova medida que foi de 13 metros. O intuído do uso 
desta ferramenta em sala foi para facilitar a compreensão da 
diferença de descolamento e trajetória. 

Para finalizar, um dos professores entregou aos 
estudantes, ainda divididos em grupos, exercícios avaliativos 
impressos de quatro cálculos matemáticos simples referente 
a conversão de velocidade m/s para km/h e quatro exercícios 
referentes as definições sobre repouso, movimento, trajetória 
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e deslocamento. 
A resolução dos exercícios foi recolhida no intuito de 

corrigir e avaliar a aprendizagem proporcionada pela aula. 
Como resultado, percebemos que dos grupos formados teve 
uma média de 6 acertos do total de 8 possíveis da lista de 
exercícios. Isso demostra que a aula que associou dinâmica, 
simuladores PhET e resolução de exercícios envolveu os 
estudantes, fazendo com que os objetivos propostos pelos 
professores fossem alcançados. Como defendem Vasconcelos 
e Leão (2017), essa associação de recursos didáticos (PhET) 
com metodologias de ensino potencializam as aulas, em 
especial aquelas que envolvem cálculos, pois facilitam a 
compreensão dos fenômenos e demonstram na prática a 
lógica matemática envolvida.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Com a realização das atividades descritas, a estratégia 

de ensino proposta resolução de exercícios associada a 
dinâmica real que envolveu estudantes de licenciatura e que 
participaram voluntariamente foi possível perceber que eles se 
envolveram com a atividade e conseguiram discutir e tentar 
resolver cada etapa.

As ilustrações na lousa, a exposição de conceitos, as 
atividades em grupos e a utilização do simulador para ilustrar 
o tema abordado e que encerrou com a resolução de exercícios, 
auxiliou na sistematização dos conceitos discutidos na aula 
e maior facilidade no entendimento do conteúdo. Assim, o 
professor pode utilizar estratégias de ensino combinadas a 
fim de potencializar uma atividade e facilitar a aprendizagem 
dos estudantes envolvidos.
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