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RESUMO 
 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa com abordagem 
metodológica qualitativa sobre a formação em Ciências Físicas de 
futuros professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, em 
um contexto de metodologias experimentais e virtuais, tendo-se 
adotado uma concepção caracterizada por pressupostos 
construtivistas. O objetivo foi investigar traços do perfil 
epistemológico desses futuros professores, analisando-se, 
também, reações positivas e obstáculos identificados no decorrer 
do processo, que culminou com a elaboração de uma unidade 
didática sobre a temática “Raios, Relâmpagos e Trovões”. Os 
resultados apontam obstáculos de ordem conceitual, psico-
cognitiva e metodológica. Por outro lado, indicam reações 
positivas, como a preocupação dos sujeitos com a própria 
formação e com a aprendizagem do aluno. Constatou-se que a 
metodologia desenvolvida pôde promover, nos sujeitos, uma 
tomada de consciência acerca da importância e da necessidade do 
ensino experimental de Física, com o auxilio do computador 
como recurso pedagógico, nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental, oportunizando um contexto de questionamentos, 
reflexões e construções, favorecendo uma educação autônoma e a 
apropriação de novas concepções metodológicas de ensino. 
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ABSTRACT 
 
This paper is the result of a research carried out following the 
qualitative methodology approach regarding the education of 
future primary school teachers in a context using virtual and 
experimental methodologies based on constructivist precepts. The 
objective was to investigate the future teacher’s epistemologic 
profile features; positive reactions and obstacles identified along 
the process were also analyzed culminating with the elaboration of 
a teaching unit on “Lightening and Thunder Storms”. The results 
have pointed out conceptual, psycho-cognitive and 
methodological obstacles. However, they have also pointed out 
positive reactions such as concern of the subjects with their own 
education and with student learning. It was realized that 
methodology could promote awareness in the subjects as to the 
importance and necessity of experimental teaching in Physics with 
computer aid as a pedagogical resource in Primary School, 
offering the opportunity for questioning, reflecting and 
constructing besides favoring an autonomous form of education 
and the adoption of new methodological concepts in teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 
O ensino de Ciências nas séries iniciais abre espaço para uma 
nova leitura dos processos de educação em Ciências, promovendo 
debates e questionamentos sobre a realidade em que os alunos 
estão inseridos, não se tratando apenas de incentivar a 
experimentação e o uso do computador nas aulas de Ciências, mas 
de explorar esses recursos para enriquecer e facilitar a 
aprendizagem das crianças, despertando o gosto pela Física. 
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 O professor, nesse sentido, desempenha importante papel na 
construção desse conhecimento, mas, para isso, necessitará de 
conhecimentos teóricos e práticos, domínio de métodos e de 
técnicas, apropriação de ferramentas tecnológicas e, sobretudo, de 
metodologias que contemplem esses elementos, a fim de que 
atividades considerando a educação em Ciências adquiram 
significado para seus alunos. Diante dessas questões, surge a 
necessidade da formação inicial e continuada do professor, 
visando promover uma educação de maior qualidade, 
desenvolvendo sua capacidade reflexiva e a consciência 
investigativa, além de criar espaço para o diálogo, o 
questionamento, a interação e, principalmente, para as 
reconstruções metodológicas baseadas em pressupostos 
construtivistas que contemplem o saber e o saber fazer [2][4]. 
Esta pesquisa teve por objetivo investigar traços do perfil 
epistemológico de futuros professores de séries iniciais, num 
contexto de vivência e construção de uma metodologia 
experimental e virtual em Física, tendo como temática a 
eletricidade estática. Analisaram-se reações positivas e obstáculos 
identificados durante essa vivência, estudando-se quais os 
elementos da metodologia experimental foram investidos pelos 
sujeitos durante o processo de elaboração de uma unidade 
didática, culminando com a construção de um software educativo 
para o estudo da temática “Raios, Relâmpagos e Trovões”, 
utilizando como recursos o Microsoft Power Point e a Internet. A 
existência de lacunas na formação de professores de séries iniciais 
em Ciências, assim como o reduzido número de pesquisas 
realizadas na área, considerando a importância da experimentação 
e da utilização da Informática Educativa como recurso auxiliar ao 
ensino de Física, justificam a presente pesquisa e sua relevância. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Uma das grandes preocupações de educadores e da comunidade 
escolar tem sido com relação a “o que ensinar” e a “como 
desenvolver estratégias de ensino mais significativas à 
aprendizagem”. Diversas reflexões surgem neste âmbito, 
referindo-se a problemas de aprendizagem relacionados a ações 
conteudistas e aulas expositivas, como reflexo de uma 
metodologia tradicional de ensino, vivenciada pelos atuais 
professores quando discentes. Essa problemática supera a 
aplicabilidade superficial e inadequada de métodos e técnicas e 
avança em direção a uma atitude reflexiva sobre a visão 
epistemológica do professor e o papel desempenhado pelo aluno 
neste processo. Os desafios que podem surgir nesse contexto, 
remetem a obstáculos [2][3] vivenciados na prática, uma vez que 
o futuro professor tende a reproduzir modelos observados. 
Pesquisadores [12][16][17] vêm defendendo a idéia de que o 
conteúdo deve ser selecionado a partir da realidade em que o 
aluno está inserido, relacionando ações do cotidiano a 
pressupostos teóricos que embasam novas reconstruções de 
conhecimento. Processos educacionais baseados em abordagens 
construtivistas podem promover a construção e reconstrução da 
própria realidade do aluno, problematizada e mediada pelo 
professor, valorizando situações e questionamentos, apresentados 
por seus alunos, relativos ou não ao contexto escolar, mas que 
igualmente merecem atenção, pois poderão tornar-se fonte de 
reflexão e de novas aprendizagens.  

Nesse sentido, a preocupação com a inclusão do ensino de 
Ciências desde os primeiros anos escolares, na busca de 
alternativas que contemplem uma aprendizagem significativa, 
possibilitando o desenvolvendo de habilidades, atitudes e valores 
nas crianças, vem sendo demonstrada por diversos autores 
[13][10][20][22] que apresentam resultados de pesquisas 
realizadas nesse âmbito, focalizando o ensino de Ciências na 
Educação Fundamental.  
Sabe-se que os fenômenos físicos, estando diretamente ligados à 
natureza, fazem parte do cotidiano dos alunos, sendo, 
seguidamente, trazidos e questionados por eles em sala de aula e, 
portanto, assumindo grande relevância para a aprendizagem nessa 
etapa escolar.   
Porém, para que o ensino de Física passe a fazer parte da 
realidade escolar, primeiramente, torna-se necessária sua 
apropriação pelos próprios professores. Pesquisas realizadas nesta 
área [18] indicam uma deficiência ou ausência de disciplinas de 
Ciências nos cursos de formação de professores. Percebe-se, 
assim, a importância de estudos específicos sobre a formação de 
professores de séries iniciais, no que se refere ao ensino de 
Ciências. Quando o professor planeja e organiza suas aulas, 
desenvolvendo-as de modo a problematizar temas e assuntos 
relacionados à realidade de seus alunos, a fim de contemplar as 
potencialidades de sujeito, respeitando seu ritmo e limitações, se 
envolvem com processos investigativos que “[...] precisam de uma 
epistemologia da prática marcada pela união reflexiva de pensar e 
fazer” [10]. Segundo Schein [19] “o professor que se identifica 
com uma postura epistemológica construtivista cria espaço para o 
desenvolvimento de pesquisa e elaboração de questionamentos em 
sala de aula, manisfestando flexibilidade e tolerância em suas 
ações”. Neste sentido, a educação em Física, desde as primeiras 
fases escolares, poderá contribuir para o desenvolvimento 
cognitivo do aluno, introduzindo noções de conceitos e 
fenômenos do cotidiano, visando despertar o aluno para as 
Ciências, bem como contribuir para a formação de cidadãos 
conscientes, agentes participativos e transformadores da sociedade 
que integram.   
 

Ainda que, em nível de séries iniciais, a criança não tenha 
desenvolvido plenamente suas estruturas cognitivas, a educação 
em Ciências, nesse nível, possibilita um trabalho de sensibilização 
às Ciências nas crianças, que pode ocorrer por meio de atividades 
investigativas e desafiadoras, visando desenvolver atitudes, 
habilidades e valores, assim como promover o desenvolvimento 
cognitivo [20].  
  

Entretanto, além da necessidade de inclusão e realização de um 
trabalho experimental desde as séries iniciais, outro desafio que a 
educação encontra diante de si está relacionado à utilização de 
novas tecnologias como recurso de aprendizagem. Discussões 
relacionadas à influência do computador sobre o comportamento e 
capacidade de construção de conhecimento pelas crianças estão 
sendo cada vez mais necessárias, despertando interesse e atenção 
de pesquisadores, educadores e instituições, num movimento de 
reflexão sobre a utilização do computador como recurso 
educacional. Segundo Valente [21]: 

 

[...] as novas modalidades de uso do computador na educação apontam 
para uma nova direção: o uso desta tecnologia não como "máquina de 
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ensinar", mas, como uma nova mídia educacional: o computador passa a 
ser uma ferramenta educacional, uma ferramenta de complementação, de 
aperfeiçoamento e de possível mudança na qualidade do ensino. Isto tem 
acontecido pela própria mudança na nossa condição de vida e pelo fato de 
a natureza do conhecimento ter mudado.  
 

Aulas de Ciências, que ocorrem em laboratório de Informática, 
enfrentam essas mesmas dificuldades e acabam tornando-se 
cansativas e difíceis, tentando “adestrar” a criança em esquemas 
de condicionamento operante [9], nos quais o estímulo recebido 
conduz a uma resposta, reforçando positivamente determinado 
tipo de comportamento na criança, sem que a mesma consiga 
compreender, muitas vezes, o significado do que está sendo 
estudado. Essa aprendizagem mecânica produz uma passividade 
no aluno e a momentânea memorização de conceitos, para um fim 
imediato, sem qualquer perspectiva de construção cognitiva.  
 

Enquanto ferramenta de auxilio à educação em Ciências, a 
utilização da Informática Educativa possibilitará o 
desenvolvimento de aplicativos educacionais que, entre outras 
habilidades e atitudes, poderão oportunizar momentos de 
questionamentos, investigação, criação e reflexão, enriquecendo 
os processos de experimentação vivenciados na dimensão real, 
com a exploração virtual dos experimentos. Ostermann [14] 
reconhece a viabilidade de projetos investigativos com a 
utilização da Informática Educativa como estratégia pedagógica 
no Ensino Fundamental. 

 
Experimentos construídos concretamente exigem tempo para sua 
construção e teste de hipóteses ou simulações com novos 
materiais, técnicas e procedimentos. Na dimensão virtual, essa 
aprendizagem pode ser realizada com mais rapidez e agilidade, 
possibilitando que investigações a respeito de fatores que 
intervêm nos fenômenos, por exemplo, sejam efetuadas 
realizando-se uma maior gama de operações, observações e testes 
em menor espaço de tempo, sendo essa uma vantagem da 
experimentação virtual em relação ao experimento real. A 
Informática Educativa aplicada como complemento em atividades 
experimentais, nas aulas de Ciências, pode contribuir para 
alfabetização científica das crianças, despertando o interesse, a 
curiosidade e o gosto pelas Ciências e por novas tecnologias, em 
sala de aula.  

Essas questões conduzem a uma reflexão sobre a necessidade de 
formação inicial e continuada do professor, de seu olhar atento à 
realidade do aluno e da apropriação e utilização dos recursos 
tecnológicos em benefício da aprendizagem. 

Segundo Falkembach [5] e Freire [6], não basta ao professor saber 
utilizar o computador, mas é importante que aprenda a selecionar, 
planejar e desenvolver seu próprio material instrucional, para usar 
o computador no interesse de objetivos educacionais. 

Por uma formação em Ciências e Tecnologia, o professor pode 
tornar-se melhor preparado para enfrentar os desafios que a 
educação em Ciências enfrenta nas séries iniciais e anos 
subseqüentes. 

 

2.1 METODOLOGIA 
 
Optou-se por uma abordagem metodológica qualitativa [11][1], 
considerando-se o estudo de caso etnográfico como estratégia de 
pesquisa. Constituíram os sujeitos da pesquisa um grupo de oito 
futuros professores, sendo quatro estudantes de Pedagogia, uma 
professora de Física, uma estudante de Física, uma professora de 
Educação Infantil e um estudante de História, com interesse 
comum no Ensino de Ciências e que compartilhavam a intenção 
de exercer sua prática docente nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental. Os dados foram coletados a partir das técnicas de 
observação participante e do princípio do estranhamento [1], 
segundo as quais há interação do pesquisador com os sujeitos da 
pesquisa, enfatizando-se mais o processo do que o produto, 
mantendo-se, por outro lado, certo recuo do pesquisador em 
relação aos participantes e à situação estudada, o que permite 
compreender e retratar melhor a perspectiva dos sujeitos da 
pesquisa nesse contexto.  
 

Constatou-se, em entrevista inicial para levantamento do perfil 
dos sujeitos, que os participantes possuiam diferentes níveis de 
conhecimentos em Física e em Informática Educativa, entretanto 
todos com a possibilidade de atuação nas séries iniciais.  
  

Oficinas constituíram o contexto para a coleta de dados da 
pesquisa, ocorridas em encontros semanais de duas horas e meia, 
totalizando uma carga horária de cinqüenta horas. As oficinas 
tiveram por objetivo criar um espaço para reflexão e construção 
de novas metodologias, envolvendo atividades experimentais com 
materiais de baixo custo e a elaboração de um software para o 
ensino de Ciências nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 
Definiu-se, conjuntamente com os participantes, o tema “Raios, 
Relâmpagos e Trovões” visando à elaboração de uma unidade 
didática, uma vez que esses fenômenos fazem parte do cotidiano, 
despertando curiosidade e interesse nas crianças e, algumas vezes, 
sendo pouco compreendidos pelos professores [4]. Nesse sentido, 
também se objetivou que os futuros professores, além de estudar, 
reconhecer e compreender os fenômenos atmosféricos 
eletrostáticos em questão, pudessem conscientizar as crianças 
sobre algumas medidas de segurança e proteção em dias de 
tempestades. 
Na etapa concreta, foram utilizadas situações de montagem e de 
teste dos dispositivos experimentais em atividades investigativas 
como Pêndulos Eletrostáticos, Eletroscópios Lúdicos, Gaiola de 
Faraday, Garrafa Leyden e Pára-Raios, utilizados com o objetivo 
de estudar e compreender processos de eletrização por atrito, 
contato e indução, bem como noções de materiais isolantes e 
condutores, envolvendo o conceito de carga elétrica. A escolha 
desses dispositivos está relacionada à elaboração da unidade 
didática que se destinou a esclarecer questões referentes aos 
processos de eletrização das nuvens, descargas elétricas e medidas 
de proteção contra as mesmas, visando facilitar a compreensão 
dos fenômenos dos raios, relâmpagos e trovões para sua possível 
inclusão no ensino de Ciências das séries iniciais.  
 

Essa etapa foi sucedida por atividades virtuais que ocorreram em 
um dos laboratórios de Informática da universidade para a criação, 
pelos sujeitos da pesquisa, do software educacional. A utilização 
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do programa Microsoft Power Point, além dos recursos de 
Internet, se justifica por sua acessibilidade, tanto do ponto de vista 
técnico como financeiro.  
 

A coleta de dados ocorreu por meio de gravações em fita cassete, 
a fim de se manterem os registros de falas dos participantes e 
intervenções dos pesquisadores, esse tendo sido um dos principais 
instrumentos de coleta para posterior transcrição e análise de seu 
conteúdo. Recursos fotográficos, produções escritas, questionários 
e diários de campo também foram utilizados, além do próprio 
software criado.   
 

Utilizou-se a técnica de análise de conteúdo [11], na elaboração 
das categorias referentes ao perfil epistemológico, a obstáculos de 
ordem conceitual, psico-cognitiva e metodológica e a reações 
positivas dos sujeitos, criadas em função dos objetivos da 
pesquisa, da fundamentação teórica dos pesquisadores e de suas 
vivências e validadas com base em pressupostos construtivistas e 
em conhecimentos de Física. Outros aspectos relevantes para 
análise dos dados foram, por um lado, os próprios dados 
empíricos, que possibilitaram a leitura de novas informações e, 
por outro lado, a interação e o diálogo entre os pesquisadores. 

 

3. RESULTADOS 
 

3.1 O perfil epistemológico dos participantes 
 
Os dados apresentados nessa categoria foram obtidos em 
entrevista de sondagem inicial e indicam preocupação dos sujeitos 
com a própria formação, manifestada na busca de conhecimentos 
específicos de Física e de conhecimentos metodológicos para o 
ensino de Ciências, principais motivos revelados para 
participarem do curso. O extrato que segue exemplifica 
motivações do sujeito C.  

Sujeito C: [...] é interessante para nós, não é? Porque surgem muitas 
perguntas dos pequenos, [...] e muitas vezes até os professores não sabem 
responder, já vai ter um embasamento para dar um algo mais, um 
diferencial. 
O exemplo acima ilustra o interesse do sujeito em adquirir 
conhecimentos específicos da área científica, para mediar questões 
e dúvidas dos alunos, que podem surgir no contexto escolar. 
Porém, apesar de a maioria dos sujeitos manifestarem um perfil 
epistemológico permeado por idéias que refletem pressupostos 
construtivistas, evidenciaram-se incoerências no discurso de 
alguns, no qual se percebem, reflexos de um modelo transmissivo 
do conhecimento, este último identificado pela utilização de 
termos como “passar” e “transmitir”. 

 

Sujeito F: Eu vejo a dificuldade dos estudantes, então é uma maneira de 
eu saber passar, aprender essa didática [...] 

Sujeito D: Eu tenho a pretensão de dar aula, né, e aí vai agregar ao 
conhecimento que eu vou poder passar adiante. 

 

As discrepâncias acima identificadas constituem indicadores de 
possíveis conflitos epistemológicos, revelando que concepções 
construtivistas permeiam o referencial teórico compreendido pelos 
sujeitos, mas, no entanto, permanece no discurso a utilização de 
terminologia característica da visão tradicional de ensino. 
Segundo Astolfi [2], existe uma tendência de os professores 
reproduzirem os modelos que vivenciaram em sua vida 
acadêmica, tomados como exemplo, e uma resistência em 
modificar esses modelos educacionais cristalizados, sendo este um 
obstáculo que exige superação. 

 

3.2 Obstáculos de ordem conceitual  
 
As dificuldades conceituais, devido à falta de conhecimentos em 
Física dos sujeitos, foram um dos principais obstáculos 
encontrados na construção dos dispositivos. Essas dificuldades 
puderam ser identificadas como um dos principais obstáculos 
enfrentados no processo de formação vivenciado pelos sujeitos da 
pesquisa. Salientou-se, nessa situação, a busca de elementos de 
resposta nos registros visuais da memória, encontrados em livros 
que foram vistos durante o período escolar. 

Pesquisadora: O que é um eletroscópio? Para que serve um eletroscópio? 

Sujeito D: [...] A finalidade eu não sei, mas pode ser como um condutor, 
ou um fio terra [...] lembro só do livro, que eu estudei. A imagem do livro 
que eu tenho na minha cabeça é aquela coisa assim: [...] aqueles + e -! 

A situação anteriormente citada revela limitações dos 
participantes no conteúdo de Física, pois são evidenciadas 
características de um conhecimento livresco, em que apenas é 
lembrada a imagem de um livro, sem descrições ou argumentações 
com base em conceitos de eletricidade para fundamentar sua 
resposta. 

 

3.3 Obstáculos de ordem psico-cognitiva  
 
Um segundo tipo de obstáculo identificado durante o processo de 
montagem dos dispositivos refere-se a reações de ordem psico-
cognitiva, relativas a dificuldades atitudinais e procedimentais 
constatadas nos participantes. Observou-se, em alguns 
participantes, ansiedade para iniciar a prática. Constatou-se, 
nesses sujeitos, maior dificuldade e insegurança durante a 
construção dos dispositivos como, por exemplo, não saber qual 
material utilizar ou como começar a montagem. Abaixo, segue um 
extrato que exemplifica reações e atitudes dessa natureza, no 
momento de construção do Pêndulo Eletrostático. 

 

Sujeito C: Primeiro, o que a gente faz?  Acho que primeiro a gente tem 
que cortar aquela coisinha ali. 

Sujeito D: Se eu riscar não tem problema também, né? Não vai alterar 
nada, né? 

 

Os resultados dessa categoria apontam para a falta de vivência 
com atividades experimentais e conhecimentos elementares em 
Física, como fatores que justificam esses obstáculos identificados. 
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Nesse sentido, vários autores [2][4][9][19][20] defendem a 
importância da formação em Ciências, visando-se à alfabetização 
científica dos sujeitos. 

 

3.4 Obstáculos de ordem metodológica  
 
Para a análise do software considerou-se aspectos referentes à 
existência ou não de pressupostos construtivistas, os experimentos 
que foram investidos, ou não, da dimensão real para a virtual, os 
conceitos envolvidos nas atividades e a organização da estrutura 
lógica do software. Constataram-se obstáculos metodológicos, 
bem como dificuldades técnicas para a execução das atividades.  
 

O planejamento de estratégias, para transpor à dimensão virtual o 
conteúdo estudado nas atividades experimentais e metodologias 
vivenciadas no plano concreto e compor a unidade de 
aprendizagem no plano virtual, envolveu a elaboração de um 
roteiro inicial que deu origem a três tipos de atividades: uma 
história em quadrinhos, um jogo e um blog. O produto final 
resultou em um software educacional denominado “Eletricidade 
Divertida”, composto por quarenta e sete slides. 

 
O jogo disponibilizou um menu com três opções, sendo elas 
“Eletroscópios”, “Gaiola de Faraday” e “Raios , Relâmpagos e 
Trovões”, que possibilitaram a abordagem de temas como 
materiais isolantes e condutores, processos de eletrização, noção 
de fio terra, funcionamento de eletroscópios, diferença entre raios, 
relâmpagos e trovões e medidas de proteção contra descargas 
elétricas.  

Tais temáticas foram abordadas com tarefas do tipo perguntas e 
respostas, as quais não exigiam o desenvolvimento de processos 
cognitivos necessários à aquisição dos conceitos, reduzindo-se a 
respostas do tipo asserção e razão, envolvendo a memorização 
mecânica das respostas, reforçadas com expressões do tipo 
“parabéns você acertou”, e pouco contribuindo para a elaboração 
de reflexões e questionamentos sobre os conceitos e fenômenos 
apresentados nas questões (Figura 1).  

 

 

 Figura 1. Estratégia adotada pelos sujeitos, revelando 
concepções como obstáculos a uma prática de ensino 
significativa. Fonte: Sujeito D 

 

Essa proposta metodológica difere do processo reflexivo e 
investigativo característico da abordagem baseada em 
pressupostos construtivistas que permearam as atividades 
desenvolvidas na etapa experimental que antecedeu a etapa 
virtual. 

 

3.5 Reações positivas observadas  
 
A história em quadrinhos explorou a formação do raio, a 
simulação de descargas elétricas, o estudo das medidas de 
proteção contra as mesmas, como o sistema de blindagem, e 
noções de carga elétrica. 

Nesse segmento, percebe-se a busca de adequação do cenário ao 
universo infantil. Pôde-se perceber (Figura 2) a busca de 
adequação do cenário, a utilização de linguagem simplificada, 
analogias e imagens do cotidiano, demonstrando uma 
preocupação com a estrutura cognitiva do aluno.  
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Figura 2. Estratégia adotada pelos sujeitos, revelando preocupação com o nível cognitivo do aluno: adequação de cenário, linguagem 
e utilização de analogias. Fonte: Sujeito E 

 
 
Observa-se a utilização de analogias com a presença de elementos 
antropomórficos, como a associação da formação do raio na 
nuvem com a gestação de um bebê. Embora a utilização de 
analogias e de elementos antropomórficos sejam passíveis de 
discussão, quanto ao seu papel para uma aprendizagem 
significativa, considera-se sua aplicação, neste contexto, positiva, 
sendo um indício da preocupação do professor com o nível 
cognitivo do aluno. 

O blog apresenta exemplos de fenômenos do dia-a-dia, sugerindo 
a realização de experimentos referentes à produção das descargas 
elétricas, a questões de segurança como a Gaiola de Faraday e 
oferecendo um espaço para postagem de dúvidas e links para 
páginas da internet associadas à temática. 

É fundamentalmente no blog que as atividades propostas 
adquirem um caráter investigativo, tendo a experimentação como 
principal foco. Parte das propostas aos alunos constituía-se de 
atividades experimentais, nas quais o futuro professor pretende 
que a ação do sujeito sobre o dispositivo experimental facilite 
inter-relações entre saberes teóricos e empíricos. 

Observou-se no decorrer do processo que os participantes tiveram 
oportunidades para comentar e refletir sobre o quê e como 
aprenderam, ou seja, foi possível analisar como tomaram  
 

 
 

consciência dos processos de construção do conhecimento e 
avaliaram a metodologia utilizada nas situações de aprendizagem 
que vivenciaram. 

Sujeito H: Eu achei bem interessante a forma de trocar informações, em 
termos de aluno e professor. O aluno construir primeiramente, [...] de ele 
construir o conceito, as suas idéias. 

 

Evidenciou-se, nesta etapa, reflexão dos sujeitos sobre a própria 
aprendizagem e sobre a maneira como melhor poderão contribuir 
para a aprendizagem de seus alunos. Constatou-se que todo o 
processo e retomadas das características de uma concepção 
construtivista que aconteceram no decorrer da metodologia 
proposta, fez com que os participantes repensassem a idéia do 
aluno como centro; a relação entre concreto e abstrato e a 
importância do professor partir do concreto, do real, para então 
abstrair. 

 

 

 

 

592



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Em sua maioria, os sujeitos tomaram consciência da importância 
das atividades experimentais e do uso do computador como 
recurso pedagógico, no ensino de Física em séries iniciais do 
Ensino Fundamental. Evidências de pressupostos construtivistas 
foram percebidas na construção do software educativo, como, 
utilização de analogias, contextualização com o cotidiano, 
adaptação da linguagem e escolha de situações e de personagens 
relacionados ao universo infantil.  

 

Perceberam-se, entretanto, resistências no rompimento de 
obstáculos, relacionados à epistemologia dos professores. Mesmo 
tendo noções sobre pressupostos construtivistas e tendo 
vivenciado metodologias experimentais em oficinas com esse 
enfoque, alguns dos sujeitos continuaram a reproduzir concepções 
tradicionais de ensino na dimensão virtual.  

A falta de apropriação de recursos tecnológicos e de 
conhecimentos em Física, por parte dos sujeitos, resultou em 
dificuldades de transposição dos fenômenos físicos da dimensão 
experimental para a virtual, ficando assim evidente a carência de 
uma educação em Ciências e em Informática Educativa nos 
Cursos de Pedagogia. 
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