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Resumo 

Este artigo apresenta resultados de um estudo propositivo que visou introduzir conceitos de Física no último 

ciclo do Ensino Fundamental em três escolas da rede pública de Porto Alegre, RS, e, ao mesmo tempo, 

promover uma avaliação formativa em ciências. Inspiramo-nos na noção de Ensino por Projetos de  

Hernández e Ventura (1998, 2017) adaptando-a ao ensino por microprojetos e investigamos a potencialidade 

da proposta na construção de conceitos facilitadores para uma aprendizagem futura mais significativa. 

Adotamos a abordagem de pesquisa qualitativa do tipo “estudo de caso” na acepção de Robert Stake. A 

implementação do ensino por microprojetos mostrou ser um valioso processo de aproximação cooperativa 

entre universidade-escola. Os resultados indicaram que os estudantes engajaram-se ativamente nas tarefas 

dos microprojetos (leituras, pesquisas, escrita de diário de bordo; construção de sínteses, apresentações, etc.) 

e valorizaram a possibilidade de escolha de temas de seus interesses, o que foi tomado como positivo na 

busca da autonomia. As professoras puderam faizer uso dos diversos instrumentos do ensino por 

microprojetos para realizar uma avaliação mais processual (formativa); revelaram ter gostado da estratégia 

visando uma ressignificação e reflexão crítica de suas práticas de avaliação, embora algumas dissessem que 

ainda não se sentem confortáveis em aplicá-la sem auxílio de um professor de Física.  

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Ensino Fundamental; Microprojetos de Ensino; Avaliação da 

Aprendizagem.  

 

Abstract 

This article presents the results of a proposed study that aimed to introduce concepts of Physics in the last 

cycle of Elementary School in three schools of the public network of Porto Alegre, RS, and at the same time 

to promote a formative evaluation in science. We draw inspiration from the notion of Project Teaching by 

Hernández and Ventura (1998, 2017) adapting it to teaching by microprojects and investigating the potential 

of the proposal in the construction of facilitating concepts for a more meaningful future assessments. We 

adopt the qualitative research approach of the "case study" type in the sense of Robert Stake. The 

implementation of microproject teaching proved to be a valuable process of cooperative approach between 

university-school. The results indicated that students actively engaged in the tasks of microprojects (reading, 

research, writing logbook, construction of syntheses, presentations, etc.) and valued the possibility of 

choosing topics of their interests, which was taken as positive in the quest for autonomy. The teachers were 

able to make use of the various instruments of teaching by microprojects to carry out a more procedural 

(formative) evaluation; have revealed that they have enjoyed the strategy for a re-signification and critical 

reflection of their assessment practices, although some say that they are still not comfortable applying it 

without the help of a physics teacher. 

 

Keywords: Science teaching; elementary school; Teaching by Microproject; learning assessments 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A literatura sugere que o objetivo principal do ensino de Ciências é a formação de cidadãos 

preparados aos desafios que a sociedade moderna e em constante transformação exige, seja no 

mundo do trabalho ou em situações a eles apresentadas que demandem a tomada de decisões 

conscientes. Nesse sentido, um currículo de Ciências voltado à alfabetização científica, ou 
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letramento científico (SASSERON; MACHADO, 2017) preocupa-se em engajar de forma ativa os 

estudantes em tarefas, pesquisas e investigações sobre temas científicos que lhes permitam construir 

conceitos e experiências sobre como se faz ciência. Propostas que vão desde a resolução de 

problemas de lápis e papel até o engajamento de estudantes em atividades de práticas científicas 

(BERLAND et al., 2016) podem se tornar investigativas quando associadas a uma pergunta, uma 

questão que demanda a busca por respostas. Esta é a característica mais básica e que buscamos 

explorar na estratégia de ensino por microprojetos.   

As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) preconizam 

que o trabalho com projetos priorize o estudo de temas de interesse dos estudantes; busque vincular 

conteúdos escolares com assuntos de seu cotidiano e valorize “aspectos da comunidade, da escola, 

do meio ambiente, da família, da etnia, pluriculturais, etc.” (ibid., p. 85). Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais Complementar (BRASIL, 2002) também apontam para o trabalho com 

projetos. Segundo esses documentos, é fundamental oferecer oportunidades de participação dos 

estudantes na definição de temas, na elaboração de propostas para o desenvolvimento de atividades, 

podendo a dinâmica produzir projetos individuais, em duplas ou envolver grupos maiores (e.g., 

mobilizar uma classe, uma série ou toda uma escola). 

O exame de documentos oficiais mais recentes, como a Base Nacional Comum Curricular 

acional para o Ensino Fundamental (BRASIL, 2018), permite ver que a Educação Básica é colocada 

em termos de construção de competências gerais, por exemplo: “Exercitar a curiosidade intelectual 

e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 

crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 

formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas” (pág. 9, grifo nosso). Talvez esta seja uma das razões por que 

o documento é tão criticado, pois coloca nos professores o compromisso de alcançar um fim 

complexo, sendo que um eventual insucesso pode dar margem à responsabilização destes. Tal fim 

implica que os docentes tenham inúmeros conhecimentos para fazer com que seus estudantes 

desenvolvam uma variedade de atividades como, por exemplo: elaborar explicações e associar com a 

evolução histórica, produzir argumentos, buscar soluções para problemas do dia a dia, elaborar 

conclusões, expressar-se de forma oral e escrita, discutir resultados, intervir com o intuito de 

melhorar sua qualidade de vida, etc. 

Neste artigo temos por objetivo revelar resultados de um estudo1 propositivo com 

intervenção em sala de aula, centrado na abordagem de ensino por microprojetos, que teve como 

propósito introduzir conceitos de Física no 9º Ano do Ensino Fundamental e também oferecer uma 

alternativa diferenciada de avaliação na prática de três professoras de Ciências de três escolas da 

rede pública de Porto Alegre, RS. Procuramos entender se uma formação continuada através do 

ensino por microprojetos pode diminuir a tensão irredutível entre avaliação para a seleção 

(comumente observada nas escolas em um primeiro estudo, Dantas, Massoni e Santos, 2017) e a 

avaliação a serviço das aprendizagens e se essa formação tenderia a uma avaliação mais formativa. 

A pesquisa foi estruturada como estudo de caso, conforme propõe Stake, do tipo 

instrumental-coletivo, pois se centrou na investigação de fenômeno original, singular e 

considerado como um sistema delimitado em que suas partes são integradas (STAKE, 1999). Foram 

 
1 Trata-se do terceiro estudo de uma pesquisa mais ampla, de doutoramento, que envolveu três estudos integrados. A 

pesquisa buscou investigar a avaliação da aprendizagem no ensino de Ciências no nível fundamental contemplando 

escolas públicas do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O primeiro estudo foi feito em dez escolas, buscou 

compreender concepções e práticas sobre a avaliação da aprendizagem de professores(as) de Ciências e de 

Coordenadores(as) Pedagógicos(as) seguido de uma revisão da literatura sobre a avaliação e consulta às legislações 

educacionais brasileira, do Estado do Rio Grande do Sul, do Município de Porto Alegre e documentos escolares. No 

segundo estudo, o qual apresentamos neste artigo, desenvolvido em três escolas das dez anteriores, realizamos um 

processo de “escuta” das vozes de três professoras e de estudantes sobre os modos de fazer a avaliação da 

aprendizagem, na acepção de Michel de Certeau. 
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tomadas como casos três (03) escolas ligadas à Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, 

RS2. O primeiro autor deste artigo realizou as intervenções em cada escola, em uma turma do 

último ano do Ensino Fundamental ou do ciclo C30 (as escolas do município de Porto Alegre 

funcionam pela organização em ciclos). 

O interesse de investir nessa abordagem e fazer as intervenções nas escolas foi motivado 

pela percepção de demandas anunciadas nas vozes dos(as) próprios(as) professores(as) para 

subsidiar o tratamento do componente curricular Física na disciplina de Ciências. O que foi obtido 

ao longo da pesquisa mais ampla (DANTAS, 2017) é que a maioria dos(as) professores(as) 

entrevistados(as) disse não se sentir preparada para abordar temas de Física, em função de sua 

formação não ser nesta área. Tivemos o interesse também de provocar nas professoras que 

aceitaram a intervenção, uma reflexão sobre novas possibilidades de avaliação da aprendizagem, 

para além da avaliação quantitativa que se expressa através do uso da prova como instrumento 

principal de avaliação. Como dito, este resultado foi evidenciado no primeiro estudo e reiterado 

com mais detalhes nas vozes das três professoras investigadas em um segundo estudo (ibid.), sendo 

que estas mesmas aceitaram a introdução do ensino por microprojetos em uma de suas turmas. 

Assumimos o referencial teórico-metodológico de Fernando Hernández e Montserrat 

Ventura (1998, 2017) que defendem o Ensino por Projetos em uma visão mais englobadora do 

currículo escolar. Contudo, assumimos uma perspectiva menos ambiciosa e denominamos nossa 

intervenção como um ensino por “microprojetos”. Vislumbramos entender em que medida a 

estratégia de ensino por microprojetos nessa etapa escolar atuou como “organizador prévio”, capaz 

de auxiliar na construção de conceitos iniciais necessários à ocorrência da aprendizagem 

significativa da Física, segundo a teoria de David Ausubel, que adiante será discutida. 

Trata-se de uma Pesquisa Qualitativa em Educação em Ciências. Para Stake (2011)3 a 

pesquisa qualitativa centra-se essencialmente na busca da percepção e compreensão humanas, 

procurando entender como as coisas acontecem em seu contexto real. Bogdan e Biklen (1994) 

definem que investigação qualitativa é a compreensão de um fenômeno do cotidiano – no caso a 

educação científica – em toda sua complexidade e em seu contexto natural. Segundo Stake, 

compreender as coisas no seu contexto depende de uma observação ampla e, para isso, é preciso 

solicitar “às pessoas que descrevam como elas veem as coisas funcionando” (STAKE, 2011, p. 37).  

Na sequência discutimos entrelaçados pressupostos teóricos sobre a abordagem do ensino 

por projetos, procedimentos de construção da proposta de ensino por microprojetos e conceitos da 

teoria da aprendizagem significativa.  

2. BASE TEÓRICA: ENSINO POR PROJETOS DE HERNANDEZ E VENTURA,  

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID AUSUBEL E NOÇÃO DE AVALIAÇÃO  

FORMATIVA DE PERRENOUD 

Hernández e Ventura (2017) defendem que o desenvolvimento de um projeto pode ser 

estruturado inicialmente pela definição de um conceito, pela busca de um problema geral ou 

particular, pelo pensar em um conjunto de perguntas conectadas e/ou pelo esforço de escolher uma 

temática de interesse. Destacam que o trabalho com projetos transcende os limites de uma 

disciplina, facilitando, assim, a interdisciplinaridade. 

 
2 A Secretaria Municipal de Educação do município de Porto Alegre, RS situa-se na Rua dos Andradas, 680, no Centro 

Histórico da cidade. Em 18 de agosto de 1998, o prefeito da época criou o Sistema de Ensino através da Lei 8198/98 

integrando: as instituições de Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Profissional; as instituições de ensino oferecidas 

pela iniciativa privada; o Conselho Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação (PORTO ALEGRE, 

1998). 
3 Stake é um pensador e autor que atua como diretor do Centro de Pesquisa Educacional e Avaliação Curricular da 

Universidade de Illions em Urbana-Champaign, nos Estados Unidos (STAKE, 2011). 
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Hernández (1998, p.73) propõe que ensino por projetos pode ajudar os alunos a adquirirem 

capacidades relacionadas à autodireção (execução de  tarefas de pesquisa); à inventividade (uso 

criativo de recursos, métodos e diferentes explicações); à formulação e resolução de problemas 

(busca de diagnóstico de situações e elaboração de estratégias para sua solução); à integração 

(sínteses de ideias, experiências, diferentes fontes e disciplinas) e à tomada de decisões no 

desenvolvimento de capacidades voltadas para a seleção das informações relevantes. Esta última 

habilidade é muito relevante diante do cenário atual da sociedade moderna marcada pela presença 

da tecnologia digital e pelo amplo acesso à informação. 

Nessa perspectiva, a ideia fundamental do ensino por microprojetos foi fazer com que os 

estudantes se iniciassem na aprendizagem de conceitos físicos por meio da organização dos 

conhecimentos escolares através do tratamento da informação e do estabelecimento de relações 

entre os conteúdos em torno de problemas ou formulações de hipóteses (HERNÁNDES; 

VENTURA, 2017). 

O ensino por microprojetos surge, assim, como uma alternativa de superação de um ensino 

meramente mecânico ou memorístico. Ausubel (2003) chama de “aprendizagem por recepção 

(método de instrução verbal expositivo)” aquela em que, em geral, apresenta-se ao aprendiz, em sua 

forma final, o conteúdo que ele deve aprender. Esta lógica de ensino serve, segundo o autor, para 

atender a apropriação do conteúdo programático sem que se precise descobri-lo por investigação. 

Os microprojetos basearam-se em leituras e pesquisas em que os conteúdos eram apresentados em 

sua forma final, mas os aprendizes eram ativos, interessados na busca dos conhecimentos que 

eventualmente servissem para a tomada de decisões frente à realidade. 

Um primeiro aspecto essencial no trabalho com microprojetos é a escolha de um tema 

(HERNÁNDEZ; VENTURA, 2017), que pode ter relação com o currículo formal, surgir de uma 

experiência comum do cotidiano dos aprendizes ou mesmo surgir de uma problemática sugerida 

pelo professor. Assim, “... trata-se de defini-lo em relação às demandas que os alunos propõem... 

leva-se em conta uma organização curricular baseada nos interesses dos estudantes” (ibid., p. 65). 

Esta valorização dos conhecimentos trazidos pelos estudantes é que relaciona a estratégia à 

teoria que fundamenta o conceito de aprendizagem significativa que, segundo Ausubel (2003), é 

aquela que envolve uma interação seletiva entre o novo material de aprendizagem e as ideias 

preexistentes na estrutura cognitiva, em um processo de ancoragem do novo conceito em algum 

conhecimento relevante. Tal mecanismo de interação não arbitrária e substantiva resulta em uma 

alteração, um enriquecimento das informações recentes e também dos aspectos relevantes já 

presentes na estrutura cognitiva. Assim, o fator mais importante, que impacta o processo de ensino-

aprendizagem, facilitando a aprendizagem nas salas de aulas, é aquilo que o aprendiz já conhece, 

fruto de experiências de aprendizagem anteriores.  

Em nossa interpretação, a escolha feita pelos grupos de um tema de pesquisa no ensino por 

microprojetos dependeu muito dos conhecimentos adquiridos anteriormente; o conhecimento 

prévio, ainda que não alinhado ao conhecimento científico, norteou a curiosidade sobre o que 

gostariam de investigar. Assumimos a hipótese de que a dinâmica do ensino por microprojetos tenha 

funcionado como um “organizador prévio”, capaz de favorecer a construção de conceitos físicos 

iniciais que pudessem funcionar como ancoradouro, facilitando a aprendizagem significativa na 

etapa seguinte da educação escolar.  

Hernández (1998)4 afirma que a problematização do tema é uma atividade central que 

permite abrir o processo de pesquisa no trabalho com projetos e que o tema pode surgir de uma 

 
4 Hernández (1998) não trabalha especificamente com a TAS (Teoria da Aprendizagem Significativa), porém sua 

proposta está alinhada com esta teoria, de maneira que todo o processo deveria resultar, segundo o autor, em uma 

aprendizagem com significado para os estudantes. 
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diversidade de circunstâncias como, por exemplo, “visita a uma exposição, uma questão 

apresentada pela imprensa ou pela televisão, um debate na sala de aula, um tema que o professor 

considere estudar” (ibid., p. 84). 

Outro aspecto importante destacado por Hernández e Ventura (2017, p. 66) é a atividade 

do docente após a escolha do projeto5 que precisa: especificar qual será o motor de 

conhecimento ou fio condutor; fazer uma previsão de conteúdos visando saber o que se pretende 

que os estudantes aprendam; estudar e atualizar informações em torno do tema ou problema, 

estimulando a formulação de perguntas; reforçar a consciência de aprender do grupo; basear-se em 

uma sequência de avaliação que inclui avaliação inicial, para mapear o que os alunos sabem sobre 

o tema escolhido, este procedimento é uma das condições especificada por Ausubel para que ocorra 

a aprendizagem significativa e é base para a construção de hipóteses; uma avaliação formativa, 

para identificar o que os alunos estão aprendendo e como estão acompanhando o processo (Ausubel 

chama de “diferenciação progressiva”); e uma avaliação final para compreender o que os alunos 

conseguiram aprender em relação aos objetivos iniciais, buscando recapitular o processo realizado 

em todo percurso de desenvolvimento do projeto, processo este que Ausubel chama de 

“reconciliação integradora” e que envolve  socializar com seus colegas. Percebe-se que existe uma 

boa conexão entre os conceitos fundantes da Teoria da Aprendizagem Significativa e a dinâmica do 

ensino por projetos, ou  microprojetos em nosso caso. 

Hernández e Ventura (ibid. p. 72) discorrem também sobre a atividade depois da escolha 

do tema, que inclui construir um índice, com intuito de delinear o que os estudantes farão para 

planejar o tempo e suas ações (a ser usado como instrumento de avaliação); buscar informações 

(e.g., artigos, palestras de pessoas de dentro ou de fora da escola, visitas a museus, amostras, uso da 

informática e recursos digitais, etc.); realizar o tratamento das informações (tomar consciência 

sobre as diferentes interpretações da realidade; ordenar as informações; classificar, representar, 

fazer sínteses, visualizar novas perguntas;  organizar a apresentação das aprendizagens, avaliar todo 

processo.  

Ausubel (2003), por sua vez, afirma que a aprendizagem significativa ocorre quando o 

novo conhecimento relaciona-se, de forma não arbitrária e não literal, àquilo que o aprendiz já sabe. 

Não arbitrária porque os conhecimentos relevantes não se encontram desarticulados na estrutura 

cognitiva de quem aprende e não literal porque as ideias interagem não ao pé-da-letra. É importante 

dizer que através de novas aprendizagens (seja através de uma aula, de livros ou em aplicativos de 

smartphone) os conceitos ficam mais ricos, adquirem novos significados e tornam-se cada vez mais 

estáveis. 

O desenvolvimento de microprojetos no processo de ensino exige repensar também a 

dinâmica de avaliação. Hernández e Ventura (2017) defendem uma avaliação em que seja possível 

analisar o desenvolvimento das aprendizagens e as dificuldades encontradas ao longo de todo 

processo, permitindo o replanejamento de ações, o estabelecimento de novas relações e a inferência 

de novos problemas. Tudo isto se alinha ao que os documentos oficiais brasileiros propõem na 

perspectiva da avaliação formativa, além de ser coerente com o que preconiza a TAS. Perrenoud 

(1999) define avaliação formativa como toda prática de avaliação contínua que visa contribuir com 

a melhoria da aprendizagem dos estudantes em uma perspectiva de tentativa do desenvolvimento de 

regulação de aprendizagem (estratégia que busca a realização de intervenções corretoras e 

observação dos progressos dos estudantes fazendo com que os professores possam observar de 

forma mais detalhada as ações dos estudantes e sempre focar na otimização das aprendizagens). 

 Hernández (1998) afirma que uma das finalidades do ensino por projetos é promover 

 
5 Como já comentado, Hernández e Ventura trabalham  com “ensino por projetos”; contudo em nossa pesquisa 

utilizamos a expressão “microprojetos”, em função do curto período que nos foi disponibilizado pelas escolas (em todos 

de dois meses). 
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aprendizagens que permitam o questionamento da noção de verdade única. Ele critica a avaliação 

como sendo um processo fundamentado no entendimento da realidade objetiva e estável e propõe 

que a avaliação deve fazer parte do próprio processo de aprendizagem. Para tal, propõe utilizar 

portfólios6 vinculados aos projetos de trabalho (e.g., notas pessoais, experiências de aula, trabalhos 

pontuais, controles de aprendizagem, conexões com outros temas fora da Escola, representações 

visuais, etc.). Uma adaptação do uso de portfólios como recurso avaliativo utilizada nesta 

investigação foi inspirada em Barp (2016), que fez uso de diários de bordo, um caderno contendo 

todas as anotações e inquietações dos grupos ao longo do período de intervenção que visou 

introduzir temas de Física. Por se tratar de uma introdução breve de conceitos físicos no último ano 

do Ensino Fundamental, não se esperava que a dinâmica de ensino por microprojetos resultasse em 

aprendizagem profunda dos temas escolhidos pelos gurpos, mas sim que a metodologia funcionasse 

como “organizador prévio” na promoção de subsunçores iniciais (isto é, organizador de ideias e 

princípios mais abrangentes que pudessem servir de ancoradouro para futuras aprendizagens), na 

acepção de Ausubel, e como uma experiência positiva capaz de gerar predisposição ao estudo da 

Física. 

 

 

3. BASE METODOLÓGICA 

A dinâmica de ensino por microprojetos (BARP, 2016; BARP; MASSONI, 2016) segue, 

como já dito, o referencial metodológico de Hernández e Ventura (1998, 2017) de ensino por 

projetos7.   

Notas de campo constituíram uma ferramenta importante na coleta de dados da pesquisa, 

pois possibilitaram o registro detalhado pelo pesquisador de situações vivenciadas no cotidiano 

escolar, principalmente no processo de intervenção, isto é, na aplicação do microprojetos. Contudo, 

para este estudo uma fonte relevante de dados foram os “diários de bordo”, documentos nos quais 

os grupos de estudantes foram anotando todos os passos, dúvidas, resumos, aprendizados, sínteses, 

etc. 

A análise desse material escrito seguiu orientações de análise de conteúdo de Bardin 

(1977) (estratégia metodológica que centra na técnica de análise categorial temática que funciona a 

partir de ações de divisão de um texto em unidades, em categorias que seguem estratégias de 

reagrupamentos analógicos). Contudo, não nos detivemos em construir categorias temáticas no 

presente estudo, senão selecionar extratos e indicativos que apontassem para uma categoria 

abrangente assumida como hipótese: “ensino por microprojetos como organizador prévio, promotor 

de subsunçores ao estudo da Física”.  

4. TEMAS DE FÍSICA POR MICROPROJETOS COMO ORGANIZADORES PRÉVIOS: 

ARTICULAÇÃO DA PROPOSTA ORIGINAL COM A PRESENTE PESQUISA 

Nossa intervenção nas três escolas foi realizada no último trimestre de 2016 e  inspirou-se 

em uma parceria com um estudante de Mestrado Profissional em Ensino de Física da UFRGS, o 

 
6 Portfólio é um ambiente, dossiê ou pasta (pode ser virtual ou não) que reúne de forma organizada todo o trabalho em 

andamento; contém registros, trabalhos individuais, experiências, etc. 
7 Existem diversas concepções e orientações sobre a abordagem de ensino através de projetos e que a adoção de 

Hernández & Ventura (2017, 1998) foi uma escolha nossa. Pasqualetto, Veit & Araujo (2017), em um artigo de revisão 

apontam várias outras concepções e orientações metodológicas acerca da Aprendizagem Baseada em Projetos, tais 

como: (i) Bender (2014) defendendo o ensino por projetos para a aprendizagem de conteúdos na perspectiva do trabalho 

cooperativo para a resolução de problemas; (ii) Grupo PBS (Project Based Science) da Universidade de Michigan; (iii) 

Barron (1998), que defende uma concepção de ensino por projetos impactando a avaliação de currículo fundamentado 

em problemas e na possibilidade de uma avaliação formativa, entre outros. 
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qual produziu uma Dissertação de Mestrado (BARP, 2016) intitulada “Uma proposta de trabalho 

orientada por projetos de pesquisa para introduzir temas de física no 9º ano do Ensino 

Fundamental”. Nosso estudo foi concebido como uma alternativa didática, com o propósito de 

fornecer apoio aos professores que desejam introduzir o componente curricular Física na disciplina 

de Ciências no nível fundamental. 

Fizemos alguns ajustes e adaptações à proposta de Barp (2016) para poder inseri-la no 

planejamento da disciplina de Ciências com o fim de evitar que os estudantes egressassem do 

Ensino Fundamental sem terem tido contato com a Física, uma vez que nas escolas públicas 

investigadas neste estudo, as professoras manifestaram não se sentirem confortáveis para abordar 

esse Componente Curricular. A sequência didática elaborada por Barp (2016, p. 13) propõe pelo 

menos dez (10) encontros e a adoção de alguns passos que também buscamos seguir: 1) 

Apresentação da proposta; divisão da turma em grupos que permaneceriam estáveis ao longo do 

processo; 2) Escolha do tema (o que levou o grupo àquela escolha, qual é a pergunta? há hipóteses 

iniciais?) e construção do “diário de bordo”; 3) busca de materiais (textos, artigos, livros didáticos, 

vídeos, etc.) e construção de ficha de leitura no caderno de bordo: 4) orientações sobre como 

elaborar um “plano de pesquisa” e construção de “índice” (Hernández e Ventura, 1998) com 

anotações no diário de bordo; 5) Manter o curso da pesquisa (incentivar a leitura e discussão, 

esclarecer conceitos que geraram dúvidas, orientar sobre qual tópico de Física tem relação e precisa 

ser estudado para responder à pergunta de pesquisa escolhida, como citar fontes, orientar para que 

as questões de pesquisa não sejam amplas demais). Isto pode demorar várias aulas, dependendo do 

tempo disponível; 6) orientação à elaboração de sínteses, banners visando a apresentação ao grande 

grupo; 7) apresentação final dos microprojetos, compartilhamento dos conhecimentos construídos 

e/ou ressignificados ao longo do processo; 8) Avaliação global da proposta de ensino por projeto; 

autoavaliação dos grupos; escolha dos melhores projetos e encerramento das atividades, bem como 

“escuta8” das falas dos estudantes sobre experiência. 

A proposta visa “incentivar a curiosidade dos estudantes e instigá-los à pesquisa, à busca 

de respostas às perguntas por eles formuladas e, consequentemente, à construção da autonomia 

crítica e intelectual” (BARP; MASSONI, p. 03), mas as etapas não podem ser tomadas como algo 

fixo, pronto e acabado, pois sua principal característica é a flexibilidade para o professor realizar 

adaptações, ajustes e melhorias que possam atender às necessidades de diferentes contextos 

escolares. 

Barp (2016) utilizou originalmente a dinâmica em duas turmas de 9º ano (ou ciclo C30) do 

Ensino Fundamental de uma das dez escolas públicas do município de Porto Alegre, RS, que 

participaram do Estudo I de nossa investigação9. Nós acompanhamos essa primeira aplicação e 

fomos aprendendo, através de observações e diálogos, as maneiras de fazer. No final do ano de 

2016 oferecemos a possibilidade de intervenção como forma de atender às demandas das 

professoras de Ciências de três outras escolas da rede municipal, que clamavam por ajuda no seu 

fazer cotidiano tão conturbado. Estivemos movidos, assim, por dois objetivos: i) oferecer uma 

alternativa viável para a introdução de temas de Física (que não eram abordados nessas escolas de 

Ensino Fundamental), em parceria com as professoras; ii) incitar reflexões sobre uma nova forma 

de avaliar. 

 

 

 
8 Certeau (2014) valoriza a “ocasião” e a “circunstância”. Ele defende a existência de  longos diálogos para a 

compreensão de detalhes ocultos nos gestos de cada dia e que seja possível dar a palavra à pessoa ordinária entendendo 

que se oferecça uma atenção não diretiva e uma empatia fora do comum. Para Giard (2014) p. 25) afirma que um dos 

focos do trabalho de Certeau era “atestar a riqueza da palavra das pessoas ordinárias, por menos que alguém se dê o 

trabalho de escutá-las e encorajá-las a exprimir-se” (ibid., p. 26). 
9 A intervenção ocorreu no último trimestre de 2015, envolvendo 10 encontros. Reiteramos que acompanhamos essa 

experiência e que nossa vivência ali foi fundamental como aprendizagem para apoiar nossas intervenções futuras em 

outras três escolas, também da rede municipal de Porto Alegre, RS. 
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5. A INTERVENÇÃO EM SALA DE AULA: ENSINO POR MICROPROJETOS  

O desenvolvimento das intervenções nas três escolas não aconteceu seguindo o mesmo 

ritmo e tempo. Reiteramos que se tratou de oferecer às professoras uma proposta alternativa de 

ensino (por microprojetos) e que elas teriam a liberdade de integrar, ou não, em seus planejamentos 

pedagógicos da disciplina de Ciências no futuro. Denominamos as professoras de Professora D, 

Professora G e Professora H para manter em sigilo suas identificações.  

A professora D (escola D), à época, finalizava assuntos do Componente Química e 

introduziu alguns aspectos do Componente Física, começando com conhecimentos sobre 

eletricidade, como o estudo das cargas elétricas. Ela autorizou que realizássemos a intervenção entre 

os dias 17/10/16 à 05/12/2016, totalizando 12 horas-aulas, que foram integralmente acompanhadas 

pela Prof. D.  

A professora G tratava de assuntos do Componente Química e preferiu concluir todo seu 

planejamento desse componente, defendendo que eram conhecimentos fundamentais para a 

formação dos estudantes; assumiu que a intervenção seria uma alternativa para o ensino do 

Componente Física e que ficaria para o final, sendo que as aulas de Química foram até o final de 

novembro de 2016. Assim, o tempo para a realização da nossa intervenção para a turma ficou 

restrito ao período entre os dias 29/11 à 20/12/16, totalizando oito (08) horas-aulas. É importante 

relatar que a intervenção foi desenvolvida conjuntamente com a professora responsável pela turma.  

A professora H, por sua vez, abordava alguns assuntos do Componente Física (tópicos da 

Cinemática) e preferiu iniciar mais cedo; disse que a turma enfrentava problemas de indisciplina e a 

intervenção ocorreu entre os dias 07/10 a 09/12/16, totalizando 18 horas-aula. A Prof. H 

acompanhou toda a intervenção. Desta forma, na Escola H a aplicação do “ensino por 

microprojetos” foi o mais longo, resultando em uma melhor organização e distribuição dos tempos 

de aprendizagem. Isto gerou um maior envolvimento e aproveitamento das atividades propostas por 

parte dos estudantes, comparativamente às outras duas escolas. O total de alunos envolvidos é 

descrito na Tabela 1, e a maioria ainda não havia estudado Física. Destaca-se que o pesquisador já 

conhecia as escolas e as professoras, bem como a dificuldades que elas diziam ter com o 

Componente Curricular Física em função de estudo anterior que compôs Tese de Doutorado. 

Desta forma, a proposta de ensino por microprojetos que originalmente previa acontecer 

em dez encontros sofreu, nos três diferentes cotidianos escolares, adaptações e ajustes que 

dependeram fortemente do tempo disponibilizado e do contexto singular de cada realidade. Este 

fato fez com que as discussões nas aulas tivessem um caráter mais aprofundado ou mais aligeirado, 

dependendo do tempo que dispúnhamos. 

Como a dinâmica prevê envolver a participação ativa dos estudantes em várias atividades, 

desde a apresentação das temáticas à construção das pesquisas e a apresentação pelos grupos, 

negociamos com os estudantes e professoras que a avaliação seria desenvolvida progressivamente, 

considerando todas as etapas do processo; seria de caráter contínuo e expressa diariamente através 

de resultados descritivos a partir de observações de desempenho procedimental, atitudinal e 

conceitual. Assim, não usamos a prova como instrumento de avaliação e desconsideramos qualquer 

tentativa de mensuração dos resultados dos estudantes no final do processo. Para atribuição de 

conceito foram colocados vistos nos “diários de bordo” e  avaliadas as apresentações finais dos 

microprojetos.  

Ficou combinado também que as professoras considerariam o ensino por microprojetos 

para produção de um conceito, a partir dos pareceres descritivos e observações formativas. 

Observamos que concomitante ao período de aplicação das propostas houve a realização de provões 

que provocaram interrupções dos trabalhos dos microprojetos, especialmente para preparar os 

estudantes para essas provas.  A seguir apresentamos alguns resultados, articulando as experiências 
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vividas nas três turmas, nas três escolas, as etapas que integraram a fase inicial do ensino por 

microprojetos.  

5.1 A apresentação da proposta: formação dos grupos, escolha dos temas e produção da ficha de 

identificação (dos grupos) e avaliação contínua dos momentos didáticos 

A sequência dos encontros foi norteada pela apresentação de slides que continham 

explicações sobre as atividades propostas para cada momento (BARP, 2016). Sempre era preciso 

agendar com antecedência o projetor para uso de power point, pois somente havia um equipamento 

em cada escola e este nem sempre estava disponível.  

Na primeira aula detivemo-nos em explorar as concepções científicas ou de senso comum 

sobre fenômenos do cotidiano que envolvem conhecimentos da Física. Para nortear esse primeiro 

encontro lançamos, como fio condutor, como fora feito por Barp (2016), a seguinte questão 

provocativa: “onde há física em seu cotidiano?”. Vinculamos esta ação à ideia de Ausubel (2003) de 

que “a estrutura cognitiva existente é o principal fator a afetar a aprendizagem significativa e a 

retenção significativa.” (ibid., p. 60), no sentido de que as experiências de aprendizagem anteriores 

impactam as aprendizagens mais recentes. 

Diversas respostas foram dadas pelos estudantes, revelando concepções pré-existentes 

sobre o Componente Física. Por exemplo, ouvimo-los dizer que existe física no Sol; no espaço; nos 

rios; na cozinha; nos celulares; nos sapatos; no motor do carro; no hospital; nos “gatos” de energia; 

na Lua, etc. 

Uma estudante da turma da professora D disse que tinha física no som porque ela gostava 

de ouvir música. Outro aprendiz, da turma da Prof. G, contribuiu ao falar de sua experiência como 

trabalhadora na venda de materiais elétricos e sua interação com diversos tipos de lâmpadas; 

verbalizou que entendia que a lâmpada incandescente não era recomendada e que as pessoas 

estavam trocando por lâmpadas de LED ou fluorescentes. Sua participação foi interessante porque 

ela trazia noções conceituais elementares sobre eletricidade e uma preocupação com a redução do 

consumo energético. Revelava um conhecimento específico que ela necessitava ter para garantir a 

sua atividade como vendedora de artefatos  elétricos. Observamos que apesar de muito jovem, já 

estava trabalhando. Esta era a situação de vários outros estudates e também razão de infrequências. 

Naturalmente, por ainda não terem tido a oportunidade de um contato mais formal com  

aspectos conceituais da Física, nem a respeito da natureza da ciência, demonstravam uma 

concepção fortemente associada à lógica empirista-indutivista (e.g., noção de que as leis da Física 

resultam da observação pura, de que existe uma verdade a ser desvelada; valorizavam o 

experimento; associavam o avanço da ciência à acumulação de teorias). Dessa primeira interação, 

percebemos que o desafio primordial seria garantir a construção de conceitos iniciais e a aquisição 

de alguns princípios de Física nesse nível de ensino, e que funcionassem como subsunções para as 

aprendizagem futuras. 

Mostramos uma imagem de um físico trabalhando no Large Hadron Collider - LHC10 e 

percebemos que  maioria desconhecia a função desse equipamento, que lhes pareceu ser algo muito 

distante de seu mundo, apesar de bastante presente na mídia. Procuramos explicar, a partir da 

imagem, que o acelerador de partículas era um equipamento de grandes dimensões, usado para o 

desenvolvimento de experimentos relacionados à investigação de novas partículas que compõem o 

átomo, para além de elétrons, prótons e nêutrons que eles conheciam da Química. Um aluno 

indagou: Ah...professor então existe outras partículas que não tem no nosso livro? 

 
10 Large Hadron Collider (Grande Colisor Elétron-Pósitron) ou acelerador de partículas localizado em Genebra, na 

Suíça. 
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Após as primeiras conversas e da apresentação da proposta, a etapa seguinte foi incentivar 

a construção dos grupos e a definição dos temas dos microprojetos (cada turma teve seis grupos de 

trabalho). Não interferimos na constituição dos grupos, respeitamos suas escolhas, apenas limitamos 

a quantidade de participantes para até, no máximo, quatro integrantes, o que nem sempre foi 

possível.  

Foi-lhes entregue uma ficha para o registro e identificação de cada grupo (deveriam anotar 

os nomes dos componentes, nome do líder, contatos, tema de pesquisa – associado ao “fio 

condutor” onde há fisica no cotidiano?; descrição dos motivos da escolha) e também fornecemos 

um pequeno caderno para cada grupo que serviria como um “diário de bordo” para registrarem 

todas as suas produções, observações, dúvidas, resumos de pesquisas, etc.    

Percebemos que após o preenchimento da ficha de identificação, os estudantes iniciaram a 

produção escrita dos acontecimentos no diário de bordo. Para a efetivação dessa escrita sempre 

conversavam entre si, trocavam ideias, dividiam responsabilidades. Em um grupo particular, na 

escola H, notamos que o diário de bordo era passado de mão em mão, onde cada um contribuía com 

parte da escrita. Cada grupo foi orientado a escolher um líder que tinha a função de nortear os 

passos e manter o foco na realização das tarefas.  

Na sequência, os grupos iniciaram as escolhas dos temas. Esse foi um momento valioso de 

negociações, pois o tema seria aquele que o grupo elegesse como curiosidade e que expressasse  

predisposição para aprender, que é, segundo Ausubel, uma das condições para que ocorra  

aprendizagem significativa. Muitos tiveram dificuldades para definir um tema em uma aula, 

demoraram, adiaram a escolha para outra aula, desejavam pensar mais um pouco. Particularmente 

na turma da professora H, dentre os seis grupos somente um definiu seu tema –  que foi sobre a 

“física na panela de pressão”, ficando os demais para o próximo encontro. A Tabela 1 mostra os 

temas escolhidos em cada grupo, nas três turmas, bem como os totais de estudantes envolvidos. 

Tabela 1: Identificação dos temas escolhidos pelos grupos das turmas das Escolas D, G e H (2016). 
Grupos Escola D Nº alunos Escola G Nº alunos Escola H Nº alunos 

 

G1 

Física do 

Clima 

05 alunas Eclipses 05 meninos Física no 

Celular 

05 alunas e 

01 aluno 

 

G2 

Física na 

panela 

d/pressão 

02 alunas Estrelas 04 alunas Física no 

Futebol 

08 alunos 

 

G3 

Física nos raios 03 alunas e 

01 aluno 

Luz Natural 03 alunas e 

01 aluno 

Física no Skate 02 alunas e 

03 alunos 

 

G4 

Física no skate 03 alunos Gravidade 02 alunas Física no 

parque de 

diversões 

01 aluna e 03 

alunos 

G5 Física no avião 02 alunos Auroras 

Boreais 

02 alunas Física no trem 

que levita 

02 alunas 

G6 Física da Lua 01 aluna e 02 

alunos 

As fases da 

Lua 

04 alunas 

02 alunos 

Física na 

panela de 

pressão 

02 alunas e 

01 aluno 

Totais  19 alunos  23 alunos  28 alunos 

 

Um fato interessante foi que alguns grupos decidiram pesquisar certos temas relacionados 

a fenômenos que estavam distantes de seu cotidiano, longe de sua região (e.g., auroras boreais, o 

trem que levita). Acreditamos que possam ter sido influenciados, nessas  escolhas, por informações 

que circulam nas redes midiáticas e digitais.  

É importante destacar que as abordagens estiveram focadas em uma compreensão 

fenomenológica e conceitual do tema, e menos preocupada com o formalismo ou com o 

desenvolvimento da tecnologia. Por outro lado, alguns temas estavam muito vinculados à 
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compreensão de dispositivos próximos de suas experiências mais imediatas (e.g., física do skate, a 

física nos parques de diversão, a física no futebol, a física na panela de pressão).  

Um grupo demonstrou curiosidade em entender como os aviões voam (turma da professora 

D) e explicaram que queriam entender porque um meio de transporte ‘tão pesado” conseguia voar; 

embora tivessem revelado nunca ter voado em aviões, tinham muita curiosidade sobre como eles 

funcionam e disseram ter o sonho de um dia poder viajar neles. Nessa escola aproximadamente de 

meia em meia hora passavam, muito baixos, grandes aviões decolando do aeroporto de Porto 

Alegre, cujo forte barulho interferia nas aulas.  

Ensino por projetos pode vincular conhecimentos da escola com preocupações ou com 

problemas oriundos da realidade fora da escola, “indagações de problemas reais” (HERNÁNDEZ, 

1998, p. 24). Desta forma, interpretamos que os temas escolhidos, mesmo que alguns não fizessem 

parte do contexto real de vida dos estudantes, eram algo que eles desejavam entender ou sonhavam 

experienciar. 

Ausubel (2003) afirma que os seres humanos, em geral, tendem a investir mais no trabalho 

e possuem mais motivação quando as tarefas de aprendizagem que iniciam fazem sentido para eles, 

ajudando no processo de aquisição e socialização do conhecimento. Destaca-se que motivação não é 

sinônimo de disposição para aprender e que para que ocorra aprendizagem significativa é condição 

que o material instrucional seja adequado logicamente ao nível de ensino que se está trabalhando; 

além disso, os aprendizes precisam apresentar predisposição para relacionar significativamente os 

conceitos novos àqueles pré-existentes em sua estrutura cognitiva. 

Os temas “física no skate” e “física na panela de pressão” foram escolhas comuns em duas 

turmas (Escolas D e H). Realizamos uma “escuta” desses momentos e também interagimos 

auxiliando-os em suas dúvidas, visitando e orientando cada grupo. Na turma da professora G os 

temas tinham relação com o campo da Astronomia (é de observar que o fenômeno da “Superlua”, 

observação da lua aparentemente maior e mais brilhante, tivesse ocorrido naquela semana da 

discussão dos temas, podendo ter influenciado nas escolhas). Nossas observações mostram também 

que não houve negociação entre os grupos ou outra forma de combinações. Um grupo desejou 

entender aspectos ligados à “física da Lua” (e.g., fenômenos que permitem observar os diferentes 

formatos, características, cores e tratamentos); outra equipe esteve motivada a entender melhor as 

“estrelas”. Em uma conversa, revelaram que estavam curiosos em entender os astros que costumam 

apreciar à noite. Outro grupo escolheu entender a “gravidade” e outro ainda a “luz natural”.  

Interpretamos que as escolhas dos temas foram influenciadas também por conhecimentos 

anteriores que os estudantes traziam, científicos ou não científicos. Neste aspecto, Hernández e 

Ventura (2017) argumentam que o sentido de busca de aprendizagem significativa é aquele que 

busca conectar os novos saberes com o que os estudantes já sabem, valorizando seus esquemas de 

conhecimentos, hipóteses (indiferente se são verdadeiras, falsas ou incompletas) em relação a sua 

temática. A construção da aprendizagem significativa está atrelada a uma “atitude favorável para o 

conhecimento” (ibid., p. 61). Ausubel (2003) propõe que o desenvolvimento de uma nova 

aprendizagem resulta de um processo de modificação de aspectos conceituais relevantes que fazem 

parte da estrutura cognitiva do aprendiz; para que ocorra a aprendizagem significativa é necessário 

que exista uma interação substantiva e não literal entre o novo material de aprendizagem e as ideias 

preexistentes.  

Em nossa opinião, Hernández e Ventura (1998) parecem estar alinhados com a posição 

teórica de Ausubel e defendem que para a continuação da aprendizagem é preciso existir um 

conhecimento prévio, mas que este não necessariamente precisa ser de natureza acadêmica, 

podendo ser “de senso comum, fruto da experiência cotidiana ou relacionado com outros 

conhecimentos organizados não necessariamente ‘científicos’” (ibid., p. 29).  
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Em nossas “escutas” ouvimos, por exemplo, do grupo que elegeu o tema “física do clima”, 

na turma da professora D, que gostariam de entender como se formam as chuvas e por que chovia 

muito na cidade de Porto Alegre, por que existe muita umidade em sua localidade, tanto no verão 

como nos dias frios. Notamos que mesmo antes de iniciarem as leituras sobre sua temática, alguns 

estudantes já tinham explicações interessantes. Uma aluna explicou para seus colegas que para 

haver chuva era preciso existir muita água na Terra para ser evaporada e, assim, formar as nuvens 

no céu, o suficiente para ficarem carregadas. Essa explicação provocou outras valiosas interações 

entre eles. A Estudante A questionou: Mas e nos lugares que são mais secos, onde tem pouca água, 

por que chove lá também, como no deserto? 

Fizemos “escutas” em todos os grupos e sempre observamos engajamento e atitudes 

iniciais favoráveis e colaborativas para a exploração das temáticas. Isto, por si só, foi tomado como 

um aspecto muito positivo do “ensino por microprojetos”. Os estudantes desejavam saber que 

conceitos da Física seriam importantes para ajudá-los a estudar suas temáticas e isto, em nossa 

avaliação, mostrava o potencial da dinâmica para engajar estudantes na busca pelo conhecimento, 

especialmente porque ela lhes dá liberdade e autonomia para escolherem assuntos de seus 

interesses. Não defendemos, com isto, que todo o ensino de Física na escola possa ou deva ser feito 

desta maneira, mas em uma introdução aos conceitos físicos no Ensino Fundamental a estratégia 

mostra-se eficaz, engaja os estudantes e contribui para desconstruir o estereótipo de que “física é 

difícil”. 

Uma vez escolhiados os temas, auxiliamos na busca de saberes do Componente Física que 

tinham relação com cada uma das temáticas. Orientamos a pesquisa e fornecemos algumas leituras 

introdutórias (e.g., artigos de revistas do ensino de Ciências, textos de livros didáticos) para 

incentivar o início das atividades de pesquisa. Hernández e Ventura (2017) afirmam que é uma 

atribuição docente “realizar uma primeira previsão dos conteúdos (conceituais e procedimentais) e 

as atividades, e tratar de encontrar algumas fontes de informação que permitam iniciar e 

desenvolver o Projeto” (ibid., p. 66). Alem de textos de apoio, também solicitamos às professoras 

um horário na sala de informática para que eles pudessem pesquisar suas temáticas na internet.  

5.2 A busca de materiais de pesquisa (artigos científicos, livro texto, internet), preenchimento de 

uma ficha de leitura e a avaliação contínua deste momento didático 

Tivemos preocupação em selecionar textos de leitura científica que tivessem uma 

linguagem adequada ao Ensino Fundamental e que fossem possíveis de serem apresentados aos 

estudantes. Buscamos textos que traziam uma linguagem mais fenomenológica e conceitual acerca 

da Física envolvida como, por exemplo, artigos da Revista Física na Escola, textos do Grupo de 

Reelaboração do Ensino de Física – Gref11 e textos de apoio ao professor de física do Instituto de 

Física da UFRGS; digitais do Brasil Escola. Alguns desses textos foram: A física das tempestades e 

dos raios (SABA, 2001); Levitação eletrodinâmica: o ensino de física baseado no enfoque CTS, na 

discussão para melhoria de nosso ar (PAULA, VIANA, 2007); Por que a Lua não cai na Terra? 

(JUNIOR, 2016); A física na transmissão esportiva: uma mecânica de equívocos (MEDEIROS, 

2004); Eclipses solares e lunares (LIMA, ROCHA, 2004); Como os aviões voam: uma descrição 

física do voo (ANDERSON; EBERHARDT, 2006); Física na cozinha  (REKOVVSKY, 

MOREIRA, VEIT, 2012); As cores da lua cheia. Física na Escola (SILVEIRA; SARAIVA, 2008); 

O raio passo a passo (SABA, 2003); Onde está o atrito: discussão de dois experimentos que 

 
11 Material elaborado por professores da rede estadual de ensino de São Paulo em parceria com professores do Instituto 

de Física da Universidade de São Paulo. Eles desenvolveram esta proposta de ensino da disciplina de Física voltada 

para Educação Básica onde buscam articular os conhecimentos da Física como o cotidiano dos estudantes. Trata-se de 

material produzido nos anos 1990, mas que preserva uma forma cativante de apresentação de conteúdos desta 

disciplina. 
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exemplificariam a Lei da Inércia (FERNANDES; SANTOS, DIAS, 2005); Coisas que Giram: a 

conservação do momento angular de forma interativa (RUBINI; KURTENBACH; SILVA, 1998); 

Leituras de física: mecânica, para ler, fazer e pensar (GREF, 1998); Leituras de física: física 

térmica, para ler, fazer e pensar (GREF, 1998); Leituras de física: eletromagnetismo, para ler, fazer 

e pensar (GREF, 1998); A física do skate: uma visão “irada” da mecânica (MEIRA; 

CONCEIÇÃO; MARTINS, 2003); Estrelas piscam (FRANCISCO, 2016). 

Também foram considerados textos encontrados pelos próprios estudantes como resultado 

da continuação de seus estudos em espaços fora da sala de aula de Ciências e da escola (e.g., 

Constelações Zodiacas; Tipos de Raios; A física no parque de diversões). É neste sentido que 

Hernández e Ventura (2017) afirmam que o ensino por projeto não cobre e nem esgota o horário da 

aula.  

Para balizar o processo de leitura, entregamos aos grupos uma “ficha de leitura” de textos 

científicos com questões norteadoras (e.g., temática de discussão; fonte pesquisada; título, autor(es), 

ideias centrais extraídas da interpretação das leituras; contribuição que a leitura fazia para o tema do 

microprojeto). Disponibilizamos alguns extratos  de fichas de leituras que fornecem indícios do 

processo de aprendizagem: Aprendemos que a levitação é um projeto não poluente. Ele (o texto) 

ajuda completamente o nosso projeto pois nos ajuda a compreender o fenômeno (Grupo da 

Levitação magnética); Eu aprendi com o texto que é preciso refletir sobre o que diz o locutor 

(esportivo): “é uma lei básica da física: sem força não há movimento(...)” (Grupo da física do 

futebol).  

Observamos que os estudantes: envolveram-se intensamente nas atividades de leituras, 

interagindo com seus colegas através do diálogo; chamavam-nos para escutar suas explicações e 

interpretações; tinham dificuldades para extrair o essencial dos textos e  de produzir sínteses do 

conteúdo lido. Contudo, assumimos que isto é perfeitamente compreensível dado que a experiência 

era nova para eles.  

Os estudantes tiveram também oportunidade de realizar pesquisas no laboratório de 

informática da escola. Muitos fatores limitaram, entretanto, a realização de uma maior exploração 

dos temas através do uso dos recursos tecnológicos, particularmente da internet (e.g., as três escolas 

tinham salas de informática com aproximadamente 20 computadores, mas nem todos funcionavam; 

a velocidade da internet era lenta e a demora para baixar informações favorecia a perda de foco, 

além de consumir parte do tempo de aula; a sala de informática nem sempre estava disponível 

porque atendia toda a escola, tínhamos que agendar com bastante antecedência).  

No laboratório de informática sugerimos alguns sites de busca; explicamos como utilizar o 

Google Acadêmico; como explorar simuladores e animações computacionais do PFhet12, etc. 

Percebemos que os estudantes estavam familiarizados com a busca de informações na internet 

usando diretamente o site do Google13 palavras chaves relacionadas ao seu tema, mas refletimos 

sobre a importância de selecionar fontes confiáveis. As leituras eram feitas diretamente na tela do 

computador, mas deviam fazer anotações em seus diários de bordo.  

Disponibilizamos alguns anotações feitas na escola H desse momento de pesquisa na sala 

de informática: o grupo da Física no Celular realizou  leitura sobre “O celular: um mal 

necessário?” que abordava sobre os riscos que o uso excessivo dos celulares poderia trazer, 

articulando saberes de outras disciplinas (e.g., área da saúde, da Biologia). O grupo da  Física no 

 
12 O PhET é um site digital gratuito, da Universidade do Colorado, E.U.A, que oferece diversas simulações voltados 

para a área de Ciências e Matemática.  
13 Sistema, amplamente conhecido, usado para busca e seleção de informações disponibilizadas na rede digital. Foi 

elaborado nos Estados Unidos, nos anos 90. Articulado a este último existe o Google Acadêmico, de caráter mais 

confiável, que é um sistema que serve para apoiar particularmente a seleção de trabalhos acadêmicos (e.g., artigos 

científicos, livros, resumos, material produzido por organizações profissionais e acadêmicas).  
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Futebol deparou-se com um artigo intitulado “A aerodinâmica da bola de Futebol”, leram e 

comentaram que o artigo tratava de conceitos de força de Magnus. Auxiliamos os estudantes a 

compreender que se trata de uma força de resistência na interação de movimentos translacional e 

rotacional da bola com o ar e depende também da quantidade de ar que a bola arrasta, podendo 

gerar  desvios em sua trajetória. Embora o artigo  apresentasse uma discussão mais abstrata sobre a 

mecânica dos movimentos, eles tiveram interesse de assimilar alguns aspectos que consideraram 

importantes. O grupo assistiu também um vídeo indicado no artigo que apresentava um jogo de 

futebol da copa do mundo de 1970 (tinha como tema o gol que o jogador Edson Arantes do 

Nascimento, Pelé, não conseguiu fazer), observamos que todos ficaram em frente à tela para 

observar a trajetória da bola neste efeito com muita atenção. Pareceu-nos que o lançamento de uma 

bola em um jogo real serviu de motivação para os estudantes desejarem saber conceitos elementares 

da mecânica que estava por trás.   

Do grupo da Física no Skate  ouvimos explicações sobre alguns conceitos da física 

envolvidos nos movimentos como, por exemplo, conceitos de energia potencial e cinética; 

pareceram compreender que um tipo de energia pode se converter em outro, cuja proporção 

dependeria do ponto em que se encontra o skatista na descida ou subida da rampa; disseram que o 

equilíbrio do skatista dependia do quão seu corpo se ajustava junto ao carrinho. Eram argumentos 

preliminares, mas importantes à iniciação da compreensão da mecânica dos corpos.  

O livro didático de Ciências adotado em cada uma das três escolas14 foi considerado para 

apoiar esses momentos de busca e tratamento da informação pelos estudantes. Os livros tinham uma 

sequência clássica de conteúdos do Componente Física que ajudou no entendimento de alguns 

conceitos: o grupo da Física no Celular folheou os livros e uma das estudantes rapidamente 

observou que precisariam estudar os conteúdos sobre “ondas eletromagnéticas” que identificou no 

livro didático. Hernández e Ventura (2017, p. 73) afirmam que na atividade com projetos os 

estudantes devem possuir “uma responsabilidade na sua própria aprendizagem” e que não devem 

esperar que o professor forneça todas as soluções. Para esses autores, os educadores tornam-se 

facilitadores, tendo a responsabilidade de transformar as fontes de informações em materiais de 

aprendizagem com um viés crítico e reflexivo. 

As professoras que acompanharam o processo realizavam observações e faziam anotações 

descritivas desses momentos. Em uma conversa, a professora D verbalizou:  

Prof. D: A experiência de vê-los trabalhando e a todo momento ... deu bastantes oportunidades de 

chegar e abordar os grupos e perceber quem estava lendo os textos, tentando entender, 

tentando escrever alguma coisa. Eu falei isso para eles ... não é só o resultado final do 

trabalho, quem vai lá na frente e vai apresentar o trabalho, mas o importante era aquela 

construção (...) (grifo nosso). 

A “escuta”, o monitoramento das leituras e das pesquisas realizadas pelos estudantes 

revelou um rico processo de trocas, de envolvimento, de discussões, de busca de explicações dos 

fenômenos. Um cenário inimaginável se fosse levado em conta apenas o (baixo) capital cultural 

daqueles estudantes. Era perceptível que eles tinham dificuldades para explicar com profundidade 

os fenômenos, pois lhes faltavam conceitos e fundamentos. Mas era notável que uma compreensão 

qualitativa estava sendo alcançada, mostrando que não há limites para o ser humano quando 

engajado em atividades adequadamente pensadas, motivadoras e monitoradas a ponto de não deixá-

los perdidos. Os microprojetos mostravam-se momentos de captação e construção de conceitos 

iniciais cumprindo, em nosso entendimento, com o papel de estratégia como “organizador prévio”. 

É possível que para alguns aprendizes tenha havido aprendizagem significativa porque já possíam 

 
14 Reiteramos que na escola D a professora trabalhava com o livro: “Ciências Naturais, Aprendendo com o Cotidiano” 

(CANTO, 2013); na escola G o livro era: “Ciências: Física e Química” (BARROS; PAULINO, 2012); e na escola H o 

livro: “Projeto Teláris: Ciências” (GEWANDSZNAJDER, 2012). 
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em sua estrutura cognitiva alguns conhecimentos científicos adquiridos no trabalhos e em outras 

situações. Contudo, para muitos a estratégia de microprojetos foi o primeiro contato com a Física e 

seu mérito é que ela pareceu promover uma experiência positiva. 

5.3 Um plano de pesquisa para nortear a pesquisa dos microprojetos e a avaliação contínua deste 

momento didático 

Fornecemos aos grupos uma ficha de estruturação de um plano de pesquisa com algumas 

questões delimitadoras, que buscava incentivar: a reflexão sobre qual seria a questão principal de 

pesquisa; a criação de algumas hipóteses iniciais; a definição dos objetivos; aspectos metodológicos 

como registros das fontes de pesquisa, etc. (BARP, 2016). Era notável que os estudantes não 

estavam familiarizados com esses termos. Por exemplo, não entendiam o significado do que seria 

uma “hipótese” ou mesmo “um problema de pesquisa”. Eram dúvidas naturais, principalmente 

porque estavam sendo desafiados a estruturar alguns passos básicos do trabalho com microprojetos, 

algo que se afastava muito de métodos de ensino convencionais.  

Apresentamos na sequência alguns fragmentos extraídos dos planos de pesquisa 

desenvolvidos pelos grupos.  

G5 da Física dos Aviões (turma da professora D) fez as seguintes questões de pesquisa: 

Como fazer um avião voar? Por que o avião voa? Como hipótese inicial anotaram: (...) acho que 

ele começa a voar por causa da roda, por causa do vento e por causa da pista. Objetivo: (...) 

entender como os aviões voam (...); vamos pesquisar, ler textos, livros e pesquisar na internet.  

O grupo da Física do Trem que Levita (turma da professora H) anotou a questão central: 

Como pode uma coisa pesada como o trem flutuar sem nenhuma ajuda “sobrenatural”? Hipótese: 

Nós achamos que deve haver algum tipo de magnetismo que faça o trem levitar. objetivo: Quando 

nos perguntarem algo sobre esse assunto nós saberemos responder. Queremos pesquisar (...), nos 

dedicar para que o trabalho seja efetuado com sucesso e entender cada vez mais a física que há 

por trás do trem que levita. 

Como se pode ver, esse grupo estava motivado ao estudo do tema, que despertou neles 

atenção e curiosidade. Predisposição para aprender é para Ausubel uma das condições básicas para 

que ocorra a aprendizagem significativa, aquela que contribui para gerar interação na estrutura 

cognitiva e faz sentido aos aprendizes. 

O grupo da Física do Clima (turma da professora D) escreveu como questão central: Como 

acontece as troca de calor? Objetivo: Esperamos entender como funciona a troca de calor entre os 

corpos e queremos entender como funciona as trocas de temperatura. Metodologia: (...) Vamos 

procurar e investigar como é o calor e a troca deles entre os corpos com temperaturas diferentes. 

Vamos apresentar em forma de cartaz e explicar ao máximo para que entendam qual é a função do 

calor, o que ele faz. 

 Nesse momento visivelmente não estavam claros para eles certos conceitos físicos 

complexos como temperatura, calor, equilíbrio térmico; ao contrário mostravam ter conhecimentos 

prévios associando, por exemplo, frio com uma representação de ventos e tempo nublado, calor 

com Sol intenso e céu aberto, raios, tempestade, como se pode ver na representação por feita pelas 

estudantes no diário de bordo (Figura 1). 

Em todos os grupos das três turmas investigadas (nas três escolas), a construção de um 

plano de pesquisa revelou ser um momento valioso de aprendizagem, uma primeira experiência de 

pensarem passos imbricados no processo de investigação em Ciências, e uma primeira estruturação 

de um problema/questão a ser enfrentada/respondida.  
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Hernández (1998) afirma que os alunos aprendem de forma diferente quando as relações 

em sala de aula estão centradas na abordagem de ensino por microprojetos, não acontecendo de 

forma unidirecional e unívoca. Nessa perspectiva do trabalho ocorrem dispersões e diversas 

reinterpretações dos conhecimentos por cada aprendiz e cada um constrói seu trajeto de 

aprendizagem. 

 As respostas produzidas e preenchidas na ficha resultavam de decisões coletivas.  

Valorizamos também  suas dúvidas e o interesse de adquirir linguagens da física para apoiar a sua 

compreensão de mundo. Pudemos perceber que os estudantes tinham curiosidades epistêmicas, que 

mesmo não tendo tido uma oportunidade de um contato mais profundo com o Componente Física, 

possuíam conhecimentos experienciais importantes, aprendidos e incorporados em espaços distintos 

do contexto escolar.  

5.4 A construção dos diários de bordo, elaboração de motivos e a avaliação contínua deste 

momento didático 

Como já dito, cada grupo recebeu um pequeno caderno que foi customizado e utilizado 

como diário de bordo para registrarem todas as etapas da proposta de trabalho por microprojetos. 

Foram orientados a elaborar, cada vez que fossem anotar resultados, um cabeçalho, descrevendo as 

atividades realizadas, observações e reflexões críticas, assim como as dificuldades enfrentadas.   

A tarefa de descrição de suas ações revelou ser também um desafio para os estudantes. A 

maioria escrevia de forma objetiva os registros e usualmente considerava o diário de bordo somente 

no final da atividade; escolhiam somente um dos componentes do grupo para ficar responsável pela 

tarefa, aquele que possuía afinidades e habilidades na escrita e/ou tinha a letra mais legível. 

mostramos na sequência algumas dessas produções de alguns grupos. 

A Figura 1 mostra extratos do diário de bordo do grupo que investigou a Física do Clima 

(escola D) em que os estudantes articularam a produção escrita com a construção de desenhos como 

forma de expressar suas interpretações, facilitar o entendimento e para resumir informações 

tratadas. É de mencionar que a construção de resumos foi considerada uma tarefa difícil pela 

maioria, não habituada a esse tipo de atividade.  

Os estudantes, como se pode perceber, estavam preocupados com o tempo disponível e, 

por isso, planejavam aproveitá-lo bem no intuito de fazerem um trabalho de qualidade. Registravam 

suas interpretações de leituras feitas e anotavam diversas explicações conceituais da Física que 

estavam relacionadas à sua tentativa de entendimento do tema, sempre mediado pela nossa ajuda 

(e.g., fizemos breves esclarecimento para auxiliar no entendimento do conceito de calor; 

temperatura; equilíbrio térmico; mudanças de estado das substâncias; trocas de calor, etc.).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mostra extratos da produção textual do diário de bordo do grupo da Física do Clima (escola D). Transcrição: 

Hoje é dia 21/11/16 temos menos de 3 três semanas para tentar entender e fazer um trabalho perfeito sobre a Física do 
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Clima (...) hoje entrou mais uma colega para participar e ajudar nessa pesquisa sobre o clima. Isso é bom porque 

teremos mais uma ajuda. 

A Figura 2 mostra a capa temática e alguns fragmentos escritos pelo grupo da Física no 

Celular (escola H). Os alunos produziram criativamente sua capa temática através da colagem de 

uma imagem contendo vários modelos de celulares.  

Os estudantes anotaram alguns conceitos científicos que iriam estudar para ajudar na 

compreensão acerca do funcionamento dos aparelhos celulares, por exemplo, ondas 

eletromagnéticas; frequência de uma onda; comprimento de onda; transmissão de energia; 

reflexão, refração, interferência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mostra capa e extratos da produção textual do diário de bordo do grupo da Física no celular (escola H). 

Transcrição: (...) Nós escolhemos esse tema porque nós temos muita curiosidade em saber sobre as ondas do celular, 

sobre a tecnologia, queremos saber também sobre a Física de uma ligação a outra (...) iremos elaborar uma evolução 

histórica do telefone. 

Este grupo demonstrou interesse em aprender sobre o Espectro Eletromagnético, 

evidenciado em suas anotações no diário de bordo e isto foi reforçado no momento das 

apresentações finais. O estudo das ondas eletromagnéticas foi fundamental como apreensão 

conceitual que permeou algum entendimento de dispositivos tecnológicos e de certos fenômenos do 

cotidiano dos estudantes (e.g., radiação solar; raios infravermelhos; raios ultravioletas; micro-ondas; 

ondas de rádio; raios X). 

               O grupo da da Física da Panela de Pressão (escola D) elaborou criativamente uma 

temática para seu caderno de bordo, como se pode ver na Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Capa temática e alguns extratos do caderno de bordo da equipe da Física da Panela de Pressão 

(escola D). Transcrição: (...) aprendemos que a Ciência está no nosso dia a dia, às vezes, sem que nós percebamos, por 
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isso escolhemos a panela de pressão para estudar mais a fundo como funciona. Elas focaram em alguns conceitos da 

Física da área da Termodinâmica (e.g., estudo da pressão; temperatura e suas medidas; calor; transmissão de energia). 

Percebemos através da análise dos conteúdos dos diários de bordo que a maioria dos 

grupos tinha o hábito de copiar na íntegra trechos das leituras realizadas, demonstrando pouca 

habilidade em produzir sínteses, dificuldades para elaborar suas próprias interpretações e 

atribuições de significados aos conceitos, o que ercompreensível, e até esperado, para essa etapa 

escolar que representava o momento em que os estudantes entravam em contato pela primeira vez 

com conceitos físicos. 

Na sequência apresentamos algumas razões colhidas nos diário de bordo para justificar as 

escolhas dos temas.  

Grupo da Física do Clima (escola D), motivos: ... entender a chuva e porque ocorre tanta 

chuva em Porto Alegre; saber por que o calor no verão é fora do normal; entender de onde vem as 

nuvens. 

Grupo da Física no Skate (escola D), motivos: Deve ser legal saber os movimentos, a 

velocidade, o que que tem a ver com a física e em que a gravidade ajuda.  

Grupo da Física no Skate (escola H), motivos: Gostaríamos de saber onde há física no 

movimento das rodas, nas esferas do rolamento; escolhemos esse tema porque é algo que todos nós 

do grupo gostamos e temos curiosidade.  

Grupo da Física das Estrelas (escola G), motivos: Nós gostamos das estrelas e temos 

interesse nelas; temos curiosidades sobre a sua formação e do que são feitas;Queremos entender 

porque elas brilham.  

Grupo da Física da Gravidade (escola G), motivos: Porque temos a curiosidade de saber e 

entender porque no espaço nós flutuamos.  

Os motivos descritos referem-se a apenas alguns grupos e parecem revelar expectativas dos 

estudantes para saberem explicar qualitativamente, pelo menos, fenômenos, objetos, tecnologias 

utilizando uma linguagem científica da Física. Reiteramos que alguns motivos estavam ligados ao 

entendimento de certos fenômenos da realidade mais próxima de seu cotidiano (e.g., chuva em 

excesso e formação de núvens; relâmpagos; funcionamento da panela de pressão; celulares, skates, 

etc.). Outros estudantes decidiram investir na compreensão de fenômenos naturais ou tecnológicos 

que estavam distantes de seu contexto regional, mas que certamente ouviram falar, leram ou 

assistiram algo a respeito (e.g., auroras boreais, trem que levita, estrelas). 

Reiteramos, uma vez mais, que foi preciso auxiliar os estudantes a identificarem os 

conteúdos e conceitos da Física vinculados ao tema escolhido através de orientações nos grupos, 

indicando no livro didático de Ciências os tópicos adequados, ou oferecendo textos científicos, 

artigos, sites de internet, etc.  

Em nossa análise, produzimos um esquema que é mostrado na Figura 4 e que reúnde os 

temas escolhidos pelos grupos e suas conexões com as principais temáticas da Física indicadas ao 

Ensino Fundamental. 
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Figura 4: Mostra os temas escolhidos e os tópicos da Física associados. 

Fonte: o primeiro autor. 

 

A partir das observações, dos diários de bordo e do preenchimento dos formulários ao 

longo das etapas do ensino por microprojetos, foi possível perceber que a maioria dos estudantes 

não tinha o costume de desenvolver produção escrita em Ciências. Suas produções eram bastante 

sucintas, sendo que a falta de habilidade na escrita levava alguns grupos a escreverem o minino. 

Mesmo assim, foi um recurso interessante porque a maioria esforçava-se para registrar suas 

aprendizagens; éramos (o pesquisador e a professora titular) solicitados, em muitos momentos, a ler 

o que tinham escrito; solicitavam orientações e diziam querer desenvolver um bom trabalho. 

Também é de destacar que a ideia do processo avaliativo não teve intenções de qualificar se os 

trabalhos estavam bons ou ruins, mas de levar em consideração a exigência cognitiva das atividades 

realizadas e a problematização de alguns erros conceituais observados (HERNÁNDEZ, 1998). O 

incentivo para a realização de leituras, interpretações, sínteses e a produção escrita em uma aula de 

Ciências revelou ser uma novidade para os estudantes observados e acompanhados. Atividades 

autônomas geravam muitas interações entre eles e com os docentes, não eram aulas silenciosas, ao 

contrário, eram dinâmicas e barulhentas.   

Os diários de bordo, como já dito, ainda que não tenham sido construções perfeitas dos 

estudantes, até por que pareceu ser a primeira experiência de trabalho com microprojetos, revelou 

ser um recurso importante, um incentivo ao registro das atribuições de certos significados pelos 

estudantes, que resultavam de seus esforços de leituras, de pesquisas, de interpretação que iam 

marcando os passos da proposta de ensino por microprojetos. O diário de bordo foi também um 

importante instrumento norteador de uma avaliação formativa, juntamente com os demais 

instrumentos (fichas) preenchidas ao longo do processo.  

5.5 A elaboração das apresentações finais: o desafio de fazer uma síntese e a avaliação 

continuada desse momento didático 

Uma importante etapa da sequência do ensino por microprojetos foi o planejamento das 

apresentações finais pelos estudantes. Oferecemos a eles minilousas15 que tinham aproximadamente 

150 cm x 100 cm e vários pincéis de diversas cores e apagadores para organizarem as 

apresentações. A construção de um pôster exigiria um custo que os estudantes não podiam arcar e 

todos preferiram usar as minilousas, sendo que alguns usaram também cartolinas fornecidas pela 

escola. Os estudantes ficaram curiosos quando viram as minilousas, mas entenderam rapidamente 

 
15 Recurso inspirado na abordagem de Instrução por Modelagem (ciclos de modelagens) defendido por David Hestenes 

para o ensino de Ciências e Matemática. Para ele o uso dos whiteboard (quadros brancos) são para representação dos 

modelos conceituais elaborados pelos estudantes. Ocasião em que os estudantes explicarão seu modelo, oportunidades 

de socializarem suas construções e pensamentos (HESTENES, 2010). 
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sua finalidade (puderam inserir nelas textos resumidos, desenhos, um mapa conceitual16, uma 

sequência de tópicos, etc.).  

O conteúdo das apresentações foi por eles planejado previamente no diário de bordo, bem 

como as etapas a serem seguidas na apresentação. Por exemplo, o grupo dda Física da Lua (escola 

G) registrou: (...) Vamos desenhar as fases da Lua, fazer uma experiência, escrever que a Lua não 

tem luz própria e dizer que nós somente conseguimos vê-la porque é iluminada pelo sol. Falar que 

a Lua realiza um movimento ao redor da Terra e dependendo de sua localização poderemos vê-la 

por inteiro (...).  O grupo da Física nos Parques de Diversões (escola H) relatou no diário o 

planejamento da apresentação: (...) Hoje estamos organizando a apresentação do trabalho no qual 

os assuntos são voltados para a física nos parques de diversões. Nós selecionamos alguns 

brinquedos específicos: Barco Viking...será voltado para a Inércia que é quando um corpo que 

está em movimento ou em repouso continua assim mesmo [a explicação deste conceito foi melhor 

esclarecido, com nossa ajuda, no momento das apresentações, pois pareceu ser um conceito da 

Física muito abstrato para os estudantes]; Montanha Russa: na Montanha Russa temos duas 

energias, a cinética e a potencial que funcionam juntas ou distintas...Estamos fazendo a 

organização da lousa com EVA e imagens do assunto. 

A análise dos relatos dos diários de bordo permitiu perceber que houve certo entendimento 

de conceitos básicos da física; não foi uma repetição das explicações resultantes de suas leituras, 

revelou sua “maneira de entender” os conceitos (e.g., o conceito de Inércia). Reiteramos que essa 

produção e os momentos de falas dos alunos foram valiosos recurso para entendermos como os 

alunos foram, aos poucos, atribuindo significados aos conceitos estudados e captando novos 

conceitos em um processo contínuo de aprendizagem que, não raro, começa com uma 

aprendizagem mecânica (baseada em memorização) e evoliu para a aquisição de significados novos. 

 Mostramos algumas imagens (Figuras 5 e 6) capturadas em momentos de engajamento na 

preparação pelos estudantes das apresentações. 

 
(a)                                                                             (b) 

Figura 5: (a) Grupos da Física do Clima (escola D); (b) e da Física do Futebol (escola H), construindo suas 

apresentações nas mini-lousas. 

 

 

 
16 Este recurso foi pensado inicialmente em 1972 pelos autores Gowin & Novak (1996) para apoiar o processo de 

organização da aprendizagem através da construção de diagramas conceituais hierarquizados. Para Moreira (2005), este 

recurso pode apoiar o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa crítica pelos estudantes em uma aula de 

Física, oportunizando aos alunos a construção, apresentação e defesa de suas ideias sobre a matéria de ensino através da 

atribuição de significados idiossincráticos. Não foi possível o uso desse recurso com alunos, pois percebemos que não 

teríamos tempo suficiente para discutir primeiro sobre os fundamentos práticos do uso dos mapas conceituais, já que os 

alunos desconheciam esse recurso. 

 

 



Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review – V9(1), pp. 1-31, 2019 

 

21 

 

 

 

 

Figura 6: Mostra vários grupos da turma da professora H trabalhando na construção das apresentações dos seus 

microprojetos de temas de Física do Ensino Fundamental. 

As imagens pretendem mostrar as circunstâncias de funcionamento e engajamento de uma 

aula típica de Ciências no Ensino Fundamental sob a abordagem ensino por microprojetos. Essa 

estratégia, que se apresenta como uma alternativa de trabalho, exige naturalmente uma 

reorganização da sala de aula. Na Figura 6, em particular, os alunos da professora H estavam todos 

empenhados na realização da atividade de apresentação final de seus microprojetos. Eles dividiam 

tarefas específicas, envolviam-se na construção de um trabalho que era a expressão de suas autorias. 

Esta imagem é particularmente representativa porque mostra um cenário em que todos aparecem 

trabalhando organizadamente. É relevante mencionar que meses antes vimos/ouvimos esses 

mesmos estudantes em nossas várias “escutas” serem considerados “indisciplinados” e 

“problemáticos”. Em uma ocasião escutamos de uma professora, em reunião de conselho, que essa 

turma era: “...um bando de loucos, em tudo, produção, respeito, as gurias se achando (...)”. 

Lembramos que as escolas que habitamos estão inseridas em regiões de alta vulnerabilidade social, 

mas isto não foi impedidtivo a que os jovens se tornassem protagonistas de suas aprendizagens e de 

desenvolvimentos quando se sentiam motivados e valorizados.  

Em outro processo de “escuta” buscamos saber as opiniões das professoras sobre o 

processo de preparação das apresentações no âmbito dos microprojetos. A professora D revelou-nos 

que: 

Prof. D: (...) foi bem interessante a questão deles terem os quadros brancos e as canetas para 

escreverem e saberem que teriam que explicar para a turma. Foi um momento assim que 

eu achei de um bom resultado. Eles se deram conta do que eles tinham construído até ali, 

ou do que eles não tinham conseguido construir (...) eu acho assim, foi importante o 

encorajamento que a gente deu para eles, mesmo aqueles que tinham mesmo uma 

partezinha do trabalho né. (grifo nosso). 

As observações dos trabalhos e o empenho na construção das apresentações nas 

minilousas, suas negociações, suas inibições para falar à turma, tudo foi um processo e contribuiu 

na avaliação descritiva, como já comentado. Hernandéz e Ventura (2017) orientam que a 

organização e apresentação final de todos os materiais produzidos no trabalho com microprojetos 

ultrapassa a intenção de uni-los e cobri-los com uma fachada para agradar. Para eles, esta ação 

possui outra dimensão, constituindo-se o principal componente da avaliação formativa do ensino 

por projetos, e na perspectiva da TAS, auxilia na consolidação do conhecimento. 
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Na perspectiva de Ausubel (2003), os microprojetos parecem ter favorecido a apreensão 

significativa de ideias iniciais que poderão ser os “subsunçores” relevantes da estrutura cognitiva, 

compondo sistemas estáveis e menos vulneráveis a certas interferências do que as atividades 

discretas aprendidas por meio da memorização, podendo, assim, servir de ancoradouro para futuras 

aprendizagens, no Ensino Médio, por exemplo. 

Do ponto de vista da avaliação, Perrenoud (1999) afirma que para pensar e fazer uma 

avaliação formativa deve-se essencialmente focar na gestão das aprendizagens dos estudantes, 

exigindo do professor observar com mais detalhes seus estudantes, entender melhor seu 

funcionamento, como forma de apoiar o ajustamento de intervenção pedagógica sistemática e 

individualizada, visando à otimização das aprendizagens. Para Ausubel, a avaliação é um elemento 

importante que permite o docente checar se a aprendizagem significativa está ocorrendo, isto é, se 

os estudantes conseguem explicar e relacionar conceitos com sua própria linguagem. 

 

O cenário da sala de aula transformou-se, em verdade, no de um auditório, um espaço-

tempo de trabalho, interação e cooperação. Este tipo de transformação, em nossa análise, pode 

contribuir para uma formação mais integral, mais cidadã. 

 5.6 Apresentações dos microprojetos, autoavaliação dos estudantes e a avaliação contínua deste 

momento didático 

Os momentos das apresentações foram desafiadores para todos os grupos nas três escolas, 

pois, aparentemente, juntavam-se timidez e falta de hábito de falar em público. Alguns estudantes 

fizeram uso de táticas para evitar a exposição, por exemplo, transferiram a responsabilidade para 

um dos componentes do grupo; alguns faltaram nesse dia; resistiram em ir para frente. Esse tipo de 

estratégia provocava mudança na organização padrão da sala de aula, exigindo uma participação 

mais ativa dos estudantes. Na turma da escola D registramos a ausência de parte dos componentes 

que integravam os grupos. A professora especulou que talvez fosse devido a ser o dia da 

apresentação.  

É relevante noticiar que todas as apresentações foram breves, de aproximadamente cinco a 

dez minutos, pois os estudantes visivelmente aligeiravam suas falas para cumprir a tarefa. Tentamos 

deixá-los mais tranquilos orientando que seria um momento importante em que eles 

compartilhariam seus resultados de estudo e pesquisa, suas aprendizagens e também as dificuldades 

encontradas. Nada, porém, parecia tranquilizá-los. Na sequência descrevemos algumas falas 

anotadas durante as apresentações e alguns aspectos conceituais da Física discutidos pelos 

estudantes.  

O grupo da Física do Clima (escola D) demonstrou no início muito nervosismo e antes da 

apresentação fizeram um treino, recapitulando as divisões de falas. As estudantes preferiram ler 

rapidamente as informações anotadas na minilousa, sendo que algumas levaram um pequeno 

pedaço de papel que usavam para conferir informações. Um registro dessa apresentação pode ser 

visto na Figura 717: discutiram que as alterações da temperatura próximas aos oceanos eram 

provocadas pelo fenômeno conhecido como o “El Niño”; explicaram que este evento alterava as 

temperaturas das águas do Oceano Pacífico; explicitaram que a intensidade dos ventos em torno dos 

oceanos contribuía com o aquecimento ou resfriamento das águas marítimas; vincularam um 

fenômeno natural como causador das mudanças de temperatura das massas de ar e expressaram que 

este fenômeno tinha repercussões diretas no Brasil, verbalizando que “pode causar diminuição das 

chuvas no norte e nordeste e causar secas e incêndios, pode aumentar a temperatura aqui no sul e 

 
17 Solicitamos à professora da turma se poderíamos registrar algumas imagens. A professora então perguntou a turma se 

era possível. Alguns grupos da turma da professora D e H concordaram e, então, registramos e as turmas da professora 

G não aceitaram o registro. Destacamos que não solicitamos que os pais ou responsáveis assinassem autorização para o 

uso de imagens e por essa razão elas são mostradas aqui sem identificação dos estudantes. 



Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review – V9(1), pp. 1-31, 2019 

 

23 

 

muitas chuvas...”. Abordaram o conceito de equilíbrio térmico e associaram essa definição como 

sendo o principal causador da formação do clima em uma região.  

 

 

Figura 7:  Momentos que precederam a apresentação do grupo Física do Clima, da turma da professora D. 

 

Percebe-se que o grupo abordou conceitos básicos da Física, sugerindo terem captado seu 

significado. Por exemplo, o conceito de equilíbrio térmico não aparecia nas anotações iniciais do 

diário de bordo (Figura 1) e pareceu ser-lhes antes desconhecido. Apesar de termos auxiliado na 

construção da apresentação, acabaram não tratando de outros conceitos relacionados ao estudo do 

clima (e.g., transferência de energia por convecção; densidade das massas de ar atmosférico; 

empuxo; expansão e compressão do ar). Entendemos que estes são conceitos que exigiriam um 

tempo mais prolongado para um maior aprofundamento e apreensão.  

Ausubel (2003) ressalta que a linguagem é considerada um recurso facilitador da 

aprendizagem significativa porque é uma oportunidade dos educandos poderem manipular 

conceitos e proposições através do uso da “palavra” em que os significados podem ser melhor 

clarificados. A linguagem pode cumprir um papel integral e operativo no desenvolvimento do 

raciocínio. Para o autor, sem oportunizar a linguagem a aprendizagem significativa se tornaria 

muito rudimentar. 

Sempre no término das apresentações os grupos eram aplaudidos, em um gesto que servia 

de motivação para os outros que ainda iriam apresentar.  

O grupo da Física dos Celulares (escola H) preferiu usar duas minilousas para a 

construção de sua apresentação, empregando desenhos e fragmentos de textos bem objetivos para 

nortear suas explicações (Figura 8). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 8:  Apresentação do grupo da Física dos Celulares (escola H). 

 

Fragmento da explicação desse grupo:(...) os telefones celulares emitem ondas de 

radiofrequência e os efeitos na pessoa dependem, podem causar aquecimento, mas ainda não 

sabemos se ao usarmos muito o celular esses campos eletromagnéticos dos celulares podem ser 

prejudiciais (...).  
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Como se pode perceber, demonstraram ter adquirido conhecimentos conceituais 

elementares sobre o eletromagnetismo, focando no entendimento do espectro das ondas 

eletromagnéticas, conceito fundamental à formação científica básica dos estudantes. Além disso, 

elaboraram uma representação que mostrava suas interpretações acerca do processo de transmissão 

e recepção das informações nos meios de comunicação. Embora as explicações também tenham 

sido breves, não continham erros conceituais e foi possível perceber que houve construção, pode-se 

arriscar, significativa de vários conceitos físicos. 

O grupo da Física da Lua (escola D) desenhou na minilousa uma representação 

esquemática para explicar como ocorrem as fases da Lua (Figura 9). Extratos da fala: a Lua cheia é 

a fase mais bela e acontece quando o Sol ilumina toda a Lua, na parte virada para Terra. A Lua 

nova, o lado visto na terra, tem pouca luz (...) A fase minguante é quando a Lua vai perdendo luz do 

Sol; na Lua crescente a parte iluminada forma uma letra cê (...).  

Ainda que não tenham tido rigor de linguagem sua explicação está adequada, assim como 

as representações nos desenhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Apresentação na mini-lousa do grupo da Física da Lua (escola D). 

Na Figura 11 mostramos a construção a apresentação da temática Fases da Lua (escola G). 

Extratos da explicação:  quando a Lua vai se deslocando em torno da Terra durante um mês, ela 

apresenta quatro aspectos que a gente chama de “fases da Lua” e que dependem da luminosidade 

que ela recebe do Sol (...)”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11:  Apresentação do grupo que pesquisou sobre Fases da Lua da turma da professora G. 

 

Os estudantes enfrentaram a seu modo o desafio da apresentação ao grande grupo. 

Contudo, conseguiram socializar seus resultados, defender o que entenderam, esforçaram-se para 

dividir com a turma suas interpretações das leituras e pesquisas feitas sobre o tema. De uma forma 
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geral, apresentaram aspectos da Física que conseguiram captar, não demonstrando um entendimento 

aprofundado, mas de maneira clara. Foi uma oportunidade de iniciação a esta disciplina que os 

colocou em contato com conceitos fundamentais (e.g., inércia, aceleração, peso, gravidade, massa, 

movimento acelerado, resistência, movimento constante, equilíbrio térmico, densidade, trocas de 

calor, indução eletromagnética, atrações elétricas e magnéticas, conservação de movimento, energia 

e sua conservação,  raios cósmicos, etc.).  

Hernández e Ventura (2017) ressaltam que o caminho do conhecimento implica a procura e 

o aprofundamento das relações, procedimentais ou disciplinares, que sejam possíveis estabelecer 

em volta de um tema.  

A atividade de apresentação foi levada em conta no processo avaliativo, não no sentido de 

produção de uma nota ou conceito, mas como um momento primordial da arte de fazer uma 

avaliação contínua, processual, formativa dos sujeitos.  

Vejamos a seguir a  opinião da professora D sobre a avaliação dessa etapa de trabalho: (...) 

foi um resultado muito bom eles terem que se expressar na frente dos colegas...eu sempre digo 

assim, tudo que eles fazem em sala de aula ...a participação nas aulas do microprojeto, tudo isso, 

eu estou avaliando ...observando essa participação diária nas aulas, na construção da pesquisa 

deles, estou avaliando também .  

A professora D, nesta conversa, revelou que considerava todo o processo de construção dos 

estudantes, através de observações nas atividades de desenvolvimento dos microprojetos para o 

pensar a avaliação.  

Da mesma forma, a professora G considerou o trabalho com os microprojetos para o 

desenvolvimento de sua avaliação e afirmou, em uma conversa, que devido à limitação de tempo 

para a aplicação da proposta, ela não foi tão rigorosa com os estudantes: (...) Eu não fui muito 

criteriosa porque eles não tiveram muito tempo, foi meio assim...a gente não conseguiu 

acompanhá-los e orientá-los melhor nas fases do projeto, teve isso. 

Informou ela ter valorizado a participação e envolvimento dos grupos, o interesse, o 

percurso das aprendizagens, apesar de confessar que o tempo foi uma das dificuldades. Como 

informamos, somente tivemos oito (8) horas-aula de intervenção. Em um retorno à escola, em 2017, 

a professora G revelou que todos os alunos haviam sido aprovados na Secretaria Municipal e que 

somente três alunos tiveram problemas com a infrequência e não foram aprovados por ela.  

Para Hernández e Ventura (2017), não se pode apresentar o resultado final de um 

(micro)projeto em um instrumento como um dossiê. Para eles, dossiê “era apenas uma parte do que 

tinha acontecido em aula, e, portanto, constituía uma imagem parcial da intenção global de 

aprendizagem do Projeto” (p. 91). Em nosso caso, foram usados os diários de bordo, a produção 

escrita dos estudantes nas fichas fornecidas, a construção da apresentação nas minilousas e 

anotações de suas verbalizações. Estes recursos serviram para revelar, de forma aproximada, parte 

do que tinha acontecido nas aulas de Ciências, nesse período, que é um processo interativo bem 

mais complexo.   

Para pensar uma avaliação formativa, Hernández e Ventura (2017) afirmam que é 

necessário  considerar “o processo de tomada de decisão, o que foi acontecendo na classe, como 

refletiu e atuou cada um, e como os alunos foram trabalhando.” ( p. 91). Ao final dos trabalhos a 

forma de organização dos conhecimentos escolares ocorre pela sistematização e análise das 

produções escritas dos estudantes, do processo de avaliação, da memória, expressos em forma de 

anotações para se ter uma noção do que foi desenvolvido nas aulas. Daí a importância que 

atribuímos, nesta pesquisa, aos diários de bordo e às nossas anotações e registros. 
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5.7 Uma “escuta” às professoras e aos alunos acerca da experiência de ensino por microprojetos 

e de avaliação formativa: retorno às escolas  

Fomos fazendo um processo de “escuta” das falas e opiniões das professoras sobre a 

experiência de ensino por microprojetos durante o período de intervenção e posteriormente, em 

2017, quando retornamos às escolas para colher suas impressões.  

A professora D revelou que uma vantagem da proposta de ensino por microprojetos foi 

poder ver o envolvimento dos estudantes em torno de um tema. Ela disse que a proposta serviu de 

motivação para aproximar os estudantes do componente Física e para auxiliá-los no entendimento 

de um tema de seus interesses. 

A opinião da professora H foi de que a partir das atividades da proposta de ensino por 

microprojetos foi possível introduzir uma Física mais próxima da realidade dos seus estudantes e 

que a abordagem envolveu-os, como podemos perceber em sua fala:  Achei a proposta muito rica e 

interessante porque a mesma possibilitou trazer a Física para o cotidiano do aluno, o que 

possibilitou que esse aluno construísse conhecimentos relacionados à Física (...) o que deu certo foi 

a aplicabilidade do projeto, onde os alunos se envolveram bastante (grifo nosso).  

 

Interpretamos na fala da professora H alguma esperança ou possibilidade de utilização da 

proposta por ela, na sua prática futura, pois ela efatizou a “aplicabilidade da proposta”. 

A professora G reiterou que a maior dificuldade da abordagem de ensino por microprojetos 

foi o reduzido tempo reservado à aplicação. Sua opinião é a de que devido ao processo de 

intervenção ter sido deixado muito para o fim do ano, isto dificultou sua efetiva aplicação: A gente 

foi adiando e não deu para focar melhor, tinha que ter tido mais tempo, o cronograma não fechou 

por questões da escola (ela se refere ao cumprimento de seu planejamento) (...) Foi tudo muito 

rápido e faltou tempo. Mas eu acho que o movimento deles, eu acho, foi até certo ponto de 

apropriação. A gente percebeu eles mais responsáveis, investiram tempo para entender o tema 

(...)acho que foi uma boa experiência.  

Apesar de considerar a limitação do tempo, a professora G destacou que o 

desenvolvimento da proposta foi uma experiência importante e destacou que os estudantes 

mostraram-se mais responsáveis, interessados na busca de sua própria aprendizagem. 

Uma das desvantagens, apontada pela professora H, foi ter observado pouca dedicação dos 

estudantes na construção de seus diários de bordo. Para ela, o que dificultou foi a distância temporal 

entre as aulas, que ocorriam em um só dia da semana, nas sextas-feiras, e houve algumas 

interrupções (e.g., sextas-feiras que não tiveram aulas) que dispersaram os alunos, fazendo com que 

sempre tivéssemos que retomar informações de aulas passadas.  

 A professora D apontou como dificuldade para o uso do ensino por microprojetos em 

suas aulas o fato de ela não se sentir totalmente preparada para aprofundar conhecimentos de Física 

necessários para orientar os estudantes. Revelou que necessitaria do apoio para a implementação da 

proposta, principalmente, em relação aos saberes do Componente Física: “(...) por eu também não 

conseguir ter algum conhecimento naquele conteúdo, o grupo pode não conseguir se envolver 

tanto, nem avançar. Se eu conhecer alguma coisa daquele conteúdo eu posso auxiliar ou conhecer 

alguém que possa me ajudar também”.  

Assim, um de nossos achados (verbalizado pela professora D) revela que seria importante 

haver o apoio de um professor de Física para auxiliar na replicação da proposta, não se restringindo 

essa ajuda ao final, nas apresentações dos alunos, mas sim  um acompanhamento durante todo 

processo. Como dito, a formação das professoras não era em Física. 
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 Isto pode estar revelando uma importante brecha no mosaico da educação pública, que 

aponta uma real necessidade de maior interação universidade-escola, seja através de projetos de 

extensão universitária ou de programas de formação continuada, que entendemos essenciais para 

que a academia possa alcançar a escola, aproximando-se da sociedade em suas demandas e 

necessidades.  

Este é, para nós, um dos achados mais reveladores desta investigação: a escola clama por 

ajuda e a universidade precisa lançar-lhe um olhar, uma “escuta” cuidadosa, bem como promover 

ações mais efetivas de articulação universidade-escola.  

  A professora H informou que tinha interesse de reaplicar a proposta em outras turmas nos 

anos seguintes; também revelou que gostaria que existisse mais parcerias com um professor 

especialista em Física para apoiá-la durante todo processo, e não somente no final dos 

microprojetos; afirmou que pretende apresentar, de forma introdutória, o Componente Física na 

disciplina de Ciências.  

Prof. H: (...) Eu tentarei aplicar o projeto no último trimestre com meus novos alunos. Na realidade 

percebo que um professor específico da área de física se faz necessário durante todo o 

processo, não só durante a avaliação. Mesmo que no nono ano é uma iniciação à 

física...nem sempre o professor que atende a turma tem domínio dos conceitos de física 

para assessorar os alunos. (...) 

Unanimamente as professoras pesquisadas revelaram que consideraram a abordagem de 

ensino por microprojetos em suas aulas de Ciências como uma forma de repensar as suas maneiras 

de fazer a avaliação, e que valorizavam, em geral, na prática, a busca de resultados quantitativos de 

desempenhos cognitivos sobre os qualitativos, ainda que a legislação orientasse o contrário. Na 

prática, a medição era obtida acentuadamente através da aplicação de provas.  

O processo avaliativo propiciado pelo ensino por microprojetos foi realizado considerando 

as observações dos alunos trabalhando, os registros descritivos dos grupos (diários de bordo e 

fichas)  nas situações de construção das aprendizagens até o momento de socialização dos 

resultados das pesquisas nas apresentações finais. As professoras prestaram atenção a: (i) 

envolvimento dos alunos desde o início da construção dos projetos (e.g., trabalhos coletivos, 

distribuição de tarefas, compromissos); (ii) clareza do tema, questões, objetivos, metodologia; (iii) 

clareza na apresentação dos trabalhos; (iv) participação e respeito nas apresentações dos outros 

grupos; (v) análise dos Diários de Bordo; (vi) relação das temáticas com aspectos conceituais da 

física.  

No âmbito de nossa pesquisa, consideramos importante ouvir também parte dos estudantes 

acerca de sua participação na proposta de ensino por microprojetos. Todos os que ouvimos18 

consideraram a estratégia relevante para o desenvolvimento de suas aprendizagens, mas pareceu ser 

uma abordagem desafiadora para eles. Algumas opiniões de estudantes são aqui transcritas:  

Estudante B: foi legal, eu gostei de estudar o raio, entendi que é uma descarga elétrica causada 

pelo atrito (carga elétrica) lá nas nuvens e a pessoa pode morrer com um raio porque 

a quantidade da eletricidade de um raio é muito alta. Mas o trabalho foi legal, 

interessante, mas não fácil e todos do meu grupo trabalharam bem. 

Estudantes M: Nosso grupo pesquisou bem sobre as fases da Lua, os Eclipses. Nós vimos que existe 

uma sombra da Lua na Terra e entendemos porque se forma aquelas Luas olhando 

 
18 Não foi possível ouvir todos os alunos, sugerimos que, espontaneamente, pudessem falar (ao todo escutamos cerca de 

dez alunos). Muitos resistiam em externalizar suas ideias. Os que participaram opinaram de forma objetiva. Devido o 

tempo limitado, não foi possível realizar uma entrevista individual e somente registramos algumas falas dos alunos por 

que não usamos equipamentos de gravação em áudio, que exigiria uma autorização dos pais ou responsáveis e 

consequentemente um tempo maior. 
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daqui da Terra (...) Eu aprendi muito sobre a Lua e participei das atividades. Mas 

nosso grupo demorou muito para achar um tema.  

Estudante C: a nossa pesquisa ajudou a gente entender como é o nosso clima, qual é a explicação 

para irregularidades das temperaturas que andam acontecendo no RS, pode ser que 

seja por causa do El Niño. Entendemos que a temperatura (energia) vai passar 

através de ondas eletromagnéticas (luz solar, por exemplo) pelo ar, os objetos vão 

ficar equilibrados (equilíbrio térmico). Não foi muito difícil, gostei do nosso tema. 

Descobri coisas interessantes, fiz o meu melhor, mas percebo que a maioria das 

pessoas do meu grupo achara difícil. 

Percebe-se que há certas imprecisões nas falas e falta de clareza em relação a conceitos 

fundamentais da Física., mas não se pode perder de vista que foram apenas algumas semanas de 

pesquisas e discussões nos grupos – de intervenção. Assumimos que estes conceitos iniciais podem 

ser tomados como subsunções para um aprofundamento e enriquecimento da estrutura cognitiva dos 

aprendizes no Ensino Médio. Os estudantes tiveram espaço para colocar suas opiniões e críticas 

sobre a realização da proposta de ensino por microprojetos constituindo-se em um momento 

importante de autoavaliação; de externalização de posições que tanto ressaltam vantagens da 

estratégia, como apontam certas dificuldades.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RELAÇÕES COM A TAS  

Atuando como “os próprios autores dos seus projetos” e, portanto, como sujeitos de 

construção de suas aprendizagens, os estudantes empenharam-se, com a facilitação do professor-

pesquisador e da professora titular da escola, captaram e refletiram aspectos conceituais do 

Componente curricular Física, procuraram registrar o resultado de suas observações, interpretações 

das leituras, buscas em livros e internet, aprendendo sobre sites confiáveis. Em geral, tinham 

orgulho da produção dos seus diários de bordo e faziam muitas perguntas, explicavam os 

conhecimentos apreendidos sobre seu tema, queriam compartilhar informações com o professor e 

colegas. Todos esse processo pareceu-nos ter relação com uma região importante entre o que 

Ausubel chama de aprendizagem mecânica, avançando aos poucos, por meio de novas interações e 

experiências diversificadas, até alcançar a aprendizagem significativa, no outro extremo dessa faixa.  

O ensino por microprojetos nas aulas de Ciências, nos contextos investigados, 

proporcionou um primeiro contato com temas do componente curricular Física, incentivou 

“autonomia e autoria” e pareceu contribuir na construção de subsunçores iniciais da física escolar. A 

experiência vivenciada nas três escolas promoveu uma alteração na dinâmica da sala de aula, os 

alunos passaram a coordenar os caminhos de sua aprendizagem através da pesquisa, da organização 

e distribuição de tarefas, do desenvolvimento em alguma medida da capacidade de argumentação 

visando explicar fenômenos e conceitos físicos associados às perguntas de pesquisa por eles 

escolhidas. 

Ao retornarmos à escola em 2017 para um feedback da professora H, ela nos revelou que, 

infelizmente, um desses estudantes que vemos trabalhando na Figura 6 sofrera um grave ato de 

violência urbana que interrompeu seus sonhos de vida. Ela informou que ele fora vítima de cinco 

tiros e encontrava-se tetraplégico. Junto com a professora, fomos tomados de profunda tristeza: as 

expectativas e esperanças de alcançar um futuro melhor esvaíram-se, como se o futuro, agora 

líquido, escorresse por entre os dedos. Este não é um fato isolado, a situação é preocupante e o 

investimento em educação uma necessidade urgente. 

Contudo, percebemos que a proposta mobilizou os estudantes, que demonstraram 

engajamento nas tarefas de leituras, pesquisas, construção dos diários de bordo, produções escritas, 

preparação e apresentações finais. Em boa medida, esse engajamento resultou do fato de ser-lhes 

permitido escolher os temas de seus interesses e da valorização de suas produções. Esse primeiro 
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contato dos estudantes com temas da Física através de microprojetos pareceu positivo e revelou 

uma participação ativa. A maioria desconhecia o que era um “problema de pesquisa”, “uma questão 

norteadora”, “uma hipótese”, como selecionar sites de internet confiáveis para consulta, etc. Aos 

poucos, a dinâmica foi despertando neles um pensar, um jeito de resumir, um interesse por 

fenômenos e conceitos fundamentais da Física. Contudo, é fundamental reconhecer que as 

apresentações finais dos grupos foram breves, que nem todos aprenderam igualmente, que a 

inibição era visível, que a captação de conceitos era superficial. Por outro lado, o trabalho 

cooperativo, a distribuição de tarefas, o desabrochar da autonomia pareceram ser, por si só, um 

ganho que pode impactar em aprendizagens futuras. 

Observamos envolvimento na realização das leituras propostas, indicando que os 

microprojetos constituíram-se em oportunidades de produção de perguntas por aqueles estudantes 

oriundos de contextos sociais extremamente precários, detentores de pouco, para não dizer quase 

nenhum, capital cultural. Isto pode estar mostrando que, independentemente do contexto, da 

precariedade, da falta de quase tudo, é possível imprimir sonhos, expectativas e predisposição para 

a busca do conhecimento através de estratégias adequadas e de disposição para ajudar.  

O processo de ensino por microprojetos transformou a sala de aula, colocou os estudantes 

em posição ativa e consciente na busca pelo conhecimento, engajou mesmo aqueles que em aulas 

tradicionais eram rotulados como indisciplinados e colocou os estudantes do último ano do Ensino 

Fundamental em contato com a Física através de uma experiência introdutória, mas possivelmente 

eficaz e capaz de promover a construção de conceitos subsunçores iniciais – funcionando como 

“organizador prévio – e possibilitando a condução dos estudantes rumo a uma aprendizagem futura 

mais significativa da Física.  

Quanto à avaliação, o fato de não considerar a prova como único instrumento avaliativo 

deixou os estudantes menos nervosos e mais envolvidos no desenvolvimento das atividades. As 

professoras levaram em conta as produções dos aprendizes, o interesse, fizeram observações 

detalhadas de todas as etapas de construção das aprendizagens na exploração das temáticas. O 

processo avaliativo realizado pelas professoras constituiu, assim, uma perspectiva mais formativa, 

de caráter descritivo, com observações mais pormenorizadas dos estudantes trabalhando em todas 

as etapas da proposta. 

Consideramos que dois aspecos podem ser tomados como as principais contribuições do 

ensino por microprojetos neste estudo: 1) proporcionar uma introdução (breve) da Físisa, evitando 

que os estudantes dessas escolas públicas municipais egressassem do Ensino Fundamental sem ter 

tido oportunidade de construir conceitos subsunçores iniciais, necessários ao estudo e futuro 

aprofundamento dos conhecimentos físicos; 2) incitar uma ressignificação das práticas de avaliação 

das aprendizagens por parte das professoras investigadas. Ainda que este resultado seja local, isto é, 

não generalizável como é próprio da pesquisa qualitativa em educação, a experiência pode motivar 

outros pesquisadores/professores a replicar a experiência e a apontar novos caminhos. O estudo 

revela também, a partir do conhecimento da realidade escolar e de “escutas”, que é urgente uma 

maior aproximação universidade-escola, para a compreensão de suas reais necessidades. “Escutar 

melhor” os professores em seu cotidiano complexo pode ser um caminho promissor na busca de 

alternativas e formas de ajudá-los na difícil da terefa de alfabetizar cientificamente e formar 

cidadãos mais críticos e participativos. 
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