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Trabalho realizado com recursos materiais e financeiros da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes, Brasil). 

Fomentar a realização de atividades que ampliem o conhecimento e a 
cultura científica de alunos e promover o desenvolvimento profissional 

de professores das escolas da rede pública de educação básica. 



Conceitos Científicos 

Vocabulário básico de 
conceitos científicos. 

Indicador do nível de 
alfabetização científica 

(BRASIL, 2006). 

A aproximação da objetividade, 
generalidade e universalidade 

de um conceito é gradual. 

Algo em permanente 
processo de devir  

(PAIS, 2008). 

Saber 
escolar 

Saber 
científico 

Saber 
cotidiano 

PAIS (2008) 



Conceitos Científicos 

Teoria dos campos conceituais (Vergnaud) 
(MUNIZ, 2009; PAIS, 2008; MOREIRA, 2002) 

O sujeito não 
forma 

conceitos a 
partir de uma 

única 
situação. 

Uma situação 
compreende 

vários 
conceitos. 

As situações 
é que dão 

sentido aos 
conceitos 

As 
propriedades 

de um 
conceito são 
apropriadas 
pelo sujeito 
ao longo do 

tempo. 



Metodologia: Resolução de Problemas 

Adequada para estimular estudantes a 
pensar e a criar (POZO, 1998) 

Apresentação de situações que exigem dos alunos  buscar 
respostas a problemas (questionamentos). 

Objetivo: habituar os alunos a encontrar, por si mesmos, respostas a 
perguntas ao invés de esperar uma resposta já elaborada. 



Curso: Estudando conceitos científicos através de unidades de medida  

Participantes 

Cinco professores (Física, 
Química, Matemática e 

Pedagogia) 

Vinte alunos da Educação Básica             
(Ens. Fund. e Médio). 

Ministrantes Três professores do curso de 
Licenciatura em Ciências Exatas 

Oficinas 3 horas (14h às 17h) 



Estudando conceitos científicos através                         
de unidades de medida 

Oficina Conceitos Abordados 

1 O tempo: concepção e medidas  

2 Medidas de comprimento, distância e altura  

3 Massa, volume, capacidade e suas unidades de medida  

4 Medindo o pH  

5 Velocidade  

6 Densidade  

7 Deslocamentos angulares  

8 Solubilidade  

9 Pressão  

10 O empuxo e as medidas de força  



Oficinas: sequência didática 

1) Organização conceitual e motivação para a 
atividade 

2) Organização do trabalho: proposição dos 
problemas e estruturação das atividades. 

3) Execução da atividade 

4) Análise e comparação das soluções 
propostas. 

5) Discussão dos conceitos trabalhados. 



Problema: oficina Solubilidade 

 
a- Percebe-se que o enxofre quando queimado forma o dióxido de enxofre, um dos subprodutos da 
Petrobrás. O dióxido de enxofre sendo queimado forma o trióxido de enxofre e quando reage com a 
água forma a chuva ácida. Para que ocorra a formação dessa chuva ácida, os óxidos de enxofre devem 
solubilizar-se com os vapores d’água. Pesquise a solubilidade do enxofre em água e demonstre 
experimentalmente esse fenômeno.  
b- A Petrobrás utiliza técnicas para fazer o refinamento do petróleo. Explique em nível teórico e 
experimental essas técnicas de refinamento e quais os impactos ambientais que as mesmas podem 
causar. Qual a relação desse problema com o anterior?  

 

P1- Solubilidade é importante para um grande número 
de disciplinas científicas e aplicações práticas, que vão 
desde o processamento do minério, uso para 
medicamentos, bem como o transporte de poluentes. A 
solubilidade é frequentemente dita ser uma das 
"propriedades características de uma substância", o que 
significa que a solubilidade é geralmente usada para 
descrever a substância. Por exemplo, uma mistura de sal 
(cloreto de sódio) e sílica podem ser separada por 
dissolução do sal em água, e filtração da sílica não 
dissolvida. (...) 



Problema: oficina Concepção e medidas de pressão 

P1- D. Maria necessita preparar o almoço de sua família de uma forma rápida. Para tal, ela 
cozinha os alimentos que demoram mais para ficarem prontos em uma panela de pressão. i) por 
que essas panelas recebem esse nome? ii) o que acontece dentro de uma panela de pressão? iii) 
a qual temperatura pode chegar o alimento cozido em uma panela como essa?   

P2- Realize o seguinte experimento: i) aqueça 100 ml de água em 
um recipiente com água até o ponto de fervura, observando a 
elevação da temperatura no termômetro; ii) registre a 
temperatura em que se formam as primeiras bolhas e aquela em 
que a água entra em ebulição; iii) retire o recipiente com água de 
cima do aquecedor e o coloque em uma cuba com gelo; iv) 
observe o que acontece com a água: a quanto graus a água 
continua em ebulição? Qual a explicação para tal fenômeno? 

P3- Sabendo que a pressão atmosférica por ocasião do experimento 
anterior (medida com auxílio de um barômetro), realize um 
experimento que possa determinar a pressão (em N/m2) que 
exercemos sobre o solo quando pisamos com os dois pés sobre o 
chão. Essa pressão é maior ou menor do que a pressão atmosférica a 
que estamos sujeitos?   



Problema: oficina O tempo – concepções e medidas 

P1 - Santo Agostinho (350-430 d.C.), no Livro XI, da obra Confissões (397), deixou registrada sua 
reflexão sobre o tempo: “Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem o 
poderá apreender, mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu 
conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando 
dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando 
dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei; se o quiser 
explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei.” (Fonte: www.filosofia.com.br/frase_hist.php?pg=60)  

P2 - Levando em 
conta a reflexão 
acima, o que você 
diria que é o tempo? 
De quais maneiras 
podemos 
dimensionar o 
tempo? Quais 
unidades de medida 
são usadas para 
medir o tempo? 

P3 – Levando em conta que o tempo de um dia é medido em horas, 
minutos e segundos: i) O que significa a fração de tempo 1/4 de hora? ii) A 
quantos minutos corresponde a 1/3 de hora? iii) A quantos segundos 
corresponde 1/12 de hora? iv) Suponhamos que você proponha que as 
aulas em sua escola comecem às 7h20min. Se a manhã tiver seis horários 
de aula de 50 minutos e um intervalo de 10min a cada duas horas de aula, 
qual será o horário de término das aulas desse turno?    

http://www.filosofia.com.br/frase_hist.php?pg=60
http://www.filosofia.com.br/frase_hist.php?pg=60
http://www.filosofia.com.br/frase_hist.php?pg=60
http://www.filosofia.com.br/frase_hist.php?pg=60
http://www.filosofia.com.br/frase_hist.php?pg=60


Oficina: O tempo: concepção e medidas  

Sobre a unidade de medida tempo, eu sabia muito pouco apenas que 
ele é necessário para resolver alguns problemas que a professora 
passava, nunca tinha parado pra pensar o que é tempo (Aluna).  

Oficina: Medidas de Pressão 

Todas as atividades feitas foram muito importantes para usar em 
atividades em sala de aula. Essa atividade foi a que mais me chamou a 
atenção, devido a maneira como foi colocado o tema e atividades, 
tanto que nem na hora do lanche queríamos parar as atividades. 
(Professor). 



Oficina: Medidas de Velocidade 

Esse encontro eu achei muito produtivo. Fizemos uma aula que 
trabalhamos na parte teórica e prática. Na parte teórica a professora 
propôs 5 desafios, que era para fazer a transformação de km/h para 
m/s. Achei bem fácil de fazer. Na parte prática alguns alunos foram 
medir a velocidade que o outro aluno levava para caminhar à passeio, 
sem pressa, com pressa e correndo. Depois de fazer o teste observamos 
que tivemos resultados super diferentes de um para o outro. 
Colocamos todos os resultados no programa de computador "microsoft 
Excel" para termos a média do tempo e velocidade. Gostei muito, achei 
interessante, porque mesmo eu sabendo fazer as contas e 
transformações, sempre tem alguma maneira diferente e mais fácil de 
fazer (Aluna).  



Considerações finais 

Defende-se que desenvolvimento do pensamento científico, assim como o 
desenvolvimento social e cultural de estudantes, podem ser maximizados 
quando, além da contextualização dos conceitos, são utilizadas práticas 
orientadas pela resolução de problemas. 

Busca-se a inclusão de uma formação de professores em que sejam trabalhadas 
as dificuldades metodológicas e epistemológicas que o professor enfrenta ao 
ensinar conceitos científicos e unidades de medida. 

Trabalha-se com a hipótese de que realizar o estudo de um conceito a partir das 
unidades de medida contribui para uma melhor compreensão do significado dos 
conceitos científicos. 
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