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RESUMO 

Até hoje, muitos discursos segregam processos que são considerados 
concomitantes como os concernentes ao ensino e à aprendizagem. Uma das formas de 
evitar essa segregação é por meio de atividades temáticas mediadas por professores, nas 
quais os estudantes assumam o protagonismo do processo de ensino/aprendiza
Este trabalho objetiva demonstrar essa possibilidade de protagonismo por meio de uma 
estratégia diferenciada. No componente curricular denominado 
de Física e Química do curso superior de Licenciatura em Ciências Nat
professores auxiliam cada um dos grupos supervisores (GS), compostos por trios de 
estudantes, e responsáveis por um dado experimento de natureza físico
sentido, o GS estuda o roteiro experimental (semiestruturado) 
do componente curricular na semana anterior 
na data marcada para o experimento, deve problematizar o PE/A junto aos demais grupos, 
orientando-os sobre aspectos laborais, recolhendo os dados obtidos
técnico sobre o ensaio. Os professores responsáveis observam a atuação do GS e dos 
demais estudantes, analisam os resultados obtidos e as discussões/problematizações 
ocorridas durante o experimento. A cada três semanas, faz
laboratoriais; nesta, cada um dos GS é convocado a apresentar os resultados obtidos e 
suas conclusões por meio de um seminário. Os professores devem mediar à participação 
dos grupos, questionando e problematizando o conhecimento constr
em si, a atuação do GS e a contribuição dos demais grupos. Esse seminário serve para 
incluir a prática como componente curricular. Entre os resultados obtidos nesse processo, 
foram constatadas mudanças atitudinais dos educandos, os qu
experimentos como modo de introduzir os fundamentos teóricos da ciência, colocando em 
segundo plano a ideia de ensaio comprovatório; (2) abandonar a recepção de dados e fatos, 
substituindo-a pela construção de conhecimentos 
roteiros totalmente não estruturados, como forma de incrementar a construção dos saberes 
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Até hoje, muitos discursos segregam processos que são considerados 
concomitantes como os concernentes ao ensino e à aprendizagem. Uma das formas de 
evitar essa segregação é por meio de atividades temáticas mediadas por professores, nas 
quais os estudantes assumam o protagonismo do processo de ensino/aprendiza
Este trabalho objetiva demonstrar essa possibilidade de protagonismo por meio de uma 
estratégia diferenciada. No componente curricular denominado Laboratório Interdisciplinar 

do curso superior de Licenciatura em Ciências Nat
professores auxiliam cada um dos grupos supervisores (GS), compostos por trios de 
estudantes, e responsáveis por um dado experimento de natureza físico
sentido, o GS estuda o roteiro experimental (semiestruturado) – fornecido pel
do componente curricular na semana anterior – e elabora questões sobre a prática. O GS, 
na data marcada para o experimento, deve problematizar o PE/A junto aos demais grupos, 

os sobre aspectos laborais, recolhendo os dados obtidos e redigindo um relatório 
técnico sobre o ensaio. Os professores responsáveis observam a atuação do GS e dos 
demais estudantes, analisam os resultados obtidos e as discussões/problematizações 
ocorridas durante o experimento. A cada três semanas, faz-se uma pausa nos trabalhos 
laboratoriais; nesta, cada um dos GS é convocado a apresentar os resultados obtidos e 
suas conclusões por meio de um seminário. Os professores devem mediar à participação 
dos grupos, questionando e problematizando o conhecimento construído, os experimentos 
em si, a atuação do GS e a contribuição dos demais grupos. Esse seminário serve para 
incluir a prática como componente curricular. Entre os resultados obtidos nesse processo, 
foram constatadas mudanças atitudinais dos educandos, os quais passaram a: (1) utilizar os 
experimentos como modo de introduzir os fundamentos teóricos da ciência, colocando em 
segundo plano a ideia de ensaio comprovatório; (2) abandonar a recepção de dados e fatos, 

a pela construção de conhecimentos científicos; (3) sugerir ensaios com 
roteiros totalmente não estruturados, como forma de incrementar a construção dos saberes 
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Até hoje, muitos discursos segregam processos que são considerados imbricados e 
concomitantes como os concernentes ao ensino e à aprendizagem. Uma das formas de 
evitar essa segregação é por meio de atividades temáticas mediadas por professores, nas 
quais os estudantes assumam o protagonismo do processo de ensino/aprendizagem (PE/A). 
Este trabalho objetiva demonstrar essa possibilidade de protagonismo por meio de uma 

Laboratório Interdisciplinar 
do curso superior de Licenciatura em Ciências Naturais, dois 

professores auxiliam cada um dos grupos supervisores (GS), compostos por trios de 
estudantes, e responsáveis por um dado experimento de natureza físico-química. Nesse 

fornecido pelos professores 
e elabora questões sobre a prática. O GS, 

na data marcada para o experimento, deve problematizar o PE/A junto aos demais grupos, 
e redigindo um relatório 

técnico sobre o ensaio. Os professores responsáveis observam a atuação do GS e dos 
demais estudantes, analisam os resultados obtidos e as discussões/problematizações 

pausa nos trabalhos 
laboratoriais; nesta, cada um dos GS é convocado a apresentar os resultados obtidos e 
suas conclusões por meio de um seminário. Os professores devem mediar à participação 

uído, os experimentos 
em si, a atuação do GS e a contribuição dos demais grupos. Esse seminário serve para 
incluir a prática como componente curricular. Entre os resultados obtidos nesse processo, 

ais passaram a: (1) utilizar os 
experimentos como modo de introduzir os fundamentos teóricos da ciência, colocando em 
segundo plano a ideia de ensaio comprovatório; (2) abandonar a recepção de dados e fatos, 

científicos; (3) sugerir ensaios com 
roteiros totalmente não estruturados, como forma de incrementar a construção dos saberes 
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Anais do 1º Congresso Nacional online de Estudos Científicos 

 

pela participação ativa de seus futuros estudantes no PE/A. Em conclusão, pôde
comprovar que os estudantes desenvolveram autono
em relação à construção de conhecimentos científicos.

Palavras-chave: Autonomia; Metodologia de Ensino/Aprendizagem; Construção do 
conhecimento.   

 

 

 

Anais do 1º Congresso Nacional online de Estudos Científicos 

pela participação ativa de seus futuros estudantes no PE/A. Em conclusão, pôde
comprovar que os estudantes desenvolveram autonomia e assumiram uma postura proativa 
em relação à construção de conhecimentos científicos. 

: Autonomia; Metodologia de Ensino/Aprendizagem; Construção do 

Anais do 1º Congresso Nacional online de Estudos Científicos – CONENCI - 2020 

pela participação ativa de seus futuros estudantes no PE/A. Em conclusão, pôde-se 
mia e assumiram uma postura proativa 

: Autonomia; Metodologia de Ensino/Aprendizagem; Construção do 


