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Resumo 

Este projeto propõe a integração de abordagens promissoras de ensino: a Aprendizagem 
Baseada em Problemas e Projetos (ABProbProj) e o Ensino Fundamentado em Modelagem (EFM). 

Tais abordagens, pesquisadas nos âmbitos nacional e internacional, podem contribuir para o 

desenvolvimento de conhecimentos e competências requeridas dos cidadãos do século XXI. 
Essas contribuições devem-se ao fato que as atividades, processos e etapas do EFM e da 

ABProbProj são centradas nas ações dos estudantes. A aprendizagem baseada em problemas e 
a aprendizagem baseada em projetos (ABProb e ABProj) são abordagens de ensino colaborativas, 

nas quais problemas, estruturados ou mal estruturados, dão início ao processo, motivam e guiam 

a aprendizagem de conteúdos curriculares. O Ensino Fundamentado em Modelagem (EFM) tem 
sido defendido como uma abordagem que pode contribuir para que a Educação em Ciências seja 

autêntica, uma vez que pode favorecer: o engajamento dos estudantes em, e a aprendizagem 
sobre, raciocínios e práticas científicas envolvidos na produção e aceitação do conhecimento 

científico; a compreensão de entidades e fenômenos do mundo em que vivemos, assim como do 

conhecimento já produzido acerca dos mesmos; e o reconhecimento do papel da criatividade na 
produção e uso da ciência na história da humanidade. Considerando o potencial das abordagens, 

neste projeto, propomos o envolvimento dos alunos na resolução de problemas reais a partir da 
integração da ABProbProj e o EFM para analisar em que medida essa integração pode contribuir 

para um ensino de Ciências autêntico, oportunizando o desenvolvimento da autonomia, 
criatividade e de competências e habilidades necessárias para a resolução de problemas 

sociocientíficos. 
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1. Qualificação do principal problema a ser abordado 

1.1. Introdução 

Este projeto propõe a integração de abordagens promissoras de ensino: a Aprendizagem 

Baseada em Problemas e Projetos (ABProbProj) e o Ensino Fundamentado em Modelagem (EFM). 
Consideramos tais abordagens promissoras pois elas têm impactado de forma positiva 

estudantes da Educação Básica e do Ensino Superior. Esse impacto tem-se traduzido no 
desenvolvimento de competências e habilidades, no engajamento e motivação dos estudantes, 

na participação dos estudantes em práticas científicas, no desenvolvimento de visões sobre 

Ciências e nas reflexões que diferentes sujeitos do processo trazem à tona quando se discute a 
ABProbProj e o EFM de forma separada (como evidenciado, por exemplo, em Justi, Gilbert, & 

Ferreira, 2009; Maia; Justi, 2009; Mendonça; Justi, 2009; Mendonça; Justi, 2013; Oliveira, Justi, 
& Mendonça, 2015; Conrado, Nunes-Neto, & El-Hani, 2014; Pasqualetto, Veit, & Araújo, 2017; 

Savery, 2006; Romero, Orzechowski, & Rahatka, 2014 ).  

A aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem baseada em projetos (ABProb e 

ABProj) são abordagens de ensino colaborativas, centradas na ação dos estudantes nas quais 

problemas, que podem ser estruturados ou mal estruturados, iniciam, motivam e direcionam a 
aprendizagem de conteúdos curriculares (Moran, 2018; Ribeiro, 2009; Pasqualetto, Veit, & 

Araújo, 2017). A ABProb foca na comunicação de possíveis soluções e ideias reunidas e analisadas 
durante o processo de resolução. Os estudantes, reunidos em grupos, reúnem informações de 

fontes diversas, analisam sua credibilidade e as sintetizam. Essas informações sustentam as 

hipóteses de resolução do grupo, que são comunicadas para toda turma (Mcconnell, Parker, & 
Eberhardt, 2016). A ABProj se baseia na apresentação de uma solução que deve ser justificada e, 

na maioria das vezes, apresentada a partir de algum artefato que deverá ser produzido (cartaz, 
modelo, banner, protótipo, relatório etc.) (Moran e Bacich, 2018). O processo de resolução do 

problema proposto, deve ser organizado e conduzido como um projeto que culminará com a 

apresentação de uma solução (Bender, 2014).  

Neste projeto, a ABProb e ABProj são apresentadas de forma integrada (ABProbProj) em função 

da forte relação que existe entre as duas, o que tem resultado em, muitas vezes, a sigla ABP ser 
empregada como sinônimo para as duas abordagens (Moran e Bacich, 2018). Porém, decidimos 

explicitar que ambas serão foco de investigação devido a nossas experiências já realizadas e em 
desenvolvimento e ao potencial de ambas na Educação Básica e Superior. Por exemplo, 

atualmente, em uma disciplina optativa que está sendo ofertada no Departamento de Química 

da UFMG, estamos trabalhando com resolução de casos sociocientíficos e tanto a ABProb quanto 
a ABProj têm contribuído para que os graduandos em Química (bacharéis e licenciandos) 

desenvolvam diferentes competências e habilidades, tais como: trabalhar em grupo de forma 
colaborativa; resolver problemas de forma sistemática; levantar hipóteses; selecionar 
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informações relevantes; sistematizar informações; comunicar oralmente as resoluções 
propostas; ler e interpretar gráficos e tabelas; entre outras. Além disso, o contexto da disciplina 

tem proporcionado o desenvolvimento da autonomia e da criatividade dos estudantes.  

O ensino fundamentado em modelagem (EFM) é uma abordagem que considera basicamente 
que: (i) conhecimentos científicos são construídos a partir de um processo dinâmico e não linear 

que envolve elaboração, expressão, teste e utilização de modelos em contextos distintos (como 
caracterizado em Gilbert e Justi, 2016); e (ii) para que alunos aprendam ciências de maneira mais 

próxima possível da própria ciência, eles devem participar de atividades nas quais vivenciem as 

principais práticas científicas de construção e utilização de conhecimento científico (como a 
modelagem). Então, o que chamamos de EFM consiste no envolvimento de estudantes em 

atividades que favoreçam a vivência de todas as etapas e processos cognitivos envolvidos na 
modelagem científica. Nos últimos 15 anos, nosso Grupo de Pesquisa tem investigado as 

possibilidades e as consequências de elaborar e utilizar atividades de ensino nesta perspectiva 
visando que os estudantes não só aprendam o conteúdo envolvido nas atividades, mas também 

aprendam sobre natureza da ciência, desenvolvam uma forma de pensar que possa ser utilizada 

em outras situações, desenvolvam competências e habilidades requeridas para a vivência das 
etapas da modelagem (como, por exemplo, as relacionadas com argumentação, visualização, 

investigação) e reconheçam o papel da criatividade na produção e uso da ciência na história da 
humanidade. Todas as investigações conduzidas até o momento têm evidenciado contribuições 

significativas do EFM para cada um dos objetivos listados anteriormente (como exemplificado 

em Justi et al. 2009; Maia; Justi, 2009; Mendonça; Justi, 2009; Mendonça; Justi, 2013; Oliveira et 
al. 2015). 

A possibilidade de integrar as abordagens deu-se a partir do ingresso da proponente deste 
projeto no Grupo de Pesquisa REAGIR – Modelagem e Educação em Ciências, referência nas 

pesquisas sobre EFM. O contato com os trabalhos de pesquisa do grupo e com as atividades de 

modelagem científicas e sociocientíficas produzidas tem revelado pontos de convergência entre 
o EFM e a ABProbProj. Alguns pontos de convergência que nos parecem claros neste momento 

são o incentivo e valorização do protagonismo do estudante, a construção de artefatos durante 
o processo, o levantamento de hipóteses e a importância das etapas de teste e avaliação dos 

produtos de aprendizagem. As atividades, processos e etapas do EFM e da ABProbProj são 
centradas nas ações dos estudantes e por isso, o processo de ensino e aprendizagem a partir 

dessas abordagens pode contribuir para o desenvolvimento de conhecimentos e competências 

requeridas dos cidadãos do século XXI (Andrade e Sartori, 2018; Barak, 2017; Suto, 2013; 
Pellegrino e Hilton, 2012). Além dos pontos de convergência, que dão indícios da possibilidade 

de integração das duas abordagens no contexto do ensino da Química, acreditamos que possíveis 
limitações das abordagens (como, por exemplo, a insegurança de alguns alunos quando 



 4 

solicitados a elaborar um modelo pela primeira vez) poderão ser minimizadas, ou até mesmo 
eliminadas, a partir da integração proposta.  

1.2. Justificativa 

A necessidade de repensar e modificar as práticas de ensino vigentes, que parecem muitas vezes 
desconectadas das necessidades formativas e do contexto social, econômico, político e 

ambiental que vivemos, aparece cada vez mais como uma premissa fundamental para se 
melhorar a educação escolar. Ao analisarem o ensino de Ciências, Pozo e Crespo (2009) destacam 

que a educação científica se encontra em uma crise que é histórica e que tem como 

consequências a aprendizagem superficial dos conteúdos e o baixo interesse dos estudantes pela 
Ciência. Baixos índices de aprendizagem podem ser observados nos resultados da avaliação do 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) de 2015. Dados mostram que, ao se 
comparar com a performance da avaliação de 2006, os resultados praticamente não mudaram 

para a maioria dos países (OCDE, 2016a). No caso do Brasil, houve queda no ranking das três 
áreas avaliadas: 63ª posição em Ciências, na 59ª em Leitura e na 66ª colocação em Matemática.  

O PISA foca seus instrumentos avaliativos no desenvolvimento de competências (OCDE, 2016b). 

Outros órgãos importantes, como o National Research Council (Pellegrino e Hilton, 2012) 
destacam o desenvolvimento de competências para o século XXI, entre elas: solucionar 

problemas; trabalhar de forma colaborativa; saber se comunicar; pensar de forma crítica e 
organizar ações e pensamentos. Essas e outras competências são categorizadas em 

competências cognitivas, interpessoais e intrapessoais. Os autores também mencionam a 

criatividade, inovação e ética como importantes para a vida e o trabalho das futuras gerações 
(Pellegrino e Hilton, 2012).  

No contexto nacional, a Base Nacional Comum e Curricular, BNCC (Brasil, 2018) define 
competência como saber e saber fazer, ou seja, competência corresponde aos conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores que devem ser aprendidos e mobilizados para possibilitar o 

desenvolvimento humano global dos sujeitos. Considerando a área de Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias, o processo educacional deve ter como objetivo o letramento científico de 

jovens e adultos.  

O termo letramento científico, ou alfabetização científica, tem um significado importante porque 

é relacionado com o domínio dos conteúdos curriculares das Ciências e com as ações que são 
justificadas pelo conhecimento científico. O domínio e mobilização de competências depende de 

um processo de ensino e de aprendizagem que articule três dimensões: aprender Ciência, 

aprender sobre Ciência, aprender a fazer Ciência (Hodson, 1988). O sujeito letrado 
cientificamente será capaz de observar e explicar um fenômeno; de coletar, organizar e 

interpretar evidências e dados; e de planejar, conduzir e analisar investigações científicas. 
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As dificuldades que muitos estudantes enfrentam ao aprender ciências, que se refletem em 
resultados de processos avaliativos como o PISA, revelam ainda um certo distanciamento entre 

o contexto escolar e o que se anuncia como objetivo para a educação escolar do século 21. De 

forma geral, as práticas pedagógicas ainda tendem a centrar a atenção e a atuação nos 
professores, dando pouco destaque a atuação dos estudantes. Porém, somente a partir de 

abordagens de ensino que incentivem e coloquem como protagonistas os estudantes poderemos 
contribuir para o desenvolvimento de suas competências e habilidades. Dentre as abordagens 

que podem oportunizar um papel mais ativo do estudante e o desenvolvimento de competências 

e habilidades encontram-se a ABProbProj e o EFM. 

1.3. Referenciais Teóricos 

1.3.1. ABProb e ABProj 

Como destacado anteriormente, a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem 

baseada em projetos (ABProb e ABProj) apresentam forte relação, de forma que muitas vezes a 
sigla ABP é empregada como sinônimo para as duas abordagens (Moran e Bacich 2018). Ambas 

abordagens são consideradas ativas, uma vez que dão destaque à atuação dos estudantes dentro 

e fora de sala de aula. De maneira geral, suas etapas envolvem, inicialmente, a apresentação dos 
estudantes a problemas complexos e abertos, para os quais mais de uma solução é possível. A 

partir desse momento, eles, geralmente em pequenos grupos, iniciam o processo, buscando 
compreender melhor a situação problema, levantando hipóteses iniciais e identificado quais 

conteúdos precisam ser estudados e aprendidos para a resolução do problema. Os estudantes 

têm autonomia para escolher a solução do problema e os caminhos que serão necessários trilhar 
para alcançar seus objetivos. 

A ABProb foi inicialmente concebida para ajudar estudantes de cursos de Medicina a utilizar o 
conteúdo conceitual aprendido a partir de um problema, de um cenário da prática profissional. 

A proposta inicial, tem sua origem na década de 60, no Canadá, no curso de Medicina da 

Univerdade McMaster. Nesse mesmo período, também foi utilizada na Universidade de 
Maastricht, na Holanda. Para os idealizadores da proposta, era importante que os estudantes 

pensassem como médicos a partir da análise clínica e diagnóstica de pacientes (Mcconnell, 
Parker, & Eberhardt, 2016). Ribeiro (2010) chama a atenção para o fato de, apesar da história 

recente de sua aplicação, a ABProb não poder ser considerada uma abordagem nova, uma vez 
que o processo de conduzir a aprendizagem a partir de um problema tem sido utilizado há 

séculos.  

Vários autores apontam John Dewey como principal base teórica da abordagem nos tempos 
modernos, uma vez que seu trabalho traz à tona a importância da aprendizagem experiencial, do 

aprender fazendo e do processo dirigido pelo próprio aluno (Moran e Bacich, 2018; Ribeiro, 2010; 
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Markham, Larmer, & Ravitz, 2008). A aprendizagem, para Dewey corresponde a um processo de 
construção e de reconstrução de conhecimentos a partir da prática. Moran e Bacich (2018) 

traduzem bem as ideias de Dewey quando as insere no contexto educativo: 

a educação não é a preparação para a vida, ela acompanha a própria vida, o 
desenvolvimento do ser humano, sua autonomia e aprendizagem por meio da 
experiência e da reflexão sobre a experiência que impulsiona estabelecer 
relações, tomar consciência, construir conhecimento e reconstruir a experiência 
(p. xi). 

Depois de ter sido inicialmente utilizada em cursos de Medicina e outros da área da saúde, como 

Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia, a ABProb passou também a fazer parte de currículos 
de cursos de Direito, Negócios, Tecnologia da Informação, entre outros (Mcconnell, Parker, & 

Eberhardt, 2016; Savery, 2006). Mais recentemente, a abordagem tem sido aplicada e 
investigada no Ensino de Ciências (Conrado, Nunes-Neto, & El-Hani, 2014; Overton e Randles, 

2015, Balim, Inel-Ekici, & Ozcan, 2016).  

Conrado, Nunes-Neto, & El-Hani (2014) defendem que estratégias de ensino fundamentadas na 

ABProb podem trazer contribuições para a formação de cidadãos críticos pois promovem a 

aprendizagem de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Os autores também 
destacam que a aprendizagem dos conteúdos é favorecida uma vez que os estudantes são 

confrontados com problemas concretos, reais ou parcialmente reais, geralmente encontrados 
em nossa sociedade. Além de aprendizagens mais significativas, o processo de resolução pode 

favorecer o trabalho colaborativo, a auto-organização, a autonomia, a criatividade e a 

comunicação (oral e escrita). Conrado, Nunes-Neto, & El-Hani. (2014) mencionam porque a ABP 
pode contribuir para formação de cidadãos:  

Essas características contribuem para a formação de cidadãos críticos no 
contexto da educação científica, visto que, na ABP, situações e desafios do 
cotidiano são inseridos no ambiente escolar/acadêmico, como, por exemplo, 
questões socioambientais, o que demanda uma aprendizagem ampla e 
interdisciplinar de conteúdos (como de ecologia, de ciências sociais, de 
geografia, de química) e habilidades (como ser capaz de trabalho em equipe, 
negociar decisões) (p.79). 

A apresentação das situações e desafios constitui um dos pontos centrais da ABProb (Ribeiro, 
2010). Outras fases importantes da abordagem são: o entendimento da natureza do problema; 

a elaboração de hipóteses iniciais de resolução; a identificação do que os estudantes já sabem e 

o que devem procurar saber; a divisão das tarefas que deverão ser realizadas por cada integrante 
do grupo; momentos de estudo individual e sistematização das informações; reunião e discussão 

do que foi estudado individualmente para construção da resolução do grupo, comunicação das 
resoluções, discussão com toda turma (Ribeiro, 2010). Cabe ressaltar que, durante todo o 
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processo, o professor atua como orientador, trazendo questionamentos e pontos para reflexão 
e aprofundamento.  

Mcconnell, Parker, & Eberhardt (2016) apresentam um framework para orientar o professor na 

construção e condução de aulas com a abordagem ABProb. De forma resumida, o framework é 
formado pelas seguintes atividades: apresentação do problema mal estruturado para o grupo; 

discussão sobre o problema orientada pelas perguntas: o que já sabemos?, o que precisamos 
saber?; elaboração das hipóteses iniciais de resolução; fornecimento de informações adicionais 

sobre o problema; nova discussão sobre o problema orientada pelas perguntas: o que já 

sabemos?, o que precisamos saber? e elaboração de hipóteses  de resolução; definição e 
priorização dos temas que deverão ser pesquisados na literatura e por outras fontes de 

informação como entrevistas, questionários, observações entre outros; retorno ao grupo para 
compartilhamento das informações; discussão com toda turma; avaliação das aprendizagens e 

do processo. 

A ABProj, como mencionado anteriormente, apresenta uma forte relação com a ABprob (Moran 

e Bacich, 2018; Markham, Larmer, & Ravitz (2008). Markham, Larmer, & Ravitz (2008) destacam, 

inclusive, que a ABProb é percursora da ABProj. Entretanto, Pasqualetto, Veit, & Araújo. (2017) 
apresentam a trajetória histórica da ABProj e destacam que uso de projetos como abordagem de 

ensino se iniciou na Europa no final do século XVI. Apesar de os autores discordarem com relação 
à origem da ABProj, ambos destacam as potencialidades da abordagem no ensino e na 

aprendizagem. Segundo Markham, Larmer, & Ravitz (2008):  

...existem evidências de que a ABP melhora a qualidade da aprendizagem e leva 
a um desenvolvimento cognitivo de nível superior por meio do envolvimento 
dos alunos em problemas novos e complexos. Também não há dúvida de que a 
ABP ensina aos alunos processos e procedimentos complexos tais como 
planejamento e comunicação (p. 31). 

O desenvolvimento cognitivo que pode ser proporcionado pela ABProj relaciona-se com as 

necessidades formativas consideradas necessárias para o cidadão do século XXI (Pasqualetto, 
Veit, & Araújo, 2018). Todo o trabalho realizado pelos estudantes e orientado pelo professor tem 

como objetivo o desenvolvimento de projetos que vão gerar produtos de diferentes naturezas 
(mapas, protótipos, modelos, maquetes, relatórios, materiais de divulgação entre outros) 

(Markham, Larmer, & Ravitz, 2008). Na ABProj, os problemas e o projeto são centrais na 
abordagem. Markham, Larmer, & Ravitz (2008) destacam que o projeto “...deve incluir 

autenticidade, rigor acadêmico, aprendizagem aplicada, exploração ativa, conexões com adultos 

e práticas de avaliação consistentes.” (p. 31). 

Apesar das potencialidades, como qualquer abordagem de ensino, tanto a ABProb quanto a 

ABProj apresentam algumas limitações. Conrado, Nunes-Neto, & El-Hani (2014) apontam a 
dificuldade de se realizar a avaliação individual, uma vez que a maior parte das atividades na 
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ABProb devem ser realizadas em grupo. Os mesmos autores também destacam os possíveis 
desconfortos que o trabalho em grupo pode gerar, uma vez que opiniões conflitantes podem 

gerar atritos entre os integrantes. A partir de nossa experiência com a ABProb, notamos a 

necessidade de uma infraestrutura mínima para realização das pesquisas em sala de aula (wifi e 
computadores), que pode ser um fator limitador em alguns contextos escolares, e a necessidade 

de inserir atividades que levem os estudantes a investigar os conteúdos curriculares de forma 
mais sistemática e profunda. 

Considerando os trabalhos de pesquisa realizados sobre a ABProj, Pasqualetto, Veit, & Araújo 

(2017) ressaltam que o número de pesquisas identificadas na revisão sistemática é ainda 
pequeno se comparado ao potencial da ABProj para o ensino de Física na Educação Básica. Nesse 

sentido, Markham, Larmer, & Ravitz (2008) afirmam que “...não existem pesquisa ou dados 
empíricos suficientes para afirmar que a ABP é uma alternativa comprovada para outros métodos 

de ensino.” (p. 19). Dessa forma, novas pesquisas devem ser realizadas, principalmente 
considerando a avaliação das aprendizagens dos estudantes e as possibilidades de integração de 

diferentes abordagens de ensino. 

1.3.2. EFM 

Muitas pessoas pensam em modelagem como uma simples ação de construir modelos que é 

realizada a partir de procedimentos definidos. Entretanto, não existem regras gerais para a 
construção de modelos (Morrison; Morgan, 1999). Por outro lado, vários estudiosos do assunto 

(principalmente filósofos da ciência e educadores) concordam que algumas etapas são inerentes 

ao processo, principalmente a elaboração de um modelo inicial, os testes desse modelo e sua 
modificação ou rejeição (e reinício do processo). Por isso, alguns desses estudiosos propuseram 

esquemas que tentam representar as etapas envolvidas na modelagem científica. 

Uma dessas propostas foi elaborada por membros de nosso Grupo de Pesquisa a partir de 

estudos de como alguns modelos foram elaborados na história da ciência, além de outras 

propostas que já existiam para a modelagem. Tal proposta recebeu o nome de Diagrama Modelo 
de Modelagem (DMM) e sua versão atual (figura 1) contempla além de etapas que percebemos 

como essenciais para a modelagem, os processos cognitivos nelas envolvidos. Entretanto, é 
importante considerar que, por representar um processo dinâmico, o DMM não representa uma 

série de regras que devem ser seguidas para se construir um modelo. Também é importante 
destacar que tal proposta considera um modelo como sendo um artefato epistêmico associado 

a várias entidades (objetos, eventos, processos ou ideias) e cujos “objetivos estão relacionados 

a várias práticas  científicas como simplificar, explicar, abstrair, argumentar, elaborar previsões, 
representar, planejar experimentos e/ou outros modelos etc.” (Gilbert; Justi, 2016, p. 32). 

Consequentemente, nós podemos produzir conhecimento e aprender a partir da elaboração e 
uso de modelos, isto é, da modelagem (Knuuttila, 2011). 
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Figura 1. Diagrama Modelo de Modelagem v2 
(Gilbert e Justi, 2016, p. 36) 

A figura 1 apresenta um tetraedro em cujos vértices estão dispostas cada uma das principais 
etapas do processo. Tais etapas são constituídas de subetapas ou de elementos distintos. A 

criação de um proto-modelo ocorre a partir da integração dinâmica e, às vezes, simultânea de: 

definir os objetivos do modelo ou, no caso de uma situação de ensino, entender os objetivos 
propostos pelo professor para o modelo (Justi, 2006); ter experiências com o alvo, isto é, obter 

informações sobre a entidade a ser modelada (na estrutura cognitiva prévia ou através de fontes 
externas: bibliografia, atividades empíricas etc.); definir uma analogia ou modelo matemático 

para fundamentar o modelo; e integrar essas informações na proposição de um modelo mental 

inicial. Este é um processo que ocorre individualmente, mesmo que o sujeito esteja participando 
de atividades em grupo. Por isso, o modelo resultante existe na estrutura cognitiva de cada 

indivíduo e é identificado como modelo mental.  

Como esse proto-modelo tem que ser comunicado a outros, sua expressão pode ocorrer a partir 

da utilização de quaisquer dos modos de representação [concreto, bidimensional (isto é, 
desenhos, esquemas etc.), virtual, verbal, gestual, matemático] ou de combinações deles. A 

decisão sobre o modo de representação a ser utilizado se relaciona de forma cíclica com o próprio 

desenvolvimento mental do modelo uma vez que o processo de expressar um proto-modelo 
conduz a modificações no modelo mental que, por sua vez, pode ser expresso de diferentes 

maneiras e assim por diante. Como podem existir limitações no processo de expressar um 
modelo (decorrentes dos próprios modos de representação ou de nossa incapacidade de usá-los 

adequadamente), os chamados modelos expressos podem não ser completamente idênticos aos 

proto-modelos mentais. Daí a importância de distingui-los – algo que não é feito em outros 
referenciais teóricos sobre modelagem. 

Os testes do modelo são essenciais para determinar a adequação dos mesmos aos seus objetivos. 
Eles podem ser de dois tipos – empíricos e mentais – dependendo da entidade que está sendo 

modelada e das condições disponíveis para a realização dos mesmos. Quando é possível a 

realização de ambos, em geral os experimentos mentais são feitos antes (por questões de custo). 
Se um modelo falha em relação a previsões que são confirmadas na fase de testes via 

experimentos mentais, devem ser feitas tentativas de modificá-lo para que ele possa reentrar no 
processo. Somente quando o resultado desses experimentos mentais parece satisfatório é que 

são feitos testes empíricos (quando possível). Tal etapa se constitui do planejamento e realização 
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de experimentos, envolvendo coleta e análise de dados e, finalmente, da avaliação dos 
resultados e elaboração de conclusões. Se o modelo falha neste estágio, devem ser feitas 

tentativas de modificá-lo para que ele possa reentrar no processo. 

Finalmente, a avaliação do modelo significa a identificação de sua abrangência e suas limitações. 
Essa avaliação ocorre a partir da tentativa de utilização do modelo com os mesmos objetivos (ou 

objetivos próximos ao original) em diferentes contextos. Nesta etapa, a pessoa que está 
vivenciando o processo também tenta convencer outras pessoas sobre a validade e utilidade de 

seu modelo. 

Como em qualquer modelo, é muito importante especificar os códigos de representação. Então, 
ainda precisamos explicar por que as arestas do tetraedro foram representadas como um cordão 

(uma trama de quatro fios) na figura 1. Isto foi feito para indicar que a condução de cada etapa, 
assim como a tomada de todas as decisões necessárias relacionadas a cada uma delas, é guiada 

principalmente por quatro processos cognitivos: o raciocínio analógico, o uso de representações 
imagísticas (imaginárias, inventadas), a realização de experimentos mentais, e a argumentação 

(interna e externa). 

Raciocínio analógico é essencial para: estabelecer relações no processo criativo de integrar 
diferentes elementos na criação do proto-modelo; dar suporte à seleção de modos de 

representação a serem utilizados; expressar um dado proto-modelo como uma analogia; 
fundamentar o planejamento de testes; estabelecer e analisar relações entre o uso de um 

modelo em contextos distintos; e convencer outros sobre a validade e utilidade de um dado 

modelo. Representações imagísticas também estão envolvidas em todo o processo por estarem 
associadas a relações entre representações internas e externas que podem ser estabelecidas 

durante a criação, teste, expressão e avaliação de um modelo, incluindo tentativas de convencer 
outas pessoas da validade do mesmo. Em relação ao terceiro processo, embora experimentos 

mentais sejam executados principalmente quando um modelo está sendo testado, eles também 

podem ser usados na criação de um proto-modelo (por exemplo, na tentativa de estabelecer 
relações entre diferentes tipos ou partes de uma informação), na etapa de expressão (para 

analisar a adequação de um modo de representação para expressar um dado modelo), e na etapa 
de avaliação (para analisar o comportamento de um modelo em um contexto diferente). 

Finalmente, a argumentação (tanto interna, do sujeito com ele mesmo, quanto externa, do 
sujeito com outros) permeia todo o processo de discussão de ideias distintas que ocorre nas 

etapas da modelagem, uma vez que justificar adequadamente as afirmativas é essencial a fim de 

atribuir significados a um modelo e de convencer outros da validade do mesmo. 

Considerando todos esses aspectos, fica evidente que modelagem é um processo complexo, 

dinâmico, não-linear e criativo de construção de conhecimento. Então, não podemos pensar em 
modelagem como uma sucessão de etapas fixas. Por exemplo, muitas vezes um proto-modelo 
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mental é testado via testes mentais, ou mesmo tem sua abrangência analisada antes de ser 
expresso para que outros tenham acesso a ele.  

Na perspectiva do DMM, quando falamos em EFM, estamos nos referindo a situações de ensino 

nas quais os alunos são envolvidos em atividades que favorecem a vivência de todas as etapas e 
processos cognitivos da modelagem. Nossa proposta básica se fundamenta em o professor 

utilizar o DMM nas etapas de planejamento e condução do ensino. Isso não significa que os 
alunos tenham que ser apresentados ao diagrama para que o utilizem como um algoritmo. Ao 

contrário, o que se espera é que à medida que os alunos sejam envolvidos em atividades 

planejadas nessa perspectiva, eles desenvolvam também uma forma de pensar que contemple 
pelo menos os principais elementos desse modelo e que possa ser utilizada em outras situações. 

2. Objetivos  

No Brasil e no exterior, pesquisadores (por exemplo, Conrado, Nunes-Neto, & El-Hani, 2014; 

Overton, e Randles, 2015; Savery, 2006) também têm defendido a ABProb, uma vez que tal 
abordagem se centra no aluno, que é estimulado a pesquisar e integrar ideias, aplicando 

conhecimentos, habilidades (como as argumentativas) e espírito crítico para, trabalhando em 

equipe, solucionar problemas que sejam relevantes para sua vida. Baseados em justificativas 
semelhantes, pesquisadores (por exemplo Pasqualetto, Veit, & Araújo, 2017; Markham, Larmer, 

& Ravitz, 2008) apoiam o uso da ABProj em função de seu potencial para superar a dicotomia 
entre o “saber” e o “saber fazer” e também por ser uma abordagem envolvente e motivadora 

para o estudantes. Nesta perspectiva, o foco na resolução de problemas reais aponta para a 

importância da inclusão da discussão de temas sociocientíficos no ensino de ciências. Isto vai de 
encontro a discussões mais contemporâneas na área de Educação em Ciências, que enfatizam a 

importância da inclusão de discussões sobre temas sociocientíficos no ensino (por exemplo, em 
Aikenhead, 2005; Hodson, 2014; Millar, 2006; Morris, 2014; Sá, Kasseboehmer, & Queiroz, 2013; 

Sandoval, 2003). Somada a inclusão de problemas sociocientíficos está a necessidade de propor 

e investigar abordagens de ensino que privilegiem as ações dos estudantes e o desenvolvimento 
de competências e habilidades para o século XXI (Pellegrino e Hilton, 2012; Moran e Bacich, 2018; 

Brasil, 2018; Andrade e Sartori, 2018; Barak, 2017; Suto, 2013). Por isso, neste projeto, propomos 
também o envolvimento dos alunos na resolução de problemas reais a partir da integração da 

ABProbProj e o EFM. Isto abre um novo campo de estudos (uma vez que, até o momento, a 
maioria absoluta dos trabalhos na área de EFM (conduzidos tanto em nosso Grupo de Pesquisa 

quanto em grupos internacionais) contempla o ensino de temas científicos) que pode originar 

conhecimentos distintos decorrentes das especificidades dos conhecimentos científicos e 
sociocientíficos e da provável maior motivação dos estudantes para pensar e discutir sobre esses 

últimos. 
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Neste sentido, os objetivos deste projeto são definidos como a seguir. 

2.1. Objetivo Geral 

Analisar em que medida a integração de abordagens que têm sido usadas com sucesso, mas 

independentemente (ABProbProj e EFM), pode contribuir para um ensino de Ciências autêntico, 
oportunizando o desenvolvimento da autonomia, criatividade e de competências e habilidades 

necessárias para a resolução de problemas sociocientíficos. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Aproximar e articular os pressupostos e etapas da ABProbProj e do EFM para construção de 
um esquema teórico geral que possibilite a elaboração de atividades para o ensino e a 
aprendizagem de Ciências. 

 Elaborar unidades didáticas, baseadas em temas sociocientíficos, que articulem as etapas da 
ABProbProj e as etapas e os processos do EFM. 

 Identificar e analisar as aprendizagens de estudantes do Ensino Médio e as possíveis 
contribuições das diferentes abordagens em seus processos de aprendizagem. 

 Investigar o papel do professor, assim como os saberes necessários, para condução das 
unidades didáticas junto aos estudantes do Ensino Médio.  

2.3. Questões de Pesquisa 

Os objetivos apresentados anteriormente podem ser traduzidos nas seguintes questões de 

pesquisa: 

QP-1: Como os pressupostos e etapas da ABProbProj e do EFM podem ser integrados na 

produção de unidades didáticas que contribuam para um Ensino de Ciências autêntico? 

QP-2: Quais competências e habilidades estudantes do ensino médio podem desenvolver a partir 

da aplicação de unidades didáticas elaboradas nessa perspectiva integradora? 

QP-3: Quais ações do professor podem contribuir para a aplicação das unidades didáticas visando 
uma formação crítica e reflexiva dos estudantes?  

3. Indicadores de acompanhamento 

As três questões de pesquisa que serão investigadas neste projeto são de natureza 

completamente distinta (em termos dos focos e sujeitos investigados). Por isto, o 

acompanhamento do desenrolar de cada investigação será feito a partir de alguns 
procedimentos específicos, identificados a seguir. Entretanto, como o desenrolar de qualquer 
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projeto de pesquisa é um processo dinâmico, neste momento apresentamos apenas 
procedimentos possíveis de serem previstos nesta etapa de proposição do projeto. Por outro 

lado, independente da questão investigada, ao longo de todo o processo serão realizadas 

reuniões semanais da equipe do projeto visando discutir todos os pontos necessários. A 
coordenadora do projeto redigirá um diário de bordo de todas essas reuniões, de forma a 

registrar todos os aspectos importantes discutidos e manter um registro real do cronograma de 
desenvolvimento das atividades. Também serão realizadas reuniões semanais individuais entre 

os estudantes de Mestrado envolvidos e suas orientadoras, visando discutir aspectos teóricos 

específicos de seus trabalhos e auxiliá-los nas etapas de elaboração de instrumentos de coleta 
de dados, análise dos dados coletados e redação de textos de divulgação de resultados (trabalhos 

a serem apresentados em congressos e artigos a serem submetidos para publicação).  

Em relação à QP-1, inicialmente serão programadas reuniões específicas de discussão detalhada 

dos aspectos teóricos de cada uma das abordagens. Para cada reunião, os participantes deverão 
ler referências previamente identificadas como relevantes. Em cada uma delas, os participantes 

serão solicitados a redigir uma síntese dos pontos discutidos. Tais textos serão analisados pela 

coordenadora do projeto, que produzirá uma síntese geral a ser discutida no início da reunião 
seguinte. Procedendo desta maneira, esperamos que nenhum ponto essencial seja “perdido”. 

Além disto, os textos podem ser consultados e revistos sempre que algum ponto for rediscutido 
em outro momento. A partir deste processo dinâmico e não linear, esperamos produzir um 

material que tanto sustente a proposição das relações integradoras entre as duas abordagens 

quanto oriente a apresentação das ideias e formulação de argumentos em um artigo teórico. 
Este será um produto importante do projeto, uma vez que seu conteúdo será um conhecimento 

inédito. 

Considerando as relações integradoras propostas, a equipe se envolverá na identificação de um 

tema sociocientífico que possa ser ensinado nessa perspectiva (isto é, que atenda pressupostos 

específicos dessas relações) e na elaboração da unidade didática a ser utilizada nas salas de aula 
– produto essencial para a investigação das outras questões de pesquisa. Assim, a produção 

dessa unidade didática será um marco importante no desenvolvimento do projeto dentro do 
cronograma proposto. 

Para que a QP-2 seja discutida, será essencial: (i) identificar, a partir das relações integradoras 
definidas anteriormente e de características específicas da unidade didática, quais competências 

e habilidades poderão ser desenvolvidas por estudantes do ensino médio ao participarem das 

atividades da unidade didática;  (ii) desenvolver, ou adaptar, um instrumento de coleta de dados 
capaz de possibilitar o acompanhamento do desenvolvimento dessas competências e habilidades 

pelos estudantes; (iii) promover reuniões com os professores das escolas que irão aplicar a 
unidade didática visando esclarecer quaisquer dúvidas antes e durante o processo de ensino; (iv) 

ocorrer a aplicação da unidade didática e a coleta de todos os dados necessários para a discussão 
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da QP-2; (v) definir a metodologia mais adequada de análise dos dados coletados; (vi) ocorrer a 
análise dos dados coletados. Entendemos que, após a conclusão do item ii, seja possível produzir 

um trabalho para ser apresentado em algum congresso da área de Educação em Ciências a partir 

do qual, após as discussões ocorridas nessa instância, também seja produzido um artigo 
relacionado a tal instrumento de coleta de dados. A aplicação da unidade didática (item iv) será 

acompanhada a partir do registro em vídeo de todas as aulas, que se constituirão de parte da 
coleta de dados. A partir da conclusão do item vi, serão produzidos dois outros produtos 

importantes deste projeto: um ou dois artigos de discussão da QP-2 (dependendo dos resultados 

obtidos) e uma das dissertações de Mestrado que serão produzidas no contexto deste projeto1. 

Para que a QP-3 seja discutida, será necessário: (i) adaptar um instrumento de análise de 

conhecimentos e ações de professores proposto anteriormente no Grupo de Pesquisa (Ibraim; 
Justi, 2016) visando adequá-lo ao contexto deste projeto2; (ii)  ocorrer a aplicação da unidade 

didática e a coleta de todos os dados necessários para a discussão da QP-3; (iii) ocorrer a análise 
dos dados coletados a partir de estudos de caso de cada um dos três professores3. De maneira 

semelhante à definida para o acompanhamento das investigações relacionadas à QP-2, 

entendemos que após o item i seja possível produzir um trabalho para ser discutido com nossos 
pares em um congresso da área visando a redação futura de um artigo específico sobre o 

instrumento de coleta de dados. Além disto, a partir da conclusão do item iii, também serão 
produzidos um ou dois artigos relacionados a esta QP, assim como a segunda dissertação de 

Mestrado4. 

Outros indicadores importantes de acompanhamento do desenvolvimento do projeto serão os 
três relatórios parciais, ou apresentações, preparados pela coordenadora para discussão nos 

seminários regionais de apresentação de resultados e compartilhamento de experiências e o 
relatório final a ser encaminhado ao CNPq e que subsidiará a coordenadora nas discussões do 

seminário nacional. Estes relatórios serão produzidos a partir de todo o material específico 

brevemente descrito nos parágrafos anteriores, assim como do registro de todas as reuniões da 
equipe do projeto. 

4. Aspectos Metodológicos 

                                                           
1 Considerando que o/a estudante só iniciará o Mestrado em março de 2020, o prazo de conclusão do mesmo será 
um pouco maior do que o de desenvolvimento deste projeto. Mas, segundo o cronograma proposto para o 
desenvolvimento deste projeto, ao seu término a dissertação já estará em fase de redação. Por isto, entendemos 
que sua redação também pode ser considerada como um dos indicadores de desenvolvimento deste projeto. 
2 Tal item é justificado na próxima seção. 
3 Metodologia utilizada com sucesso no trabalho no qual o instrumento original foi proposto. 
4 Idem nota 1. 
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Para responder as três questões de pesquisa propostas, o projeto foi divido em três fases: fase 
de construção, fase de aplicação e fase de análise e ajustes, que envolvem metas específicas. 

1. Fase de construção: a fase inicial do projeto é constituída de várias atividades, que vão desde 

o estudo e integração da ABProbProj e do EFM, até a avaliação inicial da unidade didática que 
será elaborada. O detalhamento das atividades é apresentado a seguir: 

 Para responder as questões de pesquisa, inicialmente será necessário promover a 
articulação, de maneira explícita e organizada, entre a ABProbProj e o EFM. Para isso, os 
membros da equipe do projeto vão discutir detalhadamente os pressupostos teóricos que 

orientam cada uma dessas abordagens visando identificar claramente os aspectos 
positivos de cada abordagem que possam ser integrados coerentemente na composição 

de um esquema teórico inicial para a elaboração de futuras unidades didáticas. 

 Paralelamente, será feito um estudo exploratório de contextos escolares nos quais 
unidades didáticas desta natureza possam ser aplicadas. Isto ocorrerá no contexto do 
subprojeto Química do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

da UFMG, atualmente coordenado pela proponente do atual projeto. O contato com 
diferentes contextos escolares, que já acontece desde agosto de 2018, será importante 

para identificação de possíveis problemas de ensino e de aprendizagem e até mesmo de 
estrutura escolar. Tais problemas também nortearão a construção de uma unidade 

didática inicial, de forma que a mesma também considere a realidade educacional. Esse 

estudo exploratório será realizado a partir de entrevistas com os professores supervisores 
e licenciandos que participam do projeto do PIBID. Além disto, os estudantes das três 

escolas participantes serão convidados a responder um questionário no qual terão a 
oportunidade de expressar suas visões sobre possíveis problemas de ensino e 

aprendizagem de Química. Caso necessário, visando esclarecer alguma ideia que não 

tenha ficado clara, alguns estudantes podem ser entrevistados.  

 Identificação de um tema sociocientífico cujas características e abrangência favoreça a 
elaboração de uma unidade didática a partir do referencial teórico integrado proposto 

inicialmente.  

 Elaboração da unidade didática a partir do referencial teórico integrado e do contato com 
a realidade escolar. Isto será feito de maneira colaborativa, envolvendo todos membros 

da equipe.  

 Análise inicial da unidade didática visando identificar a necessidade de possíveis ajustes 
que possam ser realizados antes da aplicação da mesma. Experiências anteriores de 

membros da equipe mostram que tal análise – realizada um certo tempo após a 
elaboração das atividades – tem grande potencial de contribuir para a melhoria das 

atividades propostas. Além dos membros da equipe, pretendemos que professores 
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supervisores e licenciandos que atualmente participam do PIBID – e que não terão 
conhecimento do referencial teórico integrado – sejam convidados5 a analisar a unidade 

didática levando em conta seus conhecimentos da realidade escolar na qual ela poderá 

ser aplicada. 

 Produção (ou adaptação) de instrumentos específicos de coleta de dados relacionados às 
competências e habilidades dos estudantes e validação dos mesmos. 

2. Fase da Aplicação: essa fase intermediária do projeto será realizada em turmas do Ensino 
Médio de escolas públicas de Belo Horizonte (MG). As atividades envolvidas nessa fase são 

descritas a seguir: 

 Aplicação da unidade didática em quatro escolas públicas de Belo Horizonte (MG). Em 
princípio, pretendemos que essas escolas sejam as mesmas nas quais o projeto PIBID se 

desenvolve atualmente e a escola na qual a professora bolsista atua. Neste sentido, os 

atuais professores supervisores – que já terão contribuído em etapas anteriores do 
projeto – serão convidados a aplicar a unidade didática em uma de suas turmas. 

 Durante todo o processo de aplicação, serão coletados os seguintes dados: (a) artefatos 
produzidos pelos estudantes durante a intervenção; (b) diário de campo do(s) 
pesquisador(es) envolvidos na coleta de dado em cada turma; (c) registros em áudio e 

vídeo das aulas; e (d) registros (escritos ou orais) das impressões dos professores de cada 
turma. A análise qualitativa de tais dados será essencial para sustentar a discussão das 

questões de pesquisa 2 e 3, relacionadas aos produtos de aprendizagem e ao papel do 

professor durante o processo. 

 Aplicação dos instrumentos específicos de coleta de dados relacionados às competências 
e habilidades dos estudantes.  

 Entrevistas com professores para esclarecimento de dúvidas dos pesquisadores e para 
discussão de momentos importantes do processo de intervenção. Tais entrevistas serão 
importantes para gerar dados adicionais para a discussão da terceira questão de pesquisa, 

uma vez que poderão contribuir para a reflexão sobre as atividades de ensino, o que, por 
sua vez, poderá contribuir para explicitar ações e saberes docentes necessários para a 

condução do processo.  

3. Fase de análise e ajustes: fase fundamental para responder as questões de pesquisa, uma vez 

que corresponde ao processo de análise dos dados coletados. Esse processo está previsto 

para ocorrer a partir das seguintes etapas: 

 Elaboração de estudos de caso para cada uma das turmas nas quais a unidade didática foi 
aplicada. Os estudos de caso apresentarão de forma detalhada e articulada: (a) os 

                                                           
5 Uma vez que esta etapa ocorrerá após o término do atual projeto PIBID. 
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conteúdos curriculares abordados; (b) as estratégias de ensino utilizadas; (c) todos os 
eventos relacionados à participação dos estudantes; (d) todos os comandos e orientações 

do professor; (e) os artefatos produzidos pelos estudantes. 

 Análise dos artefatos produzidos pelos estudantes para identificação de indícios de 
aprendizagem de diferentes conteúdos curriculares. 

 Análise dos áudios, vídeos e diário de bordo do pesquisador. A análise desses materiais 
contribuirá para a identificação de possíveis competências e habilidades desenvolvidas 

pelos estudantes durante o processo. 

 Análise dos dados coletados no instrumento específico elaborado/adaptado para 
identificar competências e habilidades dos estudantes. 

 Adaptação do modelo de conhecimentos para a ação docente (Ibraim; Justi, 2016) 
elaborado por membros do Grupo de Pesquisa em relação às ações docentes envolvidas 
na condução de situações argumentativas, tendo em vista o referencial teórico integrado 

elaborado anteriormente e que subsidiará a elaboração da unidade didática. Tal opção se 
justifica em função dos excelentes resultados da utilização deste modelo em termos da 

amplitude da caracterização e das discussões relacionadas aos conhecimentos e 

habilidades necessários à ação de professores em contextos diferenciados de ensino. 

 Análise dos dados relacionados à ação dos professores a partir da organização dos 
mesmos em estudos de caso e da utilização do modelo adaptado no item anterior. 

 Reflexão sobre todos os dados analisados visando subsidiar modificações na unidade 
didática inicial, de forma que a mesma possa ser aplicada em outros contextos. 

Em todas as etapas de análise será realizada a triangulação entre juízes (Cohen, Manion & 

Morrison, 2011) visando garantir a confiabilidade das mesmas. 

Em todas as etapas do projeto poderão ser produzidos trabalhos para apresentação em 

congressos e, na terceira fase, serão produzidos artigos para publicação em periódicos nacionais 
e internacionais da área de Educação em Ciências. 

5. Membros da Equipe 

 Roberta Guimarães Correa (coordenadora; doutora em Ciências pela UFSCar; professora 
adjunta da UFMG): responsável pela coordenação do projeto, orientadora de um dos dois 
trabalhos de Mestrado6. Participará de todas as ações das Fases 1, 2 e 3 do projeto. 

                                                           
6 O processo de credenciamento da professora no Programa de Pós-graduação em Educação da UFMG encontra-se 
está sendo feito no momento. Considerando que ela satisfaz os critérios de ingresso no corpo docente, poderá 
orientar um dos alunos de Mestrado participantes do projeto. 
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 Rosária Justi (vice coordenadora; doutora em Educação em Ciências pela Universidade de 
Reading, Reino Unido; professora titular da UFMG; pesquisadora PC-1C do CNPq na área 
de Educação): responsável pela coordenação conjunta do projeto, orientadora de um dos 

dois trabalhos de Mestrado. Participará de todas as ações das Fases 1, 2 e 3 do projeto. 

 Monique Aline Ribeiro dos Santos (doutoranda em Educação na UFMG): Em função de 
sua experiência como docente na Educação Básica e pelo seu conhecimento sobre o EFM, 

participará direta e principalmente das Fases 1 e 3 do projeto.  

 Leandro Antônio de Oliveira (doutorando em Educação na UFMG): Em função de sua 
experiência como docente na Educação Básica, participará direta e principalmente das 
Fases 1 e 3 do projeto. 

 Mary Mendes Oliveira dos Anjos (pesquisadora, mestre em Educação, professora da rede 
pública de ensino de Minas Gerais, bolsista): Em função de sua experiência como docente 
na Educação Básica e pelo seu conhecimento sobre o EFM, participará diretamente das 

Fases 1 e 2 do projeto, além de participar das discussões que ocorrerão no âmbito da fase 
3. 

 Jaime Murilo Salvo Vidal Pereira Santana (Iniciação Científica; licenciando em Química na 
UFMG): Devido à sua experiência com a ABProb e a elaboração de casos sociocientíficos, 
participará direta e principalmente da Fase 1 do projeto. 

 Beatriz Stephanie Elizeu Caetano (Iniciação Científica; licencianda em Química na UFMG): 
Devido à sua experiência com a ABProb e a elaboração de casos sociocientíficos, 

participará direta e principalmente da Fase 1 do projeto. 

 Aluno/a de Mestrado 1 (a ser selecionado no Programa de Pós-Graduação Educação - 
Conhecimento e Inclusão Social para ingresso em março de 2020): desenvolverá seu 

projeto nas fases Fases 2 e 3 do projeto. 

 Aluno/a de Mestrado 2 (a ser selecionado no Programa de Pós-Graduação Educação - 
Conhecimento e Inclusão Social para ingresso em março de 2020): desenvolverá seu 

projeto nas Fases 2 e 3 do projeto. 

6. Etapas da Execução da Proposta e Cronograma de Atividades 

Considerando o exposto no item 4 (Aspectos Metodológicos), apresentamos as etapas 
específicas a serem realizadas a partir de setembro de 2019 (data provável da contratação deste 

projeto, em caso de aprovação do mesmo neste Edital) até agosto de 2021 (previsão de término 

do projeto). Tendo em vista a natureza do trabalho de pesquisa proposto, é importante destacar 
que esse cronograma não é rígido e que será alterado sempre que necessário para o melhor 
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desenvolvimento das atividades programadas visando atingir todos os objetivos propostos e, 
ainda, outros que possam advir da nossa experiência ao longo do processo.  

Quadro 1. Cronograma de execução do projeto. 

Período 
Duração 
(Meses) Atividades 

Setembro a dezembro 
de 2019 4 

 Reuniões semanais de discussão detalhada dos aspectos 
teóricos de cada uma das abordagens e sobre a 
avaliação de competências e habilidades. 

 Estudo exploratório de contextos escolares vinculados 
ao PIBID Química/UFMG nos quais unidades didáticas 
possam ser aplicadas. 

 Elaboração da unidade didática que será realizada em 
reuniões semanais do grupo. 

 Análise do estudo exploratório realizado nos contextos 
escolares vinculados ao PIBID Química/UFMG. 

 Elaboração de relatório de atividades parcial. 
 Participação da coordenadora do projeto no seminário 

regional de compartilhamento de experiências7. 
Janeiro de 2020 1  Análise da unidade didática elaborada pelos membros 

da equipe e professores(as) convidados(as). 
Fevereiro a julho 2020 6  Coleta de dados nas escolas. 

 Reuniões quinzenais de acompanhamento do trabalho 
aplicação e coleta de dados nas escolas. 

 Elaboração de relatório de atividades parcial. 
 Participação da coordenadora do projeto no seminário 

regional de compartilhamento de experiências. 
Agosto a setembro de 
2020 

2  Coleta de dados: entrevistas posteriores com o 
professor. 

 Reuniões para acompanhamento da coleta de dados e 
para organização do trabalho de análise dos dados. 
Também serão objeto de discussão as metodologias 
específicas de análise dos dados. 

Outubro a dezembro de 
2020 

3  Análise dos dados relativos aos alunos (QP-2). 
 Reuniões para acompanhamento da análise dos dados. 
 Elaboração de relatório de atividades parcial. 
 Participação da coordenadora do projeto no seminário 

regional de compartilhamento de experiências. 
Janeiro a junho de 2021 6  Análise dos dados relativos ao professor (QP-3).  

 Reuniões para acompanhamento da análise dos dados. 
 Elaboração de relatório de atividades para apresentação 

no seminário nacional. 
 Participação da coordenadora do projeto no seminário 

nacional de compartilhamento de experiências. 

                                                           
7 O que pode acontecer depois disto, em função do cronograma geral definido pelo CNPq para tais reuniões. Esta 
observação é válida para todas as vezes em que tal ação está prevista neste cronograma. 
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Janeiro de 2020 a 
agosto 2021 

19*  Elaboração de trabalhos a serem apresentados em 
congressos nacionais e internacionais. 

Janeiro de 2020 a 
agosto 2021 

19*  Elaboração de artigos a serem publicados em periódicos 
nacionais e internacionais. 

Julho a agosto de 2021 2  Elaboração de relatórios técnico e financeiro do projeto 
para envio ao CNPq. 

* Não consecutivos, dependendo dos prazos de inscrição dos congressos e do término de análises 
de dados. 

7. Produtos esperados como resultado do projeto, com previsão de cronograma de entrega 
anual, e descrição de seu potencial de aplicação 

Esperamos que a realização deste projeto gere produtos de naturezas diversas, como trabalhos 
de formação acadêmica (dissertações de Mestrado e, talvez, Trabalhos de Conclusão de Curso 

dos alunos de Licenciatura envolvidos no mesmo), trabalhos a serem apresentados em 

congressos, artigos a serem publicados em periódicos, formação de novos pesquisadores e 
fortalecimento do próprio Grupo de Pesquisa. Além disto, considerando a necessária integração 

entre pesquisa e ensino, como um subproduto do projeto de pesquisa, pretendemos também 
contribuir para a área de ensino de Química produzindo a versão final das unidades didáticas em 

formato que possa ser utilizado por outros professores. Isto significa a diagramação da versão do 

material do aluno e a produção e diagramação das orientações para professores, das quais 
devem constar parte dos resultados das investigações aqui realizadas de modo a exemplificar 

possíveis resultados a serem alcançados. 

Considerando que este item requer a apresentação de um cronograma de entregas anuais, 

listamos, no quadro 2, apenas os produtos para os quais faz sentido definir tal cronograma, em 

ordem cronológica e por tipo de produto. Entretanto, reconhecemos que a data indicada para a 
publicação dos artigos pode ser alterada em função dos prazos de análise e publicação de 

diferentes periódicos – fatores em relação aos quais não temos controle. Além disto, indicamos 
os artigos que, atualmente, nos parecem óbvios em termos das questões de pesquisa 

investigadas. Entretanto, reconhecemos que outros podem ser produzidos a partir dos 
resultados alcançados no projeto. 

Quadro 2. Cronograma de entrega de produtos. 

Produto Período de Conclusão 
Trabalho a ser apresentado no XIII ENPEC sobre as contribuições da 
integração entre a ABProbProj e o EFM para o desenvolvimento de 
competências e habilidades dos estudantes do ensino médio. 

Julho de 2021 

Trabalho a ser apresentado no XIII ENPEC sobre as ações do professor que 
podem contribuir para a aplicação das unidades didáticas construídas. Julho de 2021 
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Artigo 1 sobre a proposta de integração entre as abordagens ABProbProj 
e o EFM Fevereiro de 2020 

Artigo 2 sobre as contribuições da integração entre a ABProbProj e o EFM 
para o desenvolvimento de competências e habilidades dos estudantes do 
ensino médio. 

Agosto de 2021 

Artigo 3 sobre as ações do professor que podem contribuir para a 
aplicação das unidades didáticas construídas. Agosto de 2021 

Produção da versão diagramada das unidades didáticas para utilização em 
outras salas de aula. Julho de 2020 

Defesa de dissertação 1 sobre as contribuições da integração entre a 
ABProbProj e o EFM para o desenvolvimento de competências e 
habilidades dos estudantes do ensino médio. 

Fevereiro de 2022* 

Defesa de dissertação 2 sobre as ações do professor que podem contribuir 
para a aplicação das unidades didáticas construídas. Fevereiro de 2022* 

*Prazo limite do aluno, considerando seu ingresso no programa de pós-graduação em março de 
2020.  

Finalmente, a partir dos resultados alcançados neste projeto, pretendemos planejar uma 
disciplina optativa para alunos do curso de Licenciatura em Química da UFMG (do qual alguns 

dos membros da equipe são professores). Esta será uma das maneiras de difundir o 

conhecimento aqui produzido visando sua aplicação em muitas outras salas de aula nas quais 
esses futuros professores atuarão. Desta maneira, os resultados do projeto podem alcançar um 

público muito maior do que o dos alunos das três turmas participantes. 

 

8. Orçamento detalhado 

Nos quadros apresentados nas páginas a seguir são listados os gastos com capital e custeio 

necessários para a realização deste projeto. Para cada um deles, é apresentada também a 

justificativa da solicitação. Nesses quadros, os preços apresentados foram consultados no 
mercado de Belo Horizonte e em sites de compra brasileiros em maio de 2019. 

 



Custeio – Material de Consumo 

Quantidade Valor Unitário Descrição Justificativa Valor Total 
6 R$ 65,00 Refil de tinta para Ecotank preto L575 Epson 

Para impressão de material a ser 
disponibilizado para os alunos e arquivos de 
análise de dados e produtos gerados no 
projeto  

R$ 390,00 

3 R$ 65,00 Refil de tinta para Ecotank magenta L575 Epson R$ 195,00 
3 R$ 65,00 Refil de tinta para Ecotank amarelo L575 Epson R$ 195,00 
3 R$ 65,00 Refil de tinta para Ecotank ciano L575 Epson R$ 195,00 
8 R$ 25,00 Papel A4 R$ 200,00 

3 R$ 80,00 Baterias NP-bX1 para filmadora Sony Para substituir as baterias originais no caso de 
filmagem de mais de duas aulas consecutivas. R$ 240,00 

1 R$ 90,00 Carregador para pilhas recarregáveis com 4 pilhas AA 
e AAA Sony 

Para recarregar as pilhas usadas nos 
gravadores de som. R$ 90,00 

2 R$ 70,00 Sony Aa Pack C/4 2500mah Nh-aa-b4gn Para funcionamento dos gravadores de som R$ 140,00 
      Total:  R$ 1.645,00 

 

 

 

Custeio – Passagens e diárias 

Quantidade Valor Unitário Descrição Justificativa Valor Total 

8 R$ 400,00 
Passagens de Avião (ida e volta). Valor unitário 
considerando o valor médio de uma passagem de Belo 
Horizonte (MG) para Brasília (DF) 

Presença da Coordenadora do projeto 
em 3 seminários regionais e 1 encontro 
em Brasília 

R$ 3.200,00 

8 R$ 270,00 Diárias R$ 2.160,00 
      Total:  R$ 5.360,00 
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Material Permanente 

Quantidade Valor Unitário Descrição Justificativa Valor Total 

1 R$ 6.400,00 

Compudator Desktop: 
Dell XPS 8930 
Processador Intel® Core™ i7 - 8ª Geração 
Windows 10 Home 
Placa de vídeo NVIDIA® GTX 1050Ti 
HD de 2TB 
Memória de 16GB 
Ideal para quem busca máxima performance. Mouse e teclado 
sem fio inclusos. 

Para serem usados na análise dos vídeos (o 
que justifica um processador com melhor 
desempenho e maior memória possível) e 
produção de todo o material necessário 
para o desenvolvimento do projeto. 

R$ 6.400,00 

1 R$ 749,00 Monitor Dell de P2219H, de 21.5” R$ 749,00 

1 R$ 299,90 Nobreak 600va bivolt Station II - SMS 

Para ser usado no computador, garantindo 
a integridade dos mesmos no caso de 
ocorrência de descargas elétricas e 
interrupções no fornecimento de energia 
(infelizmente muito comuns na UFMG). 

R$ 299,90 

3 R$ 1.311,45 Filmadora Handycam Sony Hdr-Cx405  Para registro de aulas e entrevistas R$ 3.934,35 

3 R$ 179,00 Tripé Profissional 1,80m Para garantir a qualidade das imagens 
filmadas em aula. R$ 537,00 

3 R$ 80,00 Bolsa para câmera filmadora Sony Para garantir a integridade das câmeras 
durante transporte e armazenamento. R$ 240,00 

2 R$ 420,00 HD externo Seagate 1T Para armazenamento de segurança de 
todos os arquivos gerados no projeto. R$ 840,00 

1 R$ 3.216,00 Software Nvivo 12 Plus – Academic Para dar suporte à análise de vídeos das 
aulas e entrevistas. R$ 3.216,00 

1 R$ 1.005,00 Software EndNote X9 Para gerenciar referências bibliográficas no 
computador que será utilizado para 

R$ 1.005,00 
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produzir artigos e outros documentos 
referentes ao projeto.  

2 R$ 1.032,00 
Adobe Creative Cloud – Estudantes e Professores 
(Licença de 1 ano) 

Pacote de ferramentas que fornece acesso 
a diversos aplicativos de criação e edição de 
imagens em alta resolução e documentos 
(como Acrobat Pro, InDesign e Illustrator). 
Será utilizado na produção das unidades 
didáticas, dos arquivos de texto e gráficos 
utilizados na análise de dados e de artigos 
a serem publicados. 

R$ 2.064,00 

2 R$ 239,00 Microsoft Office 365 Personal (Licença de 1 ano) 
Para ser instalado no computador e dar 
suporte à produção de documentos, 
planilhas e apresentações PowerPoint 
necessárias para a condução das atividades 
e divulgação dos resultados do projeto. 

R$ 478,00 

4 R$ 330,00 

Gravador de Voz Digital Modelo - Sony ICD-PX370 com 
USB Gravador de Voz digital com USB e microfone 
integrado que grava MP3 mono com facilidade e que 
possa capturar entre 39 e 159 horas de áudio. 

Para gravar discussões ocorridas em cada 
grupo de alunos R$ 1320,00 

      Total R$ 21.083,25 
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Material Bibliográfico 

Quanti
dade 

Valor 
(Dólar) 

US$ 
Descrição Justificativa Valor (Real) 

R$ 

1 119,99 
Gilbert, J. K., & Justi, R. (2016). Modelling-based 
Teaching in Science Education. Cham, Switzerland: 
Springer International Publishing. 

Referências bibliográficas importantes para 
estudo dos membros da equipe, a fim de 
subsidiar a ampliação e/ou detalhamento do 
referencial teórico, assim como as etapas de 
análise e discussão dos dados. 

479,76 

1 139,00 
Corrigan, D., Jones, A., & Buntting, C. (2019). 
Rethinking the Place of Context in Science Education. 
Dordrecht: Springer Netherlands. 

556,00 

1 109,00 
Fung, D. C-L, & Liang, T. W. (2018). Fostering 
Critical thinking Through Collaborative Group Work. 
Singapore: Springer Singapore. 

 436,00 

1 139,00 
Silva, C. C., & Prestes, M. E. B. (2018). Teaching 
Science with Context. Cham, Switzerland: Springer 
International Publishing. Editora Routledge 

 556,00 

1  Horvath, J. C., Lodge, Jason. M., & Hattie, J. (2016) From the Laboratory to 
the Classroom: Translating Science of Learning for Teachers.  160,03 

1  Hess, D.E., & McAvoy, P. (2014). The Political Classroom: Evidence and 
Ethics in Democratic Education. Editora Routledge  173,85 

1  Barell, J. F. (2006). Problem-Based Learning: An Inquiry Approach (English 
Edition). Editora Corwin  190,00 

   Total R$ 2.551,54 
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Bolsas 

Quantidade Descrição Justificativa Valor 
1 Bolsa Mestrado (GM) Para que possamos responder a segunda questão de 

pesquisa, será necessário o envolvimento de um 
estudante de mestrado.  

R$ 36.000,00 

1 Bolsa de Apoio Técnico em Extensão no País 
(ATP-A) 

Para o professor da Educação Básica, com cargo efetivo 
no estado. 

R$ 13.200,00 

    Total R$ 49.200,00 

 

Custo Total 

Item Valor 
Custeio – Material de Consumo 1.645,00 
Custeio – Passagens e Diárias 5.360,00 
Material Permanente 21.083,25 
Material Bibliográfico 2.551,64 
Bolsas 49.200,00 

Total: R$ 79.839,89 

 

 

 

 



9. Descrição do arranjo institucional da proposta, com a identificação das instituições 
envolvidas e detalhamento de suas atribuições e das atividades a serem executadas por 

elas 

Para execução deste projeto, além do envolvimento do Departamento de Química da UFMG, 
também contaremos com a participação de escolas da Educação Básica. Nossa proposta inicial é 

que as três escolas estaduais atualmente vinculadas ao PIBID Química/UFMG e a escola na qual 
a professora bolsista atua sejam as escolas onde a unidade didática será aplicada e os dados 

serão coletados. Porém, mudanças poderão ocorrer em função do término do projeto PIBID nas 

escolas (previsto para janeiro de 2020). Caso a pesquisa não possa ser realizada nas escolas hoje 
vinculadas ao PIBID, faremos contato com outras escolas estaduais para realização do projeto. 

Julgamos que a aplicação em pelo menos quatro escolas diferentes seja muito relevante pois 
nossas investigações ocorrerão a partir da aplicação de uma unidade didática baseada em um 

referencial totalmente inédito. Assim, a análise de dados coletados em realidades diferentes 
pode contribuir para a maior confiabilidade da mesma e dar mais sustentação às nossas 

conclusões. Apesar dessa possibilidade poder afetar um pouco nosso cronograma, isso não 

constitui impedimento para realização do projeto, uma vez que a proponente do projeto, assim 
como os demais membros da equipe, tem contato com outras escolas estaduais que 

consideramos serem simpáticas à realização do trabalho aqui proposto. 

10. Plano das atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas 

Neste projeto, estamos propondo a realização de dois trabalhos de Mestrado. Porém, devido à 

verba disponibilizada no edital e à necessidade de solicitação de recursos para outras rubricas, 
somente um será contemplado com a bolsa prevista no projeto, caso o mesmo seja aprovado. O 

outro(a) aluno(a) de Mestrado poderá ter bolsa do próprio Programa de Pós-graduação em 
Educação - Conhecimento e Inclusão Social. O quadro 3 apresenta o plano de atividades do(a) 

aluno/a de Mestrado 1. 

Quadro 3. Plano de Atividades do(a) Aluno/a de Mestrado 1. 

Atividades Trimestres (24 meses) 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

Pesquisa Bibliográfica X X X X X X X X 
Participação nas Reuniões do Grupo (realização da fase 1) X X X X X X X X 
Coleta de dados dos alunos nas Escolas (realização da fase 2)   X X X    
Análise dos dados coletados (realização da fase 2)   X X X X   
Apresentação de trabalhos em congressos    X X X X X 
Elaboração de artigos    X X X X X 
Redação e Defesa da Dissertação 1       X X 
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O quadro 4 apresenta o plano de atividades do(a) aluno/a de Mestrado 2. 

Quadro 4. Plano de Atividades do(a) Aluno/a de Mestrado 2. 

Atividades Trimestres (24 meses) 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

Pesquisa Bibliográfica X X X X X X X X 
Participação nas Reuniões do Grupo (realização da fase 1) X X X X X X X X 
Coleta de dados dos professores nas Escolas (realização da fase 
3) 

  X X X    

Análise dos dados coletados (realização da fase 3)   X X X X   
Apresentação de trabalhos em congressos    X X X X X 
Elaboração de artigos    X X X X X 
Redação e Defesa da Dissertação 1       X X 

 

Além do(a) bolsista de Mestrado, também será bolsista uma professora da Educação Básica. O 

quadro 5 apresenta o seu plano de trabalho, que contempla sua participação nas atividades do 
grupo de pesquisa e também na escola, durante a aplicação da unidade didática e da coleta de 

dados.  

Quadro 5. Plano de Atividades da Professora da Educação Básica 

Atividades Trimestres (24 meses) 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

Participação nas Reuniões do Grupo (realização da fase 1) X X X X X X X X 
Participação na coleta de dados dos alunos na escola em que 
atua (realização da fase 2) 

  X X X    

Contribuição no processo de análise dos dados coletados 
(realização das fases 2 e 3) 

  X X X X   

Apresentação de trabalhos em congressos    X X X X X 
Elaboração de artigos    X X X X X 
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