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Objetivos do Encontro
➢Promover a reflexão sobre quem somos e o que buscamos
como Professores de Ciências;
➢Provocar o despertar para um novo olhar nos espaços físicos
da escola incentivando as práticas de Ciências;
➢Articular o Currículo de Ciências com as práticas de
experimentação em sala de aula;
➢Apresentar e viabilizar a teoria sociocultural de Vigostski e as
Inteligências múltiplas na prática escolar;
➢Socializar e oferecer sugestões sobre as possibilidades de
materiais e equipamentos usados nas experimentações;
➢Socializar e promover sugestões das experimentações
realizadas em sala de aula.
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Conteúdo

➢Teoria sociocultural de Vigostski
➢Inteligências múltiplas
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ENSINAR EXIGE 
COMPROMETIMENTO

Leitura Inicial
“Pedagogia da Autonomia 
Saberes Necessários à Prática Educativa”,
Paulo Freire
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O Círculo Mágico
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O Círculo Mágico é uma expressão inspirada 
nos costumes da era primitiva. Todas as 
atividades consideradas importantes para 
estes povos eram celebradas em formas de 
círculos, denominadas “mágicos”.
Acreditavam estes povos que, através da 
energia emanada entre as pessoas 
componentes da roda (Círculo), os maus 
espíritos eram afastados e os bom ali 
permaneciam.
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A forma circular vem nos 
acompanhando ao longo da história nas 
rodas cantadas, na forma da Lua cheia, 
do Sol, da Terra, da bola.
E ... Quando entramos no círculo, não 
estamos a disputar a liderança, estamos 
confiando nos amigos. Afinal... Só damos 
as costas ao outro quando nele 
confiamos.
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• Neste círculo somo todos iguais;
• Não há primeiro, não há último;
• Estamos todos no mesmo plano;
• Neste círculo enxergo você a minha 

direita; você a minha esquerda e você 
diante de mim;

• Que permaneçam, neste círculo, a 
motivação, a cooperação, a 
disponibilidade, o ânimo, a comunicação 
efetiva, a alegria, o compromisso comigo 
e com o outro;
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• Expulsamos do círculo mágico: a 
desmotivação, a crítica maliciosa, a apatia, 
a inveja, a competição exacerbada, o 
autoritarismo e as forças negativas;

• E ... Neste círculo, simbolizamos nossa 
força, união enquanto grupo;

• Mesmo quando ele for desfeito, 
permanecerá a força...
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... do Círculo Mágico
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Apresentação dos 
Participantes
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TEORIA 
SOCIOCULTURAL 
VIGOTSKI

Módulo I –
“O saber que não vem da experiência não é realmente saber.”
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VISÃO:
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LABORATÓRIO
x

SALA DE AULA 



VISÃO:

LABORATÓRIO
X

SALA DE AULA

Questionamentos:
•O que é um laboratório, senão um 

espaço físico!?!
•Faz-se experiências sem pessoas?
•Faz-se experiências sem o desejo 
ardente de querer experimentar?

Laboratório
Sala de aula

Pessoas 
Equipamentos 

Materiais
Reagentes
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LABORATÓRIO

15



• É possível transformar
a sala de aula em uma
sala de experimentação?
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Espaço Físico
Possibilidade de mudança 
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Pontos Relevantes...
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Considere Pontos Relevantes...

• Alunos
• Espaço  Físico (sala, pátio, campo,...)
• Desejo Ardente: Pesquisa (o que eu vou levar 

para os meus alunos)
• Tempo (organização)
• Parceria (grupo gestor, especialmente o 

Professor Coordenador)
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TEORIA 
SOCIOCULTURAL 
VIGOTSKI

Módulo I –
“O saber que não vem da experiência não é realmente saber.”
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Lev Semyonovich Vigotski
• 1896-1934 - Psicólogo bielo-russo
• Na teoria sociointeracionista de VIGOTSKI,

encontramos uma visão de desenvolvimento
humano baseada na ideia de um organismo
ativo cujo pensamento é constituído em um
ambiente histórico e cultural: a criança
reconstrói internamente uma atividade externa,
como resultado de processos interativos que se
dão ao longo do tempo.

• Esta reconstrução interna é postulada por
VIGOTSKI na lei que denominou de dupla
estimulação: tudo que está no sujeito existe
antes no social (interpsicologicamente) e
quando é apreendido e modificado pelo
sujeito e devolvido para a sociedade passa
a existir no plano intrapsicológico (interno
ao sujeito). A criança vai aprendendo e se
modificando.
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Pedagogia Sociocultural de Vigotski 
Síntese das ideias vigotskiana

“... No pensamento vigotskiano, não é preciso que determinadas
estruturas mentais se formem para que a aprendizagem de um
conceito seja possível. Ao contrário, é o ensino desse conceito
que desencadeia a formação das estruturas mentais necessárias a
sua aprendizagem. É preciso apenas não transpor a capacidade
cerebral do aluno quando se busca criar novas estruturas mentais.
Esse limite está contido numa zona de desenvolvimento imediato
ou proximal, denominação dada por Vigotski a uma espécie de
desnível cognitivo que cada pessoa tem para adquirir algo novo
com a colaboração de um parceiro mais capaz, como é o caso
do Professor.”
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É pouco provável, por exemplo, que alguém consiga ensinar
equação de segundo grau a um aluno que ainda não sabe
equação do primeiro grau, pois a distância cognitiva entre o
que o seu cérebro já construiu e o que precisa construir pode
inviabilizar esse ensino. A expressão “pouco provável” é
necessária nessa colocação, pois a distância cognitiva depende
do indivíduo e do novo conhecimento a ser adquirido.
Algumas pessoas têm uma zona de desenvolvimento mais
ampla, outras, mais estreita, porém geralmente há um limite
em relação à estrutura mental do aluno para a nova
aprendizagem.
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Mesmo que o novo conteúdo esteja dentro dos limites da
zona de desenvolvimento imediato do indivíduo, a
aprendizagem desse conteúdo não ocorre no momento em
que ele é ensinado. É preciso tempo para que o cérebro
construa as estruturas mentais capazes de processar o novo
conceito.
A atividade experimental é útil para dar início, na mente do
aluno, à formação de uma nova estrutura cognitiva, mas essa
formação só vai se completar com o tempo. Para isso é
preciso que os novos conceitos sejam apresentados,
discutidos e trabalhados de forma reiterada e numa interação
social em que o professor é o parceiro mais capaz.
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deve ser assimétrica, isto é, 
dela deve participar pelo 
menos um parceiro mais 

capaz, em relação ao 
conteúdo da interação, que 

possa orientá-la.

A questão que desencadeia a 
interação deve estar bem definida e 

ser conhecida por todos os 
participantes, assim como a 

abordagem que será adotada para 
responder a essa questão. 
Permeando o processo, a 

linguagem utilizada na interação 
deve estar ao alcance de todos.

Uma interação social com esses 
requisitos tende a levar todos os 

participantes à mesma 
compreensão que o parceiro mais 

capaz tem do conteúdo. Em 
síntese, pode-se afirmar que toda 

aprendizagem, escolar ou não, 
origina-se de interações sociais 

com essas características.

A interação social,  
no sentido vigotskiano do termo
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A Teoria de Vigotski e a Atividade 
Experimental

Como pretendemos adotar a teoria sociocultural
de Vigotski como fundamentação teórica,
vamos buscar respostas a questões ligadas a
essa prática pedagógica.
Questão: 

Quais são os objetivos das atividades
experimentais?”
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A Teoria de Vigotski e a Atividade 
Experimental

Os objetivos das atividades experimentais,
concepção conteudística:

• redescoberta da ciência, 
• apressamento da construção das estruturas cognitivas 

e 
• mudança conceitual
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Numa pedagogia de inspiração vigotskiana, sociocultural,
não há, a rigor, diferença cognitiva entre uma atividade
teórica, como um problema a ser resolvido por escrito, e
uma atividade experimental. A menos que o objetivo
específico do ensino seja exclusivamente aprender a
resolver problemas ou realizar experiências, ambas as
atividades podem contribuir para a construção das estruturas
de pensamento que o conteúdo tratado exige.

Nesse sentido, a pedagogia vigotskiana está mais próxima
da tradicional do que das pedagogias recentes, cujo objetivo
é a redescoberta ou mudança conceitual. Contudo ela
apresenta um novo enfoque, não levado em consideração
por nenhuma linha pedagógica até então.
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Como a aprendizagem não resulta da atividade em
si, mas das interações sociais que é capaz de
desencadear, o objetivo fundamental da atividade
teórica ou experimental é promover interações
sociais que permitam o ensino de determinado
conteúdo. Portanto, a opção pela atividade
experimental deve ter como objetivo as interações
sociais que ela pode promover em relação ao
conteúdo apresentado.
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Essa vinculação entre experimento e interação social pelo 
conteúdo é importante, pois nem todos os conteúdos de 
ciências permitem uma abordagem experimental, que, de 
qualquer forma, é sempre parcial.  

Não é possível, com atividades experimentais didáticas, verificar ou redescobrir 
princípios físicos, como a conservação de energia e da quantidade de movimento, ou 
redescobrir modelos científicos, como o modelo atômico. Mas é possível usar essas 
atividades para explicar ou ilustrar esses princípios ou modelos científicos. 

Então, este deve ser o objetivo fundamental das 
atividades experimentais: 

promover interações sociais que tornem as explicações mais 
acessíveis e eficientes.

Do ponto de vista vigotskiano, comparar uma atividade 
experimental com uma atividade teórica, quando o conteúdo 
permite, implica comparar a qualidade das interações sociais 

desencadeadas por ambas.
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I. Os parceiros vão discutir as 
mesmas ideias e tentar 
responder às mesmas 

perguntas.

II. Riqueza das interações 
sociais que ela desencadeia. 

III. Maior envolvimento do 
aluno, quase unânime as 

participações.

Vantagens da Atividade Experimental
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I. Para isso, basta que todos os participantes entendam 
com clareza as questões propostas e suas soluções, o 

que, em atividades experimentais bem planejadas e 
executadas, é mais facilmente conseguido graças ao 
próprio experimento que concretiza essas questões e 

soluções.

II. Num experimento não é possível desprezar fatores 
ambientais, como temperatura, umidade, pressão 

atmosférica, vento, claridade e atrito, além das 
interocorrências da própria montagem – ajustes, 

adaptações e imprevistos. Todos esses fatores podem ser 
objeto de questionamentos que enriquecem a interação 

social.

III. A quase unânime participação dos alunos nas atividades 
experimentais pode ser explicada principalmente por dois motivos: 
a possibilidade da observação direta e imediata da resposta, que 
envolve afetivamente o aluno com a atividade; o aluno, livre de 

argumentos de autoridade, obtém uma resposta isenta, 
diretamente da natureza. Ambos os motivos garantem o 

desencadeamento de uma interação social mais rica, motivadora 
e, consequentemente, mais eficaz.

Vantagens da Atividade Experimental
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A PEDAGOGIA DA ATIVIDADE 
EXPERIMENTAL
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A Pedagogia da Atividade Experimental
Critérios orientadores de uma pedagogia para atividades experimentais inspirada na 

teoria de Vigotski:

1º) Estar ao 
alcance da 
zona  de 
desenvolvimen
to imediato do 
aluno.

2º) Garantir 
que um 
parceiro mais 
capaz 
participe da 
atividade.

3º) Garantir o 
compartilhame
nto das 
perguntas 
propostas e 
das respostas 
pretendidas.

4º) Garantir o 
compartilhame
nto da 
linguagem 
utilizada.
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1º) Estar ao alcance da zona  
de desenvolvimento imediato do aluno.

O professor não deve restringir esse critério apenas ao tema
ou ao objetivo da atividade – esses são os aspectos menos
relevantes. O importante é que a explicação seja adequada.
Assim, uma experiência sobre pressão atmosférica pode ou
não estar na zona de desenvolvimento imediato da maioria
dos alunos da 6º ano do ensino fundamental. Não é a
complexidade do conceito que determina essa adequação,
mas o modelo físico utilizado pelo professor e a
possibilidade de compreensão desse modelo.
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2º) Garantir que um parceiro mais 
capaz participe da atividade.

Esse critério é essencial, pois ao parceiro mais capacitado cabe
orientar a atividade, saber o que se espera dela e conhecer a
explicação contextualmente correta do que será observado. Em geral
o professor é esse parceiro, mas ele pode ser substituído por um ou
mais alunos preparados previamente para exercer o mesmo papel.

Não há segredos; as respostas são conhecidas pelo parceiro mais
capaz e partilhadas com todos na interação.

Não são as ações materiais diretas e individuais que possibilitam a
aprendizagem, mas a conversa, a discussão verbal e simbólica com
quem sabe, pois a interiorização da linguagem cria as estruturas de
pensamento que possibilitam a compreensão. Daí a necessidade da
presença e, principalmente, do preparo do parceiro mais capaz.
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3º) Garantir o compartilhamento das perguntas 
propostas e das respostas pretendidas.

É preciso que a própria atividade, ou se necessário o parceiro mais
capaz, indique claramente quais são as perguntas e as respostas
pretendidas. Todos os participantes da interação devem ver o que
deve ser visto e saber quais questões se pretende responder. Nem
sempre isso é óbvio, apesar de essencial para a compreensão de
experimentos.

Uma montagem experimental costuma ter ou não elementos
acessórios diretamente relacionados ao fenômeno a ser observado –
tomadas, fios, interruptores, fontes de calor e de luz, entre outros -,
que podem dispersar a atenção e desviar o foco da atividade.

Deve-se evitar que o parceiro mais capaz discuta ou explique uma
coisa enquanto o aluno observa outra.
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4º) Garantir o compartilhamento da 
linguagem utilizada.

Todos os participantes da interação devem ser capazes de
compreender a linguagem utilizada, no mais amplo sentido do
termo. Não basta que todos compreendam as palavras, mas
também os desenhos, gráficos, esquemas e símbolos utilizados.
Não falamos de símbolos vinculados especificamente ao objeto
da atividade, mas daqueles necessários à mediação dessa
atividade. Portanto, o que deve ser de domínio comum é a
linguagem utilizada para a explicação da atividade, de seus
objetivos e dos fenômenos observados.
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Em síntese, do ponto de vista vigotskiano
toda atividade experimental é eficiente, seja ela uma 

atividade de demonstração realizada pelo professor para o 
restante da classe,  

atividade de demonstração realizada por um aluno para o 
restante da classe,  

atividade de demonstração realizada por um grupo de 
alunos para o restante da classe, 

uma atividade realizada em pequenos grupos
e simultaneamente por todos.

desde que proporcione as condições descritas 39



A seleção das atividades 
experimentais

Vamos discuti-los 
separando as 

atividades 
experimentais em 

dois grupos: 

II. Atividades 
Desenvolvidas por 
Aluno ou Grupo de 

Alunos.

I. Atividades de 
Demonstração pelo 

Professor
40



I. Atividades de Demonstração pelo Professor

1. Montagens –
levadas prontas para a sala de 
aula e previamente testadas.

2. Tempo de apresentação -
menor que a duração de uma aula, 
para que seja possível a exposição 
dos objetivos da demonstração e a 

troca de ideias.

3. Observação dos 
resultados 

ter a certeza de que todos fizeram a 
observação correta dos fenômenos 

apresentados.

6. Visibilidade –
os resultados da demonstração devem ser 

vistos por todos os alunos.

5. Eficiência dos equipamentos –
caso sejam mal construídos ou de má 

qualidade, os equipamentos podem falhar ou 
exigir muitos ajustes, o que poderá conturbar a 
apresentação, dificultar as interações sociais e 

desviar o foco dos objetivos.

4. Intervenção do professor –
frequente e necessária em atividades cuja 

manipulação seja difícil ou perigosa; não sendo 
o caso, a apresentação feita por um aluno ou 

grupo de alunos é sempre mais rica e 
motivadora.
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II. Atividades Desenvolvidas por Aluno ou 
Grupo de Alunos

1. Viabilidade da montagem –
implica a verificação anterior do 
material necessário, do tempo 

disponível, da complexidade de suas 
etapas e da possibilidade de êxito;

2. Tempo de apresentação –
delimitá-lo para que seja possível a 

troca de ideias depois de realizada a 
demonstração no decurso da aula;

3. Prontidão e preparo do professor para responder aos 
questionamentos que devem surgir do experimento –

é bom lembrar que o professor não é obrigado a dominar todas as variáveis 
de uma atividade experimental ou de um conteúdo; portanto, ele pode não 

responder de imediato ao aluno e demonstrar com tranquilidade suas 
dúvidas, cabendo-lhe, como parceiro mais capaz da interação, 

responsabilizar-se pela resposta futura, evitando transferir a tarefa ao aluno.
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EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS
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O equipamento utilizado em atividades experimentais pode ser montado pelos
alunos ou pelo professor. O importante é que o material não se restrinja à
observação do resultado final da atividade, o que dificulta ou mesmo inviabiliza as
interações sociais produtivas.

A principal vantagem da produção do material pelos alunos, além do aspecto 
motivacional e afetivo relacionado à tarefa, é que eles vão saber como 
funciona o equipamento construído. A construção, os ajustes, as correções e 
sobretudo as discussões que invariavelmente surgem oferecem momentos 
únicos de aprendizagem.

Existe a possibilidade da utilização de equipamentos construídos fora da sala de 
aula por grupos de alunos, com o apoio do professor e da escola. Nesse caso, o 
tempo decorrido entre a montagem do equipamento e a realização do experimento 
oferece uma vantagem adicional aos alunos envolvidos na tarefa. Se forem bem 
orientados, ao concluir o processo eles devem ter construído uma estrutura 
mental mais rica, capaz de compreender não só os conceitos envolvidos no 
experimento, mas também princípios do funcionamento e da montagem do 
aparelho. O tempo que alguém dedica à própria compreensão de uma ideia 
consolida a estrutura mental que lhe permite compreendê-la.
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APRESENTAÇÃO DAS 
ATIVIDADES EXPERIMENTAIS

1. O que se usa (materiais)
2. Como se faz (procedimento)
3. Como funciona (construção de 

aparelhos)
4. O que observar
5. Como se explica
6. O que pode dar errado
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1. O que se usa (materiais)
• É a relação do material necessário, sendo que todo 

material sugerido pode ser substituído. Mas o 
professor deve verificar previamente o efeito da 
substituição e, se for o caso, fazer adaptações. 

2. Como se faz (procedimento)

•Orienta o procedimento experimental; no caso de 
aparelhos, indicar as etapas e os procedimentos 
para a sua montagem.

3. Como funciona (construção de aparelhos)

•Aparece na construção de equipamentos ou 
aparelhos e são instruções para a sua eficiente 
utilização.
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4. O que observar
• O objetivo é dirigir a observação para os aspectos 

relevantes da experiência; muitas vezes o aluno 
não vê o que deveria ter visto ou pelo menos não 
vê tudo o que pode ser observado em uma 
atividade experimental.

5. Como se explica

• Explicar cada experiência de maneira simples, o que 
permite sua transposição direta para a sala de aula; é 
óbvio que o professor deverá adequá-la à realidade de 
seus alunos.

6. O que pode dar errado

• é quase inevitável o aparecimento de alguma dificuldade na 
maior parte das montagens.  O professor tendo adequada 
compreensão da teoria em que a atividade se fundamenta, 
não será difícil detectar as causas de um mau funcionamento.
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7. Uma observação a mais
Comentar ou propor alternativas ao 

experimento, discutimos outras explicações 
ou justificativas teóricas possíveis e chamar 

a atenção para aspectos relevantes da 
experiência.
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