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Modelos TeóricosExperimento Físico



Modelos Teóricos

Aspectos positivos

● Eficiência de custo e tempo

● Repetir experimentos

● Representar a escala molecular 

Aspectos negativos

● Não inclui atividades práticas “hands-on”

● Simplifica o fenômeno ao ideal teórico

● Ausência da “bagunça” de condições

empíricas

Modelos Teóricos



Aspectos positivos

● Aprendizagem de ciências “hands-on”

● Experimentar fenômenos reais

● Engajamento na prática real de ciência

Aspectos negativos

● Só para confirmação da teoria

● Laboratórios “receita de bolo”

● Custos logísticos e financeiros mais altos

Experimento Físico Experimento Físico



Uma abordagem para aprendizagem de ciências em que estudantes realizam

experimentos e os confrontam com a teoria em tempo real.

Modelamento Bifocal
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Crescimento bacteriano – 9º ano

Mudança climática – 5º anoDerramamento de petróleo – 11º ano

Osmose e Difusão – 5º e 6º anos

Difusão – 5º ano Leis dos Gases – 9º ano



Estudo #1: Crescimento bacteriano no 9º ano



Achado: Como as bactérias se movem?

• 1. Criar teoria

Bactérias virtuais se 

reproduzem; modelo

projetado pelos alunos

resultou em crescimento

exponencial.

2. Comparar

Bactérias reais têm um 

padrão de crescimento

específico. 

Geração de conflito

cognitivo produtivo

3. Revisar

Adicionou-se uma nova 

regra para resultar em

padrão semelhantes

àquele observado no 

experimento.



1:  25 alunos, MBF-com-design

2:  25 alunos, MBF-sem-design

3:  25 alunos controle

Estudo #2: Osmose no 9º ano

*MBF: Modelamento BiFocal



Resultados: Diferenças entre Pré- e Pós-Teste

Implementações de Modelamento 

Bifocal (MBF) e entendimento do 

conteúdo e da prática de 

modelamento científico

• Apenas grupo MBF-com-design 
mostrou melhora significativa na
aprendizagem de conteúdo e na
prática de modelamento científico. 

• Grupo controle não demonstrou
crescimento significativo em
conteúdo ou em prática de 
modelamento científico.

• Somente ter aulas de laboratório
sem um bom design não resulta em
ganho de aprendizado.



Planejar experimentos

Fazer perguntas

Estabelecer teorias

Práticas mão-na-massa

Conhecimento de 

conteúdo

Explicar um fenômeno

Práticas de 

modelamento

Natureza dos modelos

Simplificar hipótese

Resultados: O que os alunos aprendem?

Melhorar o design

Pensamento

crítico

Analisar dados

Identificar

padrões
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