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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar a concepção dos alunos do 1º ano da 

Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio, a respeito das atividades investigativas e 

verificar a compreensão destes alunos acerca das contribuições trazidas para a aprendizagem 

da mitose e da meiose com o uso destas atividades. O referencial teórico proposto nesta 

pesquisa foi divido em três seções. Na primeira seção, que trata da Educação de Jovens e 

Adultos, foram adotados os seguintes autores: Arroyo (2011), Paiva (2005; 2009), Soares 

(2011), Rodrigues (2009), Volpe (2009) e Haddad e Di Pierro (2000), entre outros. Para a 

compreensão das atividades investigativas ou Ensino por Investigação foram adotados os 

autores: Trópia (2009), Sá (2009), Silva (2011), Lima, Martins e Munford (2008), Carvalho 

(2013), Scarpa e Silva (2013), entre outros. Na discussão acerca do Ensino de Biologia foram 

referenciados: Marandino, Selles e Ferreira (2009), Krasilchik (2000), Borges e Lima (2007), 

entre outros. Os caminhos metodológicos utilizados foram a abordagem qualitativa e a coleta 

de dados foi realizada através dos instrumentos: questionário, diários de campo, grupos focais 

e observação direta. Os dados coletados foram submetidos ao método análise de conteúdo, 

proposto por Bardin (2008), e discutidos dentro de três categorias: “concepções dos alunos e 

uso de atividades investigativas nas aulas de Biologia”, “atividades motivadoras e 

construtoras do conhecimento no ensino da Biologia” e “atividades facilitadoras da 

aprendizagem de mitose e meiose e contextualização no ensino da Biologia”. Os resultados 

indicam que as concepções trazidas para a sala de aula pelos alunos da EJA sobre atividades 

investigativas apresentam características semelhantes aos conceitos defendidos pelos autores 

adotados na pesquisa. Além disso, indicam que as atividades investigativas contribuíram para 

a aprendizagem da mitose e meiose e que os alunos da EJA conseguiram perceber estas 

contribuições. 

 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Atividades investigativas. Ensino de 

Biologia. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

This research aims to analyze the conception students of first year of Education for Young 

People and Adults, High School, have about investigative activities and to check their 

understanding of the contributions to their learning of mitosis and meiosis through these 

activities. The theoretical framework proposed in this research was divided into three 

sessions. The first session is about Education for Young People and Adults, and finds support 

in the following authors’ works: Arroyo (2011), Paiva (2005; 2009), Soares (2011), 

Rodrigues (2009), Volpe (2009) and Haddad and Di Pierro (2000), among others. To the 

understanding of the investigative activities or Teaching by Research these authors were 

mentioned: Trópia (2009), Sá (2009), Silva (2011), Lima, Martins and Munford (2008), 

Carvalho (2013), Scarpa and Silva (2013), among others. In the discussion on Biology 

teaching these authors were supported: Marandino, Selles and Ferreira (2009), Krasilchik 

(2000), Borges and Lima (2007), among others. The methodological pathway to develop the 

research was qualitative approach, and data collection was made by means of a questionnaire, 

field journals, focus groups and direct observation. The data obtained were submitted to 

content analysis method, proposed by Bardin (2008), and discussed within three categories: 

“conceptions of students and the use of investigative activities in Biology classes”, 

“motivating activities and constructing knowledge in Biology teaching” and “facilitating 

activities for mitosis and meiosis learning and contextualization in Biology teaching”. The 

results indicate that the conceptions brought to the classroom by students of Education for 

Young People and Adults on investigative activities have similar characteristics to those 

defended by the authors supported in the research. The outcomes also reveal that the 

investigative activities enabled mitosis and meiosis learning, and that students of Education 

for Young People and Adults can realize these contributions. 

 

 

Keywords: Education for Young People and Adults. Investigative activities. Biology 

teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Talvez a maior recompensa que pode ser obtida por um professor advenha das 

situações em que lhe é possível perceber um estado de ‘maravilhamento’ em seu 

aluno, provocado pelo conhecimento transmitido, ou de alguma forma promovido, 

em sua atividade de educador”. 

    Marta Kohl de Oliveira 

 

 

 

Na introdução deste trabalho, nos primeiros parágrafos, permito-me escrever na 1ª 

pessoa, pois, assim, apresento meu olhar sobre o ensino de Biologia na Educação de Jovens e 

Adultos, fruto de uma longa caminhada como educadora e do meu profundo interesse por esta 

modalidade de ensino. Um olhar que se apresenta voltado para a descoberta de novos 

caminhos e atividades de ensino diferenciadas, baseadas na troca de experiências, na 

autonomia do aluno para a construção do conhecimento e, principalmente, no diálogo. Um 

olhar que pretende estar sempre atento ao conhecimento prévio do aluno, adquirido através de 

sua vivência, de sua experiência profissional, de suas conquistas e da sua leitura de mundo, 

pois, concordando com Freire (1989, p. 13), “a leitura do mundo precede sempre a leitura da 

palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”. 

Sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), mas meu interesse pela Biologia vem desde o Ensino Médio, a partir do momento no 

qual descobri que a ciência que estudava a vida era simplesmente fascinante e não se baseava 

apenas na memorização de nomes e conteúdos. Meu amor pela Biologia iniciou-se aí e foi 

crescendo ao longo da minha vida acadêmica, com a descoberta de uma ciência que me 

explicava e me fazia entender melhor o mundo, que me dava possibilidades de compreender 

desde o funcionamento do corpo humano até a formação e a evolução das mais variadas 

formas de vida existentes no planeta. 

 Após a faculdade, a vontade de ensinar, mediar e, principalmente, de construir novos 

conhecimentos me aproximou da Educação. Em meu primeiro contato como professora com a 

sala de aula, percebi que ensinar exigia muita dedicação, comprometimento e amor. Estes 

fatores, somados à vontade de contribuir de alguma forma para uma Educação de qualidade 

em nosso país, permitiram que eu continuasse nesta caminhada até os dias de hoje.  

Refletindo um pouco sobre minha atuação como professora de Ciências e Biologia do 

Ensino Fundamental e Médio desde 2002, ano em que fui aprovada em concurso público da 
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rede estadual de ensino, vejo que sempre fui muito inquieta e preocupada com a formação dos 

meus alunos. Muitas vezes me questionava se aquelas aulas nas quais eu utilizava apenas o 

quadro negro e o livro didático e transmitia o conteúdo proposto nos planos de curso, 

realmente proporcionavam a aprendizagem dos alunos. Questionava também se o conteúdo 

estudado era realmente importante para aqueles alunos que, muitas vezes, se mostravam 

completamente desinteressados. Diante dessas incertezas, me perguntava: será mesmo 

importante e necessário ensinar este conteúdo? O aluno irá utilizá-lo em sua vida? A forma 

que utilizo para ensinar proporciona ao aluno uma aprendizagem efetiva? Teria outra forma 

de ensinar este mesmo conteúdo, tornando-o mais prazeroso e interessante para o aluno? 

 Inquieta e preocupada com estas e muitas outras questões relacionadas ao ensino e à 

aprendizagem, sempre procurei aproximar a Ciência e a Biologia da vida dos alunos e ensinar 

algo que realmente tivesse algum significado para eles. Minha busca por atividades 

diferenciadas para um melhor aprendizado dos meus alunos se deu logo no início da minha 

carreira como educadora, mas se intensificou por volta do ano de 2008, quando eu estava 

inconformada com o desinteresse e o descaso dos alunos, principalmente nas aulas de 

Ciências, no período em que lecionava para o 6º ano do Ensino Fundamental.  

 Através de muita leitura, de cursos de capacitação e de conversas com outros 

professores e profissionais da Educação, fui encontrando novos caminhos e novas maneiras 

para ensinar. Foi nesta busca que, em 2010, através de uma amiga, conheci a Educação a 

Distância e o Ensino de Ciências por Investigação (ENCI).
1
 Não frequentei o curso de 

especialização, mas, por meio da leitura das apostilas do ENCI, resolvi iniciar uma mudança 

na sala de aula e procurei aplicar a metodologia da investigação em minhas aulas, sempre que 

era possível. Percebi que, aos poucos, os alunos começaram a gostar mais das aulas de 

Ciências, se empenhavam na busca de soluções para os problemas propostos e, desta forma, 

as aulas se tornavam muito mais dinâmicas, desafiadoras e motivadoras.  

Ampliando mais a discussão sobre atividades investigativas, acredito que estas 

atividades permitem contemplar as discussões na sala de aula e, principalmente, o 

desenvolvimento da autonomia do aluno. Este tipo de atividade faz com que os alunos 

participem mais, façam reflexões e discutam com seus colegas as descobertas realizadas 

durante as aulas. De acordo com Lima, Martins e Munford (2008, p. 86), “aprender a 

                                                           
1
 O ENCI é um Curso de Especialização em Ensino de Ciências por Investigação semipresencial, concebido pela 

equipe do Centro de Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais 

(CECIMIG/FAE/UFMG). 
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investigar envolve a aprender a observar, planejar, levantar hipóteses, realizar medidas, 

interpretar dados, refletir e construir explicações de caráter teórico”. 

 Ao me propor discutir sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA), trago também um 

pouco da minha experiência como professora desta modalidade de ensino. No ano de 2011, 

tive minha primeira experiência com a EJA em uma escola pública da cidade de Conselheiro 

Lafaiete, Minas Gerais. No primeiro instante, as dúvidas, as inseguranças e o medo de lidar 

com o “novo” preocuparam-me um pouco, pois sempre trabalhei como professora de Ciências 

e Biologia no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. No primeiro contato com os alunos da 

EJA, todo este medo e insegurança transformaram-se em uma grande alegria e admiração por 

aquelas pessoas que estavam ali, na sala de aula, dispostas a aprender e também a ensinar, a 

compartilhar seus conhecimentos adquiridos através de trajetórias de vida marcadas por 

sofrimentos e lutas, mas também conquistas e muitas alegrias. 

 Ampliando esta discussão sobre meu profundo interesse e admiração pelos alunos da 

EJA, afirmo que eles se tornaram especiais para mim. Especiais porque, após um dia inteiro 

de trabalho, chegavam à escola cansados, mas entusiasmados e animados com a possibilidade 

de estudar e recuperar o tempo que achavam ter perdido. Afirmo “achavam ter perdido”, 

porque, apesar de muitos destes alunos não possuírem o domínio da leitura e da escrita, eles 

são produtores e detentores de muitos conhecimentos que foram construídos ao longo dos 

anos, através de suas experiências de vida. Conforme Araújo (2007), mulheres adultas, que se 

dizem analfabetas, mostram ter sabedoria no que diz respeito a conhecimentos cotidianos e 

até mesmo saberes escolares, sabedoria que foi construída e acumulada ao longo de uma 

trajetória marcada por mudanças, dificuldades e tentativas de superação. 

 No pequeno contato que tive com estes alunos, pude também observar que, quando 

alguns conteúdos de Biologia eram trabalhados através de atividades diferentes, os alunos se 

mostravam mais interessados e motivados a participar. Tais atividades podiam suprir a falta 

de diversificação na apresentação dos conteúdos, quando estes eram trabalhados somente 

dentro da sala de aula e tendo como apoio principal o livro didático que, muitas vezes, era 

desinteressante para este público específico. Soares (2011), ao analisar alguns trabalhos 

relacionados à EJA, afirma que persiste a busca por práticas educativas sintonizadas com um 

tipo de sujeito inserido no mundo contemporâneo, um sujeito consciente, crítico, com 

condições de opinar, agir, desconstruir e construir a história, o lugar que ocupa e que vive. 

Além disso, enfatiza o quão fundamental é que professores se reconheçam como produtores 

destas práticas. 
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 Nesta busca por práticas educativas sintonizadas com os alunos da EJA e acreditando 

que as atividades investigativas podem ser um exemplo destas práticas, surge esta pesquisa 

que procura responder aos seguintes questionamentos: qual a concepção dos alunos da EJA 

sobre atividades investigativas? Estes alunos já tiveram contato com atividades investigativas 

em sua trajetória escolar? As atividades investigativas despertam a curiosidade e o interesse 

dos alunos da EJA nas aulas de Biologia? Estas atividades contribuem para a aprendizagem 

do conteúdo proposto? De que forma estas atividades contribuem para a aprendizagem do 

conteúdo? Com estas atividades conseguimos aproximar a Ciência do cotidiano dos alunos da 

EJA? 

 Nesse contexto, o estudo aqui apresentado tem como problema de pesquisa a seguinte 

questão: os alunos da EJA sabem o que é uma atividade investigativa e são capazes de 

compreender as contribuições destas atividades na aprendizagem da mitose e da meiose? 

 Diante disto, o objetivo geral da pesquisa é analisar a concepção dos alunos da EJA 

sobre atividades investigativas e verificar a compreensão destes alunos acerca das 

contribuições trazidas para a aprendizagem da mitose e da meiose nas aulas de Biologia, com 

o uso destas atividades. 

 Os objetivos específicos são: analisar o impacto das atividades investigativas na 

aprendizagem dos alunos; identificar as contribuições das atividades investigativas no ensino 

da mitose e meiose; promover uma aproximação entre a Ciência e o cotidiano dos alunos da 

EJA para a formação de cidadãos capazes de pensar de maneira mais crítica e participativa. 

 Conforme as Propostas Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos, o objetivo 

prioritário do estudo das Ciências deve ser o desenvolvimento do espírito investigativo e do 

interesse pelo debate de ideias, sendo que 

 

o processo de iniciação desses alunos trabalhadores no mundo da leitura e da escrita 

deve contribuir para o aprimoramento de sua formação como cidadãos, como 

sujeitos de sua própria história e da história de seu tempo. Coerente com este 

objetivo, a área de Estudos da Sociedade e da Natureza busca desenvolver valores, 

conhecimentos e habilidades que ajudem os educandos a compreender criticamente 

a realidade em que vivem e nela inserir-se de forma mais consciente e participativa 

(BRASIL, 2001, p. 163). 

 

Nesta perspectiva, este trabalho será desenvolvido com os alunos da EJA do segmento 

Ensino Médio. A pesquisa será realizada em uma escola da rede estadual, localizada na cidade 

de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, e o grupo estudado será composto pelos alunos do 1º 

ano do Ensino Médio, turma única na escola. A escolha da série deve-se ao fato da Citologia, 

ciência que estuda a célula, fazer parte do plano curricular do 1º ano do Ensino Médio e o 
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conteúdo “mitose e meiose” estar inserido na Citologia. Além disso, acreditamos que o 

conhecimento da mitose e da meiose é básico e fundamental para a compreensão de outros 

conteúdos da Biologia. 

O presente trabalho justifica-se pela necessidade de pesquisas educacionais que 

tenham como foco principal o Ensino de Biologia na Educação de Jovens e Adultos. Apesar 

do crescente número de pesquisas sobre a Educação de Jovens e Adultos e sobre atividades 

investigativas, percebe-se, através de análises feitas por diversos autores que, quando se trata 

do Ensino de Biologia na EJA e do uso de atividades investigativas na Biologia, ainda 

existem poucos trabalhos produzidos.  

A carência de trabalhos em Biologia na EJA pode ser verificada no trabalho de Araújo 

e Jardilino (2011, p. 220), no qual estes autores afirmam que  

 

na última categoria apresentada, das práticas pedagógicas em EJA, encontramos um 

número diversificado de produções e observamos a ausência de textos que tratem do 

ensino de outros conteúdos, como História, Inglês, Artes e Biologia nas classes de 

EJA. Igualmente, outros aspectos das práticas pedagógicas não foram contemplados, 

como o uso de recursos didáticos e jogos na aprendizagem de adultos, a indisciplina 

em sala de aula, que surge com a entrada cada vez maior de pessoas mais jovens na 

EJA, a evasão nessa modalidade de ensino, as parcerias com empresas que apoiam 

ações em EJA, dentre outros. 

 

A pouca produtividade sobre Ensino de Biologia por atividades investigativas, 

evidenciada no trabalho de Trópia (2009), também teve papel motivador para a escolha do 

tema apresentado neste trabalho. Segundo este pesquisador, ao analisar os trabalhos 

publicados em anais, atas, coletâneas e cadernos de programas e resumos de eventos sobre 

Ensino de Ciências e Biologia, entre 1980 até 2008, o Ensino de Ciências é que contempla o 

maior número de trabalhos referentes ao Ensino por Investigação e o Ensino de Biologia é o 

que tem o menor número de trabalhos publicados.  Ao analisar as publicações do ENPEC
2
, 

apenas na última edição do evento foi publicado um trabalho sobre Ensino de Biologia por 

atividades investigativas. Esta carência também foi evidenciada em artigos publicados em 

revistas especializadas sobre Ensino de Ciências no Brasil. No levantamento bibliográfico 

realizado em alguns periódicos, só foram encontrados artigos referentes ao Ensino de Física e 

Ciências por atividades investigativas. 

                                                           
2
 O ENPEC é o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, promovido pela Associação 

Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC), que reúne e favorece a interação entre os 

pesquisadores das áreas de Ensino de Física, de Biologia, de Química, de Geociências, de Ambiente, de Saúde e 

áreas afins, com a finalidade de discutir trabalhos de pesquisa recentes e tratar de temas de interesse da 

ABRAPEC. 
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Pensamos que trabalhar com atividades investigativas na EJA irá despertar o interesse 

dos alunos pelo conteúdo proposto, pois estas atividades permitem interações entre os alunos 

e entre os alunos e o professor, como também a formação de alunos mais autônomos, que 

saibam pensar criticamente, tomar as próprias decisões e que sejam capazes de aprender a 

aprender (CARVALHO et al., 1998). 

 Acreditamos também que os resultados deste estudo podem ajudar os professores que 

trabalham com a EJA a reverem suas metodologias de ensino e a avaliarem suas práticas 

pedagógicas, uma vez que este público específico requer de nós, educadores, um olhar 

diferenciado na apresentação dos conteúdos curriculares. Igualmente poderá contribuir para a 

utilização de atividades investigativas na Educação de Jovens e Adultos, uma vez que 

pretendemos demonstrar o impacto e as contribuições destas atividades na aprendizagem dos 

alunos que frequentam esta modalidade de ensino. 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa descritiva. A escolha pela abordagem 

qualitativa e descritiva justifica-se, principalmente, pelo fato de que esta pesquisa e as 

perspectivas desta abordagem consideram como fontes de conhecimento as informações dos 

sujeitos participantes. 

A pesquisa está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, destinado ao 

referencial teórico, apresentaremos a História da EJA no Brasil; o Ensino por Investigação e o 

Ensino de Biologia. No segundo capítulo, mostraremos os objetivos gerais e específicos da 

pesquisa e, no terceiro capítulo, descreveremos o caminho metodológico, as nossas opções de 

pesquisa, os participantes da pesquisa, os instrumentos e os procedimentos utilizados para 

coleta de dados. No quarto capítulo, apresentaremos a análise dos dados desta pesquisa, 

baseando-nos na análise de conteúdo proposta por Bardin para os dados colhidos através das 

questões 17, 18,19 e 20 do questionário, do diário de campo e dos grupos focais. Finalmente, 

no quinto capítulo, apresentaremos as considerações finais, que discutem os dados 

encontrados com a fundamentação teórica e indicam possíveis sugestões para outras 

pesquisas. 

Esta pesquisa dará origem a um produto educacional, que consiste em um livreto, no 

qual vamos sugerir algumas atividades de caráter investigativo para serem trabalhadas com os 

alunos da EJA. Neste livreto, estarão as atividades que serão utilizadas nesta pesquisa e outras 

atividades que foram formuladas por esta pesquisadora, mas não fizeram parte da pesquisa. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Este capítulo será dividido em três seções. Na primeira seção, apresentaremos a 

História da EJA no Brasil e discutiremos os trabalhos apresentados no Grupo de Trabalho 18 

(GT 18) da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). Na 

segunda seção, apresentaremos considerações sobre o Ensino Investigativo e a análise dos 

trabalhos apresentados no Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências – ENPEC 

relacionados ao Ensino por Investigação ou Atividades Investigativas. Na terceira seção 

apresentaremos considerações sobre o Ensino de Biologia. 

 

 

1.2 A História da Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

 

 

“... é clara a ideia de que a luta é cotidiana, que se luta hoje para conquistar amanhã, 

mas que se não houver vigilância, o direito pode se perder, e então será preciso 

voltar a lutar. A luta cansa, mas também ensina, e essa é, pois, uma grande 

aprendizagem da luta”. 

   Jane Paiva 
 

  

Ao iniciarmos esta pesquisa, constatamos que a História da EJA, como também 

afirmado por inúmeros autores que discutem esta modalidade de ensino, foi marcada por 

muitas lutas e tensões, algumas conquistas e muitos retrocessos. Muitos movimentos e 

programas foram criados ao longo das últimas décadas, porém o descaso e o descompromisso 

com estes movimentos e programas foram perceptíveis. Tal realidade está relacionada, 

principalmente, com a negação ao direito de Educação aos trabalhadores, imposto pela 

burguesia, destinando os trabalhadores a um processo de aprendizagem com um caráter 

paliativo, compensatório e reducionista. O caminho para uma Educação de qualidade para 

jovens e adultos ainda é longo, muitas barreiras e obstáculos devem ser ultrapassados, sendo o 

maior obstáculo a compreensão de que as pessoas jovens e adultas são sujeitos sociais e de 

direitos.  

 Hoje, podemos perceber algumas mudanças favoráveis na Educação de Jovens e 

Adultos, mas, de acordo com Arroyo (2011), a EJA é um campo ainda não consolidado nas 

áreas de pesquisa, de políticas públicas, da formação de educadores e intervenções 
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pedagógicas. Para este pesquisador, existem muitos indícios de que estamos em um tempo 

propício para a reconfiguração da EJA, mas somente se mudarmos nosso olhar em relação a 

milhões de jovens e adultos e passarmos a reconhecê-los como sujeitos de direitos ela será, de 

fato, reformulada. 

 Buscando trazer um pouco da história da EJA para entendermos como esta modalidade 

de ensino surgiu no Brasil, percebemos que este assunto já foi amplamente estudado por 

alguns pesquisadores. Dentre estes, destacamos Paiva (2005; 2009), Soares (2011), Rodrigues 

(2009), Volpe (2009) e Haddad e Di Pierro (2000). No início deste capítulo, apresentaremos 

um pouco desta história, mostrando alguns programas de alfabetização de jovens e adultos 

que surgiram ao longo das décadas de 1940, 1950, 1960 até os dias de hoje. 

 Segundo Haddad e Di Pierro (2000), a ação educativa de jovens e adultos no Brasil 

não é nova. Ela surgiu no período colonial, quando religiosos realizavam suas ações 

missionárias, principalmente com os adultos. Além de difundirem o Evangelho, transmitiam 

normas de comportamento e os ofícios necessários ao funcionamento da economia colonial 

aos índios, negros e, mais tarde, aos colonizadores e seus filhos. De acordo com Strelhow 

(2010), com a saída dos jesuítas do Brasil, em 1759, a educação de jovens e adultos entrou em 

colapso, pois a Educação passou a ser marcada pelo elitismo e somente as classes mais 

abastadas tinham direito a ela. Contudo, a partir da Constituição Imperial de 1824, procurou-

se garantir a todos os cidadãos, pelo menos, a instrução primária, mas, infelizmente, esta lei 

não saiu do papel. A partir do Ato Constitucional de 1834, a instrução primária e secundária, 

especialmente para jovens e adultos, ficou sob a responsabilidade da província e vale ressaltar 

que, neste período, a educação de jovens e adultos era carregada de um princípio missionário 

e caridoso. O letramento destas pessoas era um ato de caridade e solidariedade.  

 Entretanto, Haddad e Di Pierro (2000) e Volpe (2009) afirmam que, em 1920, 

começou a se estabelecer um clima favorável à implementação de políticas públicas para a 

Educação de Jovens e Adultos, uma vez que o movimento dos renovadores e da população 

exigia que o Estado se responsabilizasse pela melhoria na qualidade de ensino e ampliasse o 

número de escolas públicas. Contudo, “é somente em meados da década de 1940 que a 

Educação de Jovens e Adultos passa a ser fonte de um pensamento pedagógico e de políticas 

educativas específicas” (VOLPE, 2009, p. 38). 

 Com a criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), em 1938, e 

através de estudos e pesquisas realizados por este instituto, instituiu-se, em 1942, o Fundo 

Nacional do Ensino Primário, com o objetivo de realizar um programa de ampliação da 

Educação Primária que incluísse o Ensino Supletivo para os jovens e adultos. Além disso, 
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ainda na década de 1940, outras duas datas foram importantes na Educação de Jovens e 

Adultos. A primeira foi em 1945, quando, com a criação da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), se ampliaram as dimensões de 

movimentos em favor da Educação de Jovens e Adultos. A UNESCO denunciava as 

profundas desigualdades entre os países e alertava sobre o papel da Educação, em especial a 

de adultos, em países considerados dependentes. A segunda foi em 1947, quando foi instalado 

o Serviço de Educação de Jovens e Adultos (SEA), que tinha por finalidade a reorientação e 

coordenação dos trabalhos dos planos anuais do Ensino Supletivo para adolescentes e adultos 

analfabetos (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

 Um momento especial para a Educação de Jovens e Adultos no Brasil chamado por 

Haddad e Di Pierro (2000) de o “período das luzes” e por Paiva (2005) como um período 

promissor, foi marcado por vários programas de alfabetização e educação popular. Este 

período foi de 1958 a 1964, quando, diante da instabilidade política e de uma grande 

ideologia, surgiram alguns movimentos, dentre os quais destacamos: o II Congresso Nacional 

de Educação de Adultos no Rio de Janeiro, em 1958; o Movimento de Educação de Base 

(MEB) estabelecido em 1961 e ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); 

os Centros de Cultura Popular (CPC) organizados pela União Nacional dos Estudantes 

(UNE); os Movimentos de Cultura Popular (MCP) em Recife, que reuniam artistas e 

intelectuais e tinham o apoio de administrações municipais; o movimento “De pé no chão 

também se aprende a ler”, criado pela Prefeitura de Natal; a Campanha de Educação Popular 

da Paraíba (CEPLAR) e o Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e 

Cultura com a colaboração de Paulo Freire, em 1964. 

 Volpe (2009) afirma que este período marcado por movimentos definiu duas 

tendências na educação das pessoas jovens e adultas: uma de educação libertadora que tem 

seus princípios norteados em Paulo Freire e outra de educação funcional, de treinamento de 

força de trabalho. Do ponto de vista da educação libertadora freiriana, 

 

preparar a democracia não significava preparar para a conversão do analfabeto em 

eleitor, mas preparar um homem concreto para a crítica das alternativas apresentadas 

pelas elites e conferir-lhe a possibilidade de escolher o próprio destino. Talvez, por 

esta razão, uma parcela significativa da massa alfabetizada tenha se incorporado às 

atividades sindicais e às lutas concretas dos trabalhadores em defesa de seus 

interesses (VOLPE, 2009, p. 43). 
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Haddad e Di Pierro (2000, p. 113) destacam que, neste período, as características 

próprias da educação de adultos passaram a ser reconhecidas, exigindo um tratamento 

específico nos planos pedagógicos e didáticos. Portanto, 

 

à medida que a tradicional relevância do exercício do direito de todo cidadão de ter 

acesso aos conhecimentos universais uniu-se à ação conscientizadora e organizativa 

de grupos e atores sociais, a educação de adultos passou a ser reconhecida também 

como um poderoso instrumento de ação política. Finalmente, foi-lhe atribuída uma 

forte missão de resgate e valorização do saber popular, tornando a educação de 

adultos o motor de um movimento amplo de valorização da cultura popular. 

 

Com o golpe militar, em 1964, a repressão se abateu sobre os movimentos e as ações 

do Plano Nacional de Alfabetização coordenado por Paulo Freire foram interrompidas.
3
 

“Programas, movimentos e campanhas foram extintos ou fechados, por constituírem, 

conforme os novos donos do poder, ameaças à ordem” (PAIVA, 2005, p. 163). Os dirigentes 

dos movimentos educativos foram perseguidos e seus ideais censurados, as lideranças 

estudantis e professores universitários tiveram seus direitos políticos cassados. “O Estado 

exerceu sua função de coerção visando garantir a normalização das relações sociais através do 

extermínio de práticas educativas que explicitassem os interesses populares” (VOLPE, 2009, 

p. 44). 

De acordo com Haddad e Di Pierro (2000), o Estado não podia, na verdade, abandonar 

a escolarização dos jovens e adultos uma vez que tinha, nela, um dos canais mais importantes 

de mediação com a sociedade e, além disso, 

 

perante as comunidades nacional e internacional, seria difícil conciliar a manutenção 

dos baixos níveis de escolaridade da população com a proposta de um grande país, 

como os militares propunham-se construir. Havia ainda a necessidade de dar 

respostas a um direito de cidadania cada vez mais identificado como legítimo, 

mediante estratégias que atendessem também aos interesses hegemônicos do modelo 

socioeconômico implementado pelo regime militar (p.114). 

 

Em resposta a isso, no ano de 1967, a ditadura militar institui a Lei nº. 5.379, que criou 

o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que tinha como objetivo combater o 

analfabetismo dos jovens e adultos em dez anos, pois este era visto como um mal a ser 

erradicado de todo o país. “O programa retorna com a mesma concepção de educação 

conservadora, pois não se preocupava em desenvolver a criticidade ou em problematizar suas 

condições sociais no seu discurso de alfabetização” (RODRIGUES; SILVA, 2009, p. 58). 

                                                           
3
 O Decreto nº. 53.886, assinado pelo presidente Ranieri Mazzilli em 14 de abril de 1964, interrompeu as ações 

deste plano. 
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De acordo com Haddad e Di Pierro (2000), em 1969, o MOBRAL começou a se 

distanciar de sua proposta inicial, voltada para aspectos pedagógicos. Pressionado pelo regime 

militar, passou a atender aos objetivos de dar uma resposta aos marginalizados do sistema 

escolar, mas que, ao mesmo tempo, atendesse aos objetivos políticos do governo militar. Ao 

final de 1970, o MOBRAL modificou seus objetivos ampliando-se para outros campos de 

trabalho, desde a educação comunitária até a educação de crianças, uma modificação que 

almejava sua sobrevivência diante dos fracassos de superar o analfabetismo no Brasil. 

Paralelamente ao MOBRAL, a Lei nº. 5.692, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 11 de agosto de 1971, regulamentou o Ensino Supletivo, no entanto, seus 

fundamentos e características foram mais bem explicados em outros dois documentos: o 

Parecer do Conselho Federal de Educação nº. 699 e o documento “Política para o Ensino 

Supletivo”, ambos publicados em 1972. “O Ensino Supletivo se propunha a recuperar o 

atraso, reciclar o presente, formando uma mão de obra que contribuísse no esforço para o 

desenvolvimento nacional, através de um novo modelo de escola” (HADDAD; DI PIERRO, 

2000, p. 117). 

Conforme Rodrigues (2009), o MOBRAL foi perdendo força e, após a ditadura 

militar, implantou-se a Fundação Educar, que visava à continuidade na alfabetização de 

jovens e adultos. Entretanto, a lógica compensatória e assistencialista do MOBRAL continuou 

neste novo programa, o que resultou no seu fim, durante o governo de Fernando Collor de 

Mello. Este governo abriu mão de educar os jovens e adultos, e nenhum outro projeto de 

alfabetização foi criado, exemplificando aí um retrocesso no processo de alfabetização de 

jovens e adultos. 

 Haddad e Di Pierro (2000, p. 121) afirmam que 

 

a extinção da Educar surpreendeu os órgãos públicos, as entidades civis e outras 

instituições conveniadas, que a partir daquele momento tiveram que arcar sozinhas 

com a responsabilidade pelas atividades educativas anteriormente mantidas por 

convênios com a Fundação. A medida representa um marco no processo de 

descentralização da escolarização básica de jovens e adultos, pois embora não tenha 

sido negociada entre as esferas de governo, representou a transferência direta de 

responsabilidade pública dos programas de alfabetização e pós-alfabetização de 

jovens e adultos da União para os municípios. 

 

Após o governo Collor, vieram os governos de Itamar Franco e de Fernando Henrique 

Cardoso, que se caracterizaram também pelo descaso com a educação das pessoas jovens e 

adultas, apesar de muitos programas terem sido criados nestes governos. Conforme citado por 

Rodrigues e Silva (2009), no governo de Itamar Franco foi aprovado o Plano Decenal de 
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Educação, composto de ações que orientariam as políticas educacionais dos municípios e 

Estados, mas, infelizmente, o descaso e a descontinuidade deste plano foram visíveis. No 

governo de Fernando Henrique Cardoso foi criado o Programa de Alfabetização Solidária 

(PAS) e o Brasil Alfabetizado, que declaravam ter como objetivo a busca da “qualidade” do 

ensino, porém demonstravam ter características assistencialistas e tratavam a EJA como 

suplência. Além destes programas, podemos citar também a criação do Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos (Mova)
4
, oficializado pelo Decreto nº. 28.302, de 21 de 

novembro de 1989, na cidade de São Paulo. Após algum tempo, o Mova foi extinto, mas 

depois de oito anos, reconstituiu-se em 2001 e, até hoje, mantém um trabalho educativo 

inspirado no pensamento de Paulo Freire. 

A década de 1990 foi promissora para a EJA e, principalmente em 1996, muitos 

eventos aconteceram com a finalidade de discutir esta modalidade de ensino e preparar o 

Brasil para participar da Quinta Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(CONFINTEA V) que foi realizada em Hamburgo, na Alemanha, em 1997. Para Soares 

(2011), a CONFINTEA V trouxe inúmeros avanços para a Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil. O documento “Agenda para o Futuro” recomendava a realização de pesquisas 

interdisciplinares sobre a educação de adultos, com participação dos próprios adultos, além de 

estabelecer, em seu artigo 19, a necessidade de se abrir aos adultos as escolas e universidades 

e outros estabelecimentos de Ensino Superior. Nesta conferência, reafirmou-se o conceito 

ampliado de Educação e aprendizagem ao longo da vida como princípio fundamental e 

universal. 

De acordo com Paiva (2009), a CONFINTEA V foi diferente das outras reuniões pelo 

protagonismo dado à sociedade civil, que definiu seus principais documentos. Do tema central 

da conferência “Aprendizagem de adultos: a chave para o século XXI”, os documentos 

“Declaração de Hamburgo” e “Agenda para o futuro” ganharam o mundo, sendo que a 

declaração reafirma que  

 

apenas o desenvolvimento centrado no ser humano e a existência de uma sociedade 

participativa, baseada no respeito integral aos direitos humanos, levarão a um 

desenvolvimento justo e sustentável. A efetiva participação de homens e mulheres 

em cada esfera da vida é requisito fundamental para a humanidade sobreviver e 

enfrentar os desafios do futuro (BRASIL, 1999, p. 19). 

 

                                                           
4
 O Mova foi criado durante a gestão de Luiza Erundina de Souza e o professor Paulo Freire era o secretário da 

Educação do município de São Paulo. 
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Outro grande avanço para a Educação de Jovens e Adultos que se deu também na 

década de 1990 foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. De acordo com esta norma, a Educação de Jovens e Adultos é inserida na 

Educação Básica como uma modalidade de Ensino, destinada àqueles que não tiveram acesso 

ou não continuaram os estudos na idade própria. A estes jovens e adultos que, por algum 

motivo não iniciaram ou não terminaram o Ensino Fundamental ou Médio, são assegurados 

gratuitamente oportunidades educacionais apropriadas, considerando seus interesses e 

condições de vida e trabalho (BRASIL, 1996). 

Sobre o analfabetismo no Brasil, Haddad e Di Pierro (2000) afirmam que, ao longo do 

século XX, o percentual de analfabetos absolutos veio declinando, alcançando, na metade dos 

anos 1990, uma porcentagem próxima a 15% dos jovens e adultos. Entretanto, em 1996, 

quase um terço da população com mais de 14 anos não havia concluído nem quatro anos de 

estudo e algumas pesquisas sugerem que, para que um cidadão adquirisse habilidades e 

competências cognitivas que caracterizem um sujeito alfabetizado, eram necessários mais que 

quatro anos de escolarização. A metade da população de jovens e adultos foi considerada 

analfabeta funcional e, com isso, o desafio no atendimento na Educação de Jovens e Adultos 

já não residia na população que jamais foi à escola, mas também na população que frequentou 

a escola e não obteve aprendizagem suficiente para se tornar um cidadão capaz de participar 

da vida econômica, política e cultural de seu país. 

Segundo Rodrigues e Silva (2009), em 1999, a Câmara de Educação Básica entendeu 

que seria necessário um estudo mais aprofundado sobre as questões da EJA e, após a 

realização de tal estudo, em 2000 foi elaborado o Parecer do Conselho Nacional de Educação, 

o CNE nº. 11/2000, no qual foram instituídas as diretrizes da EJA. Este parecer trouxe o 

conceito da EJA; seus fundamentos e funções; e afirmou que a EJA deve ser pensada como 

um modelo pedagógico próprio a fim de satisfazer as necessidades dos jovens e adultos. 

Afirmou também que a função reparadora da EJA, que não se limita na entrada dos alunos 

para a restauração de um direito negado, mas ao direito a uma escola de qualidade, garante a 

função equalizadora e permanente da EJA. E, ainda, explicitou as Bases Legais das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos; discutiu sobre os cursos e 

exames, que devem primar pela qualidade, rigor e adequação; observou as bases históricas da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil e também os indicadores estatísticos da situação da 

EJA no Brasil; refletiu sobre a formação docente dos profissionais que trabalham com este 

público, além de afirmar a EJA como educação permanente (BRASIL, 2000). 
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No governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi criado, pelo Ministério da Educação 

(MEC), em 2003, um programa que merece destaque, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA). 

Voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos, este programa é desenvolvido em 

todo o território nacional e busca promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 

anos ou mais, adultos e idosos, e contribuir para a universalização do Ensino Fundamental no 

Brasil. Sua concepção reconhece a Educação como direito humano e a oferta pública da 

alfabetização como porta de entrada para a Educação e a escolarização das pessoas ao longo 

de toda a vida (BRASIL, 2013). Outra questão importante neste mesmo governo foi a 

inclusão da modalidade EJA no Fundo de Financiamento da Educação Básica (FUNDEB), em 

2007.  

Ainda no governo Lula surgiu o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA), que oferece a educação profissional somada ao Ensino Médio e o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária (PROJOVEM), 

para introduzir os jovens e adultos no mercado de trabalho, além de proporcionar aos cidadãos 

acesso ao nível superior de ensino. 

Contudo, Rodrigues e Silva (2009, p. 64) afirmam que, no governo Lula,  

 

a educação de jovens e adultos acaba como um dos instrumentos de manipulação do 

Estado neoliberal que elabora políticas favoráveis ao setor privado com justificativas 

de atender aos trabalhadores com defasagens ao longo de suas trajetórias 

estudantis... O governo Lula usa artifícios tais como “parcerias”, cada vez mais 

frequentes, com o setor privado, delegando à sociedade civil a responsabilidade de 

desenvolver programas educacionais para jovens e adultos. 

 

Um relevante avanço na educação dos jovens e adultos foi a criação da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI)
5
, que, em articulação 

com os sistemas de ensino, implementa políticas educacionais em algumas áreas escolares, 

sendo uma destas áreas a de alfabetização e educação de jovens e adultos. Dentre os 

programas e ações apoiados por esta secretaria podemos citar o Programa Brasil Alfabetizado 

(PBA), Programa Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Jovens e Adultos 

(PNLDEJA), Concurso Literatura para Todos, Educação em Prisões e Medalha Paulo Freire 

(BRASIL, 2013). 

Em dezembro de 2009, em Belém, no Pará, aconteceu a 6ª Conferência Internacional 

de Educação de Adultos da UNESCO, a CONFINTEA VI. Esta conferência 

                                                           
5
 SECADI (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão), anteriormente 

denominada SECAD (Secretaria de Educação Especial). 
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frisou que a aprendizagem ao longo da vida constitui uma filosofia, um marco 

conceitual e um princípio organizador de todas as formas de educação, baseada em 

valores inclusivos, emancipatórios, humanistas e democráticos, sendo abrangente e 

parte integrante da visão de uma sociedade do conhecimento (UNESCO, 2010). 

 

Além disso, na CONFINTEA VI foi realizado um balanço dos avanços alcançados na 

aprendizagem e educação de adultos desde a CONFINTEA V e, apesar de várias conquistas, 

ficou claro que ainda existem muitos desafios a serem enfrentados e que são fatores 

responsáveis pela priorização da alfabetização de adultos. Uma das metas da Conferência é 

reduzir os níveis de analfabetismo em 50% do ano de 2000 até 2015 e, para que este 

compromisso seja assumido, algumas medidas devem ser tomadas, dentre elas podemos citar: 

o desenvolvimento de avaliações críticas dos avanços alcançados e dos pontos fracos 

identificados; o aumento da mobilização de recursos internos e externos para realizar 

programas de alfabetização em maior escala; o desenvolvimento de programas de 

alfabetização relevantes e adaptados às necessidades dos educandos; o planejamento e a 

implementação da educação continuada; o desenvolvimento de políticas e medidas 

legislativas abrangentes, inclusivas e integradas na perspectiva de aprendizagem ao longo da 

vida; o desenvolvimento de estruturas e mecanismos de reconhecimento, validação e 

certificação de todas as formas de aprendizagem; o cumprimento da recomendação da 

CONFINTEA V de buscar investimentos de, no mínimo, 6% do PIB em Educação, além de 

buscar trabalhar pelo incremento de recursos na aprendizagem e educação de adultos; entre 

muitas outras (UNESCO, 2009). 

Este breve panorama permite-nos afirmar que a situação da EJA está mudando e, de 

acordo com Arroyo (2011), a EJA encontra-se em um momento propício para sua 

reconfiguração, conforme citado nos primeiros parágrafos desta pesquisa. Muitos indicadores 

deste momento podem ser percebidos, sendo um deles a criação de cursos específicos de 

formação da EJA pelas faculdades de Educação. Entretanto, o mesmo autor afirma que o 

analfabetismo e os baixos índices de escolarização da população jovem e adulta popular 

indicam que estamos longe da garantia do direito à Educação para todos. A EJA somente será 

reformulada a partir do momento que as políticas educativas deixarem de ter uma visão 

preventiva e moralizante ou um olhar negativo sobre a juventude popular. Portanto, 

 

a EJA sairá dessa configuração supletiva, preventiva e moralizante se mudar o olhar 

sobre os jovens-adultos e os ver com seu protagonismo positivo: sujeitos de direitos 

e sujeitos de deveres do Estado. Aí poderá se configurar como política pública, 

como dever do Estado (ARROYO, 2011, p. 26). 



21 
 

 

 

 Diante deste cenário de mudanças, Paiva (2009, p. 128) afirma que  

 

a educação de jovens e adultos vem lutando – e resistindo – pelo espaço de 

existir/não existir; ser/não-ser, em busca da constituição de um lugar de direito para 

se fazer a humanidade de muitos homens e mulheres, que desde muito jovens vivem 

destituídos do direito, negado convictamente pelos dirigentes em muitos governos 

do mundo, convincentemente justificando a iniquidade das escolhas políticas. 

 

 

 

 

 

O que dizem as pesquisas apresentadas no GT18 da ANPEd nos anos de 2011, 2012 e 

2013 

 

 

 Diante das mudanças que estão ocorrendo na EJA, percebemos também que o 

interesse de professores e pesquisadores sobre esta modalidade de ensino vem aumentando ao 

longo dos anos. É notório o crescimento de trabalhos sobre a temática da Educação de Jovens 

e Adultos apresentados em congressos, grupos de trabalhos da ANPEd
6
, periódicos, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado, entre outros. De acordo com Soares (2006), ao 

longo dos últimos anos, houve um crescente interesse pelos estudos e pesquisas sobre a 

Educação de Jovens e Adultos, assim como um aumento na produção de trabalhos sobre esta 

temática. Este mesmo autor alega que “já superamos a época em que se dizia não existir quase 

nada para ler sobre essa área” (SOARES, 2006, p. 7). 

 Para que pudéssemos ampliar mais nosso conhecimento sobre os trabalhos produzidos 

sobre a EJA, iniciamos uma revisão bibliográfica a fim de conhecer as publicações feitas nos 

últimos anos em revistas especializadas em Educação ou em Educação de Jovens e Adultos, 

no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da 

ANPEd, entre outros.  

A ANPEd é uma associação sem fins lucrativos que tem por finalidade o 

desenvolvimento da ciência, da educação e da cultura. Um dos objetivos desta associação é 

fortalecer e promover o desenvolvimento do ensino de pós-graduação e da pesquisa em 

Educação. A associação é dividida em 23 grupos de trabalho chamados GTs, sendo que estes 

                                                           
6
 Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. 
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grupos congregam pesquisadores de áreas de conhecimento especializadas. No GT 18 estão os 

trabalhos que tratam da Educação de Jovens e Adultos. 

 Esta etapa da pesquisa tem como objetivo apresentar a análise dos trabalhos 

submetidos ao GT 18 das Reuniões Científicas Nacionais da ANPEd nos últimos três anos, 

além de reconhecer trabalhos que tenham como tema o Ensino de Biologia na Educação de 

Jovens e Adultos, bem como trabalhos que abordem atividades investigativas na EJA. Por se 

tratar da análise de apenas um setor de publicações – Reuniões da ANPEd –, adotamos o 

termo “estado do conhecimento”, conforme ideia defendida por Romanowiski e Ens (2006) e, 

a partir deste entendimento, analisaremos os trabalhos apresentados no GT 18, nos anos de 

2011, 2012 e 2013. 

 Para os autores citados no parágrafo anterior, os trabalhos denominados “estado da 

arte” e “estado do conhecimento” se diferenciam, sendo que 

 

os estudos realizados a partir de uma sistematização de dados, denominada “estado 

da arte”, recebem esta denominação quando abrangem toda uma área do 

conhecimento, nos diferentes aspectos que geraram produções. Por exemplo: para 

realizar um “estado da arte” sobre “Formação de Professores no Brasil” não basta 

apenas estudar os resumos de dissertações e teses, são necessários estudos sobre as 

produções em congressos na área, estudos sobre as publicações em periódicos da 

área. O estudo que aborda apenas um setor das publicações sobre o tema estudado 

vem sendo denominado de “estado do conhecimento (ROMANOWISKI; ENS, 

2006, p. 39). 

 

 Alguns autores, como, por exemplo, Ferreira (2002), consideram sinônimos os 

trabalhos denominados “estado da arte” e “estado do conhecimento”. Ferreira (2002) destaca 

que vem aumentando, nos últimos quinze anos, este tipo de pesquisa que tem caráter 

bibliográfico e que traz o desafio de mapear e de discutir as produções acadêmicas sobre um 

determinado tema.  

 Araújo e Jardilino (2011), em seu trabalho de análise da produção no campo da EJA, 

adotam o termo “estado da arte” para esta temática e afirmam que estes trabalhos surgem 

motivados por necessidades de natureza teórica, metodológica e de identificação de novas 

tendências e temáticas. Ademais, destacam que este tipo de trabalho está se tornando comum 

nas pesquisas na área da Educação. 

 No GT 18 da ANPEd, nos anos de 2011, 2012 e 2013, foram encontrados 44 trabalhos 

e todos foram analisados através de seus resumos, sendo dezesseis apresentados na 34ª  

Reunião, realizada no ano de 2011; dezesseis na 35ª Reunião, realizada no ano de 2012 e doze 

apresentados na 36ª Reunião, realizada no ano de 2013. 



23 
 

 

O Sudeste apresentou o maior número de trabalhos, contabilizando dezoito, originados 

nos quatro Estados pertencentes à região. A região Nordeste contabilizou catorze trabalhos, 

originados nos Estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas, Paraíba, Maranhão, 

Pernambuco e Ceará. Em seguida, veio a região Sul com seis trabalhos, originados nos 

Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, seguidos da região Centro-Oeste com três 

trabalhos, originados no Estado de Goiás. Por último, veio a região Norte com dois trabalhos, 

originados no Estado do Pará. Em um trabalho não foi possível identificar a região de origem. 

Estes trabalhos, divididos por Estados, podem ser visualizados no gráfico a seguir. 

 

GRÁFICO 1 – Identificação dos trabalhos apresentados por Estados 

 

Fonte: Autora 

 

 Para uma melhor análise destes trabalhos, tornou-se necessária a divisão dos mesmos 

em três categorias definidas como: “perfil do aluno”, “perfil do professor” e “políticas, 

metodologias e práticas”. Na primeira categoria, estão os trabalhos que tratam dos alunos da 

EJA e, na segunda categoria, os trabalhos que tratam dos professores da EJA. Na última 

categoria estão os trabalhos que não têm como foco principal o sujeito – aluno ou professor –, 

pois tratam de assuntos como currículos, trabalhos pedagógicos, políticas públicas, qualidade 

da educação de jovens e adultos, entre outros. 
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 Sobre a categoria “perfil do aluno”, foram encontrados dezoito trabalhos, sendo seis 

deles apresentados na 34 ª Reunião, seis apresentados na 35ª Reunião e seis apresentados na 

36ª Reunião. 

 Destes trabalhos, três se diferenciaram por tratar do gênero feminino na EJA. 

Intitulados Cenas de letramento – revelações de uma idosa na sala de aula: quero andar na 

pisada de quem sabe mais...; A prática da leitura literária de mulheres na EJA e A 

construção social das mulheres de saquinho – narrativas e cenas de pesquisa: D. Amélia e as 

memórias de escola, eles revelam as trajetórias de mulheres, principalmente de idosas na EJA. 

Além disso, procuram também compreender as práticas e estratégias de leitura entre as 

mulheres inseridas na EJA e analisar suas trajetórias de vida, suas experiências e saberes de 

letramento produzidos no ambiente escolar. 

 Apenas dois trabalhos tratam da permanência e da evasão dos alunos da EJA. Um 

deles, intitulado Egressos da Educação de Jovens e Adultos e a permanência no Ensino 

Médio regular noturno, apresenta análises e conclusões de uma pesquisa sobre a permanência 

e aprovação no Ensino Médio estadual regular noturno de jovens e adultos egressos em uma 

escola de Florianópolis. O outro trabalho, intitulado Evasão de alunos na EJA e 

reconhecimento social: crítica ao senso comum e as suas justificativas, discute a evasão de 

alunos da EJA a partir de uma pesquisa que, orientada pela perspectiva da teoria do 

reconhecimento social, se contrapõe à interpretação do senso comum, fundamentada na teoria 

do capital humano. 

 Um único trabalho trata da temática da redução da idade dos alunos da EJA. Este 

trabalho, intitulado A EJA frente ao enigma das idades: decifrá-lo ou ser por ele devorado?, 

discute a “juvenilização”, ou seja, a acentuada redução da faixa etária média dos alunos da 

EJA. 

 Um trabalho trata de estudantes negros na EJA, intitulado Estado do conhecimento 

sobre EJA, TICs e suas interfaces na região metropolitana de Belo zonte (1996-2009): onde 

estão os jovens educandos negros?, traz parte do resultado de uma pesquisa sobre as 

produções acadêmicas nos campos do conhecimento da Educação de Jovens e Adultos na 

região metropolitana de Belo Horizonte, do período entre 1996 e 2009, buscando investigar 

quais aspectos foram privilegiados desde a promulgação da Lei n
o
. 9394/1996 – LDBEN, para 

compreender as formas e as condições nas quais essa temática tem sido investigada em 

dissertações e teses, com ênfase na temática da juventude negra presente na EJA. 
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 Nota-se que apenas dois trabalhos da categoria “perfil do aluno” citam o PROEJA
7
. 

Um deles problematiza os caminhos trilhados pelos estudantes surdos jovens e adultos no 

PROEJA, procurando, através das suas narrativas, remontar seus percursos. O outro discute o 

percurso formativo dos alunos do PROEJA, buscando refletir acerca desse trabalho 

pedagógico que se apresenta como um diferencial na proposta curricular para os alunos, na 

medida em que aponta a possibilidade da integração entre a Educação Profissional com a 

Educação de Jovens e Adultos. Todos os dois trabalhos foram realizados no Espírito Santo. 

 Os outros nove trabalhos que pertencem a esta mesma categoria discutem quem são os 

sujeitos da EJA, os sentidos que estes sujeitos atribuem à escola, os impactos e as 

contribuições destes sujeitos na sociedade, os anseios e as dificuldades diante do uso da 

tecnologia, os dilemas enfrentados na escola, as expectativas e as desilusões destes jovens 

adultos e, por último, a mediação da educação escolar na formação dos jovens da periferia. 

Sobre a categoria “perfil do professor”, foram encontrados cinco trabalhos, sendo três 

apresentados na 34ª Reunião, um na 35ª Reunião e um na 36ª Reunião. 

 Destes trabalhos, quatro tratam da formação dos professores da EJA, sendo que dois 

discutem a formação continuada. Um deles, intitulado Políticas e práticas de EJA em Caxias 

do Sul: dimensões do concebido, do vivido e do percebido, apresenta parte dos resultados de 

uma pesquisa sobre políticas e práticas de EJA, realizada entre 2011 e 2013. O outro, 

intitulado Formação docente na Educação de Jovens e Adultos: um ensaio problematizando a 

modalidade a distância, um curso com processos avaliativos e a produção escrita sobre 

intervenções educativas, analisa o processo formativo referente ao curso de aperfeiçoamento 

de professores da Educação de Jovens, Adultos e Idosos na Diversidade, na modalidade EaD, 

cuja problematização articula três elementos: a modalidade a distância, um curso com 

processos avaliativos e a produção de escrita sobre intervenções educativas.  

 Os outros dois trabalhos investigam a formação do educador da EJA, identificando os 

desafios na construção destes profissionais e acreditando que a formação de professores da 

Educação de Jovens e Adultos insere-se em uma problemática mais ampla. Em um dos 

trabalhos, as questões do estudo foram: “Quem é o educador da EJA? Que formação traz? 

Como se dá sua inserção profissional? Que desafios enfrenta? Que caminhos busca para esse 

enfrentamento? Que olhar tem sobre sua formação?”. 

 O último trabalho referente a esta categoria, traz os resultados de uma pesquisa 

realizada com professores e alunos de um programa federal de Educação de Jovens e Adultos. 

                                                           
7
 PROEJA – Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 

de Jovens e Adultos. 
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Esta pesquisa, intitulada Identidades reconhecidas: a história de vida do educador como fator 

de sucesso no âmbito da educação das pessoas jovens e adultas, permitiu perceber que o 

comprometimento dos professores é o elemento positivo na formação dos alunos da EJA. 

Ficou entendido que uma das razões para a existência deste comprometimento se constitui na 

identificação, feita pelos professores, entre sua própria trajetória de vida, marcada pela 

superação de dificuldades postas pela sua condição social de origem, e as histórias de vida de 

seus alunos. 

 Sobre a última categoria, “políticas, metodologias e práticas”, foram encontrados 21 

trabalhos, sendo sete trabalhos apresentados na 34ª Reunião, nove na 35ª Reunião e cinco na 

36ª Reunião. 

 Destes trabalhos, sete tratam do PROEJA. A maioria analisa o processo de construção 

dos projetos políticos pedagógicos dos cursos do PROEJA, além de apresentarem 

experiências realizadas no processo de implantação deste programa em várias instituições. 

Alguns analisam as conexões do programa com as perspectivas de trabalho em determinadas 

regiões do país e outros analisam as possibilidades e os limites deste programa. O trabalho 

intitulado O PROEJA em uma rede estadual de ensino: trajetórias de um programa 

implantado e não realizado resulta de uma dissertação de mestrado defendida em 2011 e que 

teve, como objeto de estudo, o processo de implantação do PROEJA em uma rede estadual de 

ensino. Esta pesquisa contemplou, principalmente, análise de documentos e seis entrevistas 

semiestruturadas com gestores envolvidos com a implantação do PROEJA. Os resultados 

mostram tensão entre implantação e realização do Programa, ao passo que a sua implantação 

acontece, mas a realização efetiva do Programa é negada durante todo o processo.  

 Dois trabalhos desta categoria mostram a presença de intelectuais e educadores em 

trabalhos realizados sobre a EJA. Um deles, intitulado A Educação de Jovens e Adultos e a 

arte de pensar por alternativas, traz os intelectuais e educadores dos movimentos sociais e 

populares, dos anos 1950 e 1960, com atenção ao Movimento de Cultura Popular do Recife 

(MCP). O outro trabalho, intitulado Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos no Brasil: a 

presença de Paulo Freire, é o resultado de uma pesquisa bibliográfica concluída no primeiro 

semestre de 2012 sobre a Educação de Jovens e Adultos, que teve como objetivo caracterizar 

os resumos das teses e dissertações sobre a EJA produzidas no Brasil que evidenciam a 

presença de Paulo Freire como referencial teórico. Os trabalhos que foram analisados 

apontam para uma significativa presença das contribuições de Paulo Freire nos pressupostos 

teóricos. 
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 Outros dois trabalhos analisam a Educação de Jovens e Adultos sob a vigência do 

FUNDEB. Um deles, intitulado A configuração do ensino de jovens e adultos no Estado de 

São Paulo sob a vigência do FUNDEB: resultados preliminares de uma pesquisa em 

andamento, examina a colaboração entre as esferas de governo nas políticas públicas para a 

Educação de Jovens Adultos no Estado de São Paulo. Este trabalho analisa bancos de dados 

quantitativos de 128 escolas de municípios paulistas, do período de 2005 a 2010, e afirma que 

esta análise não foi capaz de explicar o declínio das matrículas na modalidade EJA. O outro, 

intitulado A Educação de Jovens e Adultos nos governos Lula (2003-2010): incongruências 

das políticas e do FUNDEB, traz os resultados de uma tese de doutorado concluído em 2011 

que analisou as políticas para a Educação de Jovens e Adultos adotadas no Brasil durante os 

governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010) e as repercussões do seu 

financiamento, com destaque especial para o impacto do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB) nessa modalidade de ensino. 

 Quatro trabalhos tratam da qualidade do ensino e metodologias de ensino aplicadas na 

EJA. Um deles reflete acerca do trabalho pedagógico realizado com alunos do PROEJA, que 

se apresenta como um diferencial na proposta curricular para os alunos, na medida em que 

aponta para a possibilidade da integração entre a Educação Profissional com a Educação de 

Jovens e Adultos. O outro reflete sobre a concepção de EJA e analisa práticas diversificadas 

de atendimento a jovens e adultos em um Centro de Estudos Supletivos (CES). Um trata da 

interdisciplinaridade e o outro da mediação como prática pedagógica na EJA. 

 Apenas um trabalho desta categoria trata de uma disciplina específica. Intitulado 

Matemática e texto: práticas de numeramento num livro didático da educação de pessoas 

jovens adultas, este trabalho apresenta um exercício de análise de atividades propostas em um 

livro didático de Matemática voltado para a Educação de Pessoas Jovens e Adultas, 

objetivando desenvolver materiais didáticos para este público específico. 

 Finalizando, cinco trabalhos se destacaram por apresentarem temas diferentes dos 

demais. O primeiro, desenvolvido por Sérgio Haddad, trata de uma parte de um estudo que 

teve como objetivo discutir o contexto e as intenções em que práticas de educação não escolar 

foram produzidas na década de 1970 e 1980 no Brasil, em comparação com práticas atuais, 

identificando os fatores que permitiram seu desenvolvimento. 

 O segundo, com o intuito de compreender o processo educativo de jovens e adultos em 

espaços não escolares, busca descrever e analisar a linguagem, os arranjos espaciais e os 
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símbolos que compõem um dado centro espírita que oferece, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação, a modalidade de EJA no município de Belo Horizonte.  

 O terceiro analisa a lição como um ritual de subjetivação de pessoas jovens e adultas 

nas práticas discursivas no campo curricular da Educação de Jovens e Adultos. Neste 

trabalho, a lição é tratada como ritual operado por diversos jogos como do elogio e da 

reprovação, jogos de castigo e premiação, do silêncio, de repetição, do autocontrole, da 

disciplina, entre outros, sendo que, por meio desses jogos de verdade sobre saberes, os 

sujeitos da Educação vêm historicamente produzindo um conhecimento sobre si mesmo.  

 O quarto trabalho discute as tensões discursivas implícitas nos debates ideológicos e 

pedagógicos que existem entre o Discurso da Educação de Jovens e Adultos (DEJA) que 

circulam pela sociedade. Este trabalho discute os protótipos de Educação de Jovens e Adultos 

que aparecem nas revistas Veja e Isto É. 

 O último trabalho, intitulado EJA e Educação Especial: caminhos que se cruzam, 

discute as interfaces da EJA e a Educação Especial, sendo que a construção deste trabalho 

iniciou-se quando a EJA em uma escola de Natal recebeu um adolescente com paralisia 

cerebral. Como resultado, verificou-se que ainda há oscilação e fragilidade nas políticas da 

EJA neste país, em especial no atendimento de jovens e adultos com deficiência. 

 Após a realização da análise dos resumos de 44 trabalhos apresentados no GT 18 das 

Reuniões da ANPEd, nos anos de 2011, 2012 e 2013, concluímos que não há nenhum 

trabalho que tenha como tema o “Ensino de Biologia na Educação de Jovens e Adultos” ou 

“Atividades Investigativas na Educação de Jovens e Adultos”. 

 Constatamos também que os trabalhos que abordam metodologias de ensino, práticas 

pedagógicas e, principalmente, políticas públicas na EJA são mais numerosos, sendo este 

resultado também verificado no trabalho de Araújo e Jardilino (2011), quando estes autores 

afirmam que a maioria dos trabalhos analisados em sua pesquisa apresenta discussões 

relacionadas às políticas públicas, o que indica preocupação dos pesquisadores com políticas e 

legislações referentes a esta modalidade de ensino. 

 Na categoria denominada “perfil do aluno” foi encontrado um número significativo de 

trabalhos. A maioria deles trata das expectativas, anseios, dificuldades, lembranças, desilusões 

e vozes dos alunos da EJA, assim como da trajetória destes estudantes dentro e fora da escola.  

 Na categoria denominada “perfil do professor” foi encontrado somente cinco 

trabalhos, sendo que quatro tratam da formação do professor e um trata da história de vida do 

educador como fator responsável pelo sucesso da EJA. A formação de professores da EJA 

deveria ser tratada com prioridade, “mas ainda existem poucas investigações sobre as 
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condições de profissionalização dos docentes da EJA, sua entrada na EJA e, principalmente, 

as condições de permanência desses docentes nessa modalidade” (ARAÚJO; JARDILINO, 

2011, p. 220). 

 

 

 

 

 

 1.2 O Ensino por Investigação 

 

 

“A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em que 

o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que o professor e alunos 

saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, 

indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que 

professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos”.  

Paulo Freire 

 

 

Ao buscarmos referenciais teóricos para o termo “ensino por investigação” ou 

“atividades investigativas” para esta pesquisa, constatamos que, nas últimas décadas, ocorreu 

um interesse maior entre os educadores e pesquisadores sobre este tema, em todas as áreas do 

conhecimento. Muitos artigos e trabalhos sobre este assunto foram publicados nos últimos 

anos, contudo, Sá (2009), em sua tese de doutorado, afirma que ainda é pouco significativo o 

número de trabalhos sobre o tema “ensino por investigação” publicados no Brasil. Trópia 

(2009), em sua tese, faz um levantamento de pesquisas e trabalhos sobre ensino de Ciências e 

Biologia que utilizam o termo “investigação” desde o final da década de 1980 até 2008. Este 

autor relata que houve um aumento do número e da representatividade dos trabalhos sobre 

investigação, mas que o ensino de Biologia é o que tem o menor número de trabalhos 

publicados no Brasil. 

A inclusão da perspectiva investigativa foi proposta por John Dewey no início do 

século XX, nos Estados Unidos. Diante de muitas mudanças políticas que estavam ocorrendo 

nos Estados Unidos, Dewey propôs a perspectiva investigativa nas práticas escolares a partir 

do Método Científico, buscando superar algumas questões como os conceitos técnicos que 

não permitem aos alunos entenderem como se chegaram a estes conceitos e a falta de estímulo 

aos alunos a fim de descobrir as relações desses conceitos com os objetos que lhe são 
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familiares. A perspectiva investigativa de Dewey não foi executada nas escolas norte-

americanas naquela época, porém esta ideia de trazer para a sala de aula a investigação 

científica foi retomada nos Estados Unidos e em outros países ao longo do século XX. “Tal 

método consistia em: definição do problema, sugestão de uma solução, desenvolvimento e 

aplicação do teste experimental e formulação da conclusão” (TRÓPIA, 2009, p. 35). 

No Brasil, com as reformas curriculares no Ensino de Ciências nas décadas de 1950 e 

1960, que tinham como objetivo trazer a investigação científica para o ensino de Ciências, 

foram desenvolvidos alguns projetos através do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e 

Cultura (IBECC). Alguns projetos se desenvolveram a partir da tradução de materiais 

produzidos nos Estados Unidos e Inglaterra, trazidos para o Brasil na década de 1960. Os 

projetos desenvolvidos pelo IBECC tinham o objetivo de melhorar o ensino de Ciências nas 

escolas e visavam o desenvolvimento de investigações científicas pelos alunos através do 

método experimental. O IBECC institui um programa chamado “Iniciação Científica”, que 

produziu kits que contemplavam o ensino de Química, Física e Biologia (TRÓPIA, 2009). 

Consoante Sá (2009), este período de início de investimentos em Educação em Ciências, no 

Brasil, coincide com a formação dos primeiros professores a se interessarem pela temática dos 

currículos de Ciências sendo que alguns desses professores iniciaram mais tarde, a partir da 

década de 1970, os primeiros programas de pós-graduação em Ensino de Ciências. 

Neste período, houve uma crescente valorização da Ciência e da Tecnologia no 

cenário internacional e um fato marcante foi o lançamento do satélite soviético Sputnik, em 

1957. Este fato preocupou os Estados Unidos e a Inglaterra, que se sentiram atrasados em 

relação à corrida tecnológica, fazendo com que estes países destinassem parte dos seus 

recursos humanos e financeiros ao desenvolvimento da Educação Científica e Tecnológica 

para incentivar jovens da Educação Básica a seguirem as carreiras de cientistas (TRÓPIA, 

2008; SÁ, 2009). O Brasil, sob a tutela dos EUA, utilizou os projetos americanos de ensino de 

Ciências que foram traduzidos e adaptados pelo IBECC, nos chamados cursos colegiais.
8
 “A 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) participou desse processo por meio do seu 

antigo Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia de Minas Gerais, atual Colégio 

Técnico da UFMG (COLTEC), enviando professores para fazerem cursos na Inglaterra” (SÁ, 

2009, p. 19). 

Para Sá (2009, p. 20), 

 

                                                           
8
 Os cursos colegiais correspondem hoje ao Ensino Médio. 
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Os projetos curriculares americanos e ingleses tinham como meta levar os 

estudantes a aprender como os cientistas trabalham. A intenção era a de que pelo 

menos parte deles se tornasse cientista, posteriormente. O papel do professor era 

apoiar e guiar os estudantes para que eles descobrissem novos conceitos através de 

processos da investigação científica. Esses projetos incorporavam a ideia de que as 

atividades investigativas liderariam a formação e o aprendizado de conceitos e 

princípios das ciências, enquanto permitiam aos professores fornecer um ambiente 

de aprendizagem no qual fosse possível orientar os estudantes a produzir o 

conhecimento. 

 

De um modo geral, esses projetos criados na década de 1960 não foram adequados às 

escolas brasileiras e nem mesmo a algumas escolas norte-americanas e, conforme Krasilchik 

apud Sá (2009), apesar de todo o esforço com a tradução, divulgação dos materiais e 

treinamento de professores, os resultados demonstraram que a melhoria da aprendizagem 

ficou distante do esperado, aliados a falta de recursos nas escolas e ao despreparo dos 

professores para utilização destes materiais. 

Todavia, no final da década de 1980 e no início da década de 1990, houve uma 

retomada da prática da investigação no Ensino de Ciências no Brasil e em outros países, 

incluindo os Estados Unidos e a Inglaterra. Porém, neste período, a noção de investigação 

assumiu novas perspectivas que prevalecem até os dias de hoje, sendo que 

 

a investigação deve ir além das atividades técnicas instrumentalistas, como coleta e 

análise de dados, discutindo as relações e implicações sociais e políticas da 

investigação científica na sociedade, incluindo as controvérsias e limites da Ciência 

durante a realização das atividades (TRÓPIA, 2009, p. 42).   

 

De acordo com Sá (2009, p. 23), embora possamos identificar alguns paralelos entre 

os movimentos que surgiram na década de 1960 com a perspectiva atual do ensino de 

Ciências por investigação, existem diferenças marcantes entre essas duas frentes e podemos 

destacar que 

 

em primeiro lugar, os currículos dos anos 60 eram sustentados pelo pressuposto de 

atrair talentos para carreiras científicas e tecnológicas, o que justificava uma 

formação verticalizada. Ao contrário disso, as propostas contemporâneas de ensino 

por investigação ocorrem no contexto de um discurso marcado pelo lema “Ciências 

para todos”, a partir do qual se concebe um ensino de Ciências voltado para a 

formação do cidadão comum, e que vai além da preparação inicial daqueles que se 

sentirão atraídos por carreiras científicas e tecnológicas na universidade. 

 

Para Silva (2011), o ensino por investigação começa a ganhar relevância no Brasil 

quando iniciam projetos de universidades públicas que adotam essa perspectiva de ensino, 

destacando entre estes alguns programas de formação continuada de professores, como o 

curso de Especialização em Ensino de Ciências (ENCI), oferecido pelo Centro de Ensino de 
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Ciências e Matemática de Minas Gerais, da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Minas Gerais e o ABC na Educação Científica “Mão na Massa”, desenvolvido pelo Centro 

de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo. 

Após este pequeno relato sobre a trajetória do ensino por investigação, iniciada com o 

surgimento deste termo nos Estados Unidos, destacamos outro fato que ficou muito evidente 

em nossas leituras: existem várias concepções sobre o termo “ensino por investigação”. De 

acordo com Grandy e Duschl apud Sá (2009), mesmo onde a proposta de ensino de 

investigação já está consolidada, como, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma 

polissemia em relação ao significado do termo “investigação” e também existem diferentes 

perspectivas de ensino por investigação. Segundo Flick e Lederman (2006) apud Silva (2011), 

no documento National Science Education Standards (NSES)
9
, podem ser identificados três 

significados diferentes para o termo investigação: 

 

a) como princípio fundamental de como a ciência moderna é conduzida e que pode 

se referir a uma variedade de processos e de forma de pensamento que suportam o 

desenvolvimento do conhecimento científico; b) como o estudo sobre a natureza das 

ciências que permite entender os processos usados pelos cientistas para produzir 

conhecimento e c) como uma abordagem de ensino que reproduz de modo similar os 

processos realizados pelos cientistas e que pode ser usada para ensinar o conteúdo 

das ciências (p. 33). 

 

Para Munford e Lima (2007), apesar de existirem muitas visões acerca do que é ensino 

por investigação, estas propostas seriam melhor compreendidas a partir do momento que 

reconhecermos o distanciamento entre a Ciência ensinada nas escolas e a Ciência praticada 

nas universidades e em instituições de pesquisa. Para estas pesquisadoras, é inegável que a 

Ciência assume papéis e objetivos distintos nestes dois contextos, sendo que “o principal 

objetivo da escola é promover a aprendizagem de um conhecimento científico já consolidado, 

enquanto, por outro lado, o principal objetivo da ciência acadêmica é produzir novos 

conhecimentos científicos” (p. 6). Diante destas diferenças, a aproximação da Ciência escolar 

da Ciência dos cientistas deve ser cuidadosa, sem caricaturar e banalizar a complexidade do 

trabalho dos cientistas em nossas salas de aulas, ou sem promover uma visão estereotipada da 

Ciência. 

Ainda para as pesquisadoras citadas no parágrafo anterior, existem três concepções 

equivocadas sobre o ensino de Ciências por investigação. A primeira é o fato de muitas 

                                                           
9
 O documento National Science Education Standards é considerado uma das principais referências para o ensino 

de Ciência por investigação, pois busca estabelecer um discurso comum entre vários grupos de educadores, 

pesquisadores e políticos. 
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pessoas acreditarem que a investigação envolve necessariamente atividades práticas e 

experimentais; a segunda é de que o ensino de Ciências por investigação tem de ser, 

necessariamente, um ensino envolvendo atividades “abertas” onde os estudantes têm 

autonomia para escolher questões e determinar os procedimentos para a investigação e a 

análise dos resultados; e a terceira é de que muitas pessoas acreditam ser possível e necessário 

ensinar todo o conteúdo por meio de atividades investigativas, o que não é verdade, pois 

existem temas mais apropriados para essa abordagem. 

Para Trópia (2009), ensinar por investigação significa trazer a prática dos cientistas 

para o ensino de Biologia, a fim de aproximar os conhecimentos científicos dos 

conhecimentos escolares. Segundo este autor, o ensino por investigação proporciona uma 

mudança na sala de aula e no comportamento dos alunos, permitindo que o aluno seja sujeito 

ativo no processo de aprendizagem, trazendo uma perspectiva de produção do conhecimento 

para a sala de aula. Neste caso, “há uma valorização dos processos de produção dos conceitos 

científicos pelos alunos e não apenas do próprio conceito em si, ou seja, há uma valorização 

do aluno e não apenas do conteúdo” (p. 14). 

Carvalho (2013) deixa claro que, no ensino investigativo, não há expectativa de que os 

alunos vão se comportar ou pensar como cientistas, mas declara que o objetivo é criar um 

ambiente investigativo na sala de aula de tal forma que o professor possa mediar os alunos no 

processo do trabalho científico para que possam ir ampliando sua cultura científica e 

adquirindo, aos poucos, este tipo de linguagem. Esta autora afirma que estes princípios já 

estavam presentes nos estudos de Ensino de Ciências piagetianos e vigostskianos, os quais 

traziam a importância de criar um ambiente propício para os alunos construírem seus próprios 

conhecimentos. 

Lima, Martins e Munford (2008) afirmam que o ensino por investigação engloba 

atividades que são, basicamente, centradas no aluno e que possibilitam sua capacidade de 

tomar decisões e de resolver problemas apropriando-se de conceitos e teorias das Ciências da 

Natureza. O ensino por investigação é uma estratégia de ensino e aprendizagem diferente das 

que têm sido desenvolvidas na sala de aula, sendo uma estratégia na qual o professor pode e 

deve utilizar para diversificar sua prática escolar. Nas atividades investigativas, o aluno é 

estimulado a buscar soluções para problemas propostos pelo professor. O professor 

desempenha o papel de orientador e mediador da aprendizagem, possibilitando a discussão e 

argumentação dos alunos na busca da construção do conhecimento acerca do que está sendo 

investigando. Para o desenvolvimento destas atividades, estas autoras consideram importantes 

algumas características e afirmam que tais atividades devem, portanto, 
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1. Conter um problema. O problema é, na sua essência, uma pergunta que se faz 

sobre a natureza. Não há investigação sem problema. 

2. Ser, sempre que possível, generativas – ou seja, devem desencadear debates, 

discussões, outras atividades experimentais ou não. 

3. Propiciar o desenvolvimento de argumentos, por meio de coordenação de 

enunciados teóricos e evidências, bem como considerar a multiplicidade de pontos 

de vista em disputa ou a serem coordenados. 

4. Motivar e mobilizar os estudantes, promover o engajamento destes com o tema 

investigação. Desafios práticos e resultados inesperados podem auxiliar nessa 

direção. 

5. Propiciar a extensão dos resultados encontrados a todos os estudantes da turma 

(LIMA; MARTINS; MUNFORD, 2008, p.88). 
 

Do mesmo modo como citado acima, para Carvalho (2013), as atividades 

investigativas iniciam-se com um problema podendo este ser experimental ou teórico. Na 

busca de soluções para este problema os professores devem seguir as seguintes etapas: dar 

condições para que os alunos possam trazer seus conhecimentos prévios; formar pequenos 

grupos para a resolução; sistematizar os conhecimentos elaborados pelo grupo; promover a 

contextualização do conhecimento adquirido; e pedir aos alunos que escrevam ou desenhem o 

que aprenderam. Ainda de acordo com esta autora, é possível organizar vários tipos de 

problemas para iniciar uma atividade investigativa, podendo este ser proposto por meio de 

figuras de jornal, internet, por meio de um texto ou de um experimento. O importante é que o 

problema não seja uma questão qualquer, deve ser algo que provoque o interesse dos alunos 

para que se envolvam na busca de soluções. Nesta busca pela solução, conforme já citado, é 

importante permitir que os alunos exponham os conhecimentos anteriormente adquiridos 

sobre o assunto estudado. Outro ponto importante é que a resolução do problema deve ser 

feita em pequenos grupos, pois alunos com desenvolvimentos intelectuais semelhantes se 

comunicam melhor. Nesta etapa da resolução do problema, o papel do professor é verificar se 

os alunos entenderam a questão proposta e apenas observar, deixando-os trabalhar. 

Para Zompero e Laburú (2010), a utilização das atividades investigativas não possuem 

mais o objetivo de formar cientistas, como na década de 1960. Hoje a investigação é utilizada 

com a finalidade de desenvolver habilidades cognitivas nos alunos a fim de torná-los capazes 

de realizar atividades como elaborar hipóteses, anotar e analisar dados, além de desenvolver a 

capacidade de argumentação. Para estes autores, a investigação pressupõe a apresentação de 

um problema inicial, podendo este ser proposto pelo professor ou pelos próprios alunos, cuja 

resposta os alunos desconhecem. A partir deste problema, os alunos vão levantar hipóteses, 

expondo suas ideias prévias, momento que permite uma maior interação entre os alunos e o 

professor. Na busca pela solução do problema, os alunos irão desenvolver atividades que 
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podem ser experimentais ou por meio de pesquisas bibliográficas e, finalizado essas 

atividades, vão discutir os resultados e interpretá-los, podendo os resultados ser apresentados 

na forma de relatórios feitos individualmente ou em grupo. 

Ampliando um pouco mais a discussão sobre o “problema” que deve iniciar uma 

atividade investigativa, Carvalho (2013) afirma que a proposição deste problema, para que os 

alunos possam resolvê-lo, é o divisor de águas entre o ensino expositivo – onde todo o 

raciocínio está com o professor – e o ensino que proporciona condições para que o aluno 

possa construir seu conhecimento. Bachelard apud Carvalho (2013, p. 24) afirma que “o 

conhecimento científico se origina da busca de solução para problemas”. No entanto, esta 

questão ou problema deve ser interessante e estar contida na cultura dos alunos, para que eles 

se envolvam na busca da solução. 

A problematização no ensino de Ciências por investigação vai construir um ambiente 

favorável à exploração de situações de uma perspectiva científica. Se as aulas de Ciências não 

forem problematizadas, o ensino vai possibilitar a criação de um abismo entre a curiosidade e 

o vigor investigativo e, ao invés de estimular o envolvimento dos estudantes com os temas 

científicos, acabará rompendo a curiosidade dos alunos, tornando-os cada vez mais distantes e 

desmotivados (CAPECCHI, 2013).  

De acordo com Delizoicov (2001) apud Capecchi (2013, p. 25), “problematizar é 

formular problemas diferentes daqueles que os alunos estão acostumados a elaborar, de forma 

a criar oportunidades para que novos conhecimentos sejam construídos”. É importante saber 

que a construção da problematização em sala de aula não se limita a um enunciado bem 

estruturado. É necessário que a situação-problema seja entendida como tal pelo estudante e, 

para isso, é necessário percorrer todo um processo de construção de significados, desde a 

elaboração de um problema motivador até a identificação de questões científicas envolvidas 

em sua solução e a identificação de ferramentas para investigá-las. Os estudantes devem ser 

conduzidos à tomada de consciência de suas ações e o professor deve auxiliá-los neste 

processo (CAPECCHI, 2013). 

Segundo Sasseron (2013), as Ciências abordadas em sala de aula devem permitir o 

envolvimento dos alunos com a investigação, as interações discursivas e a divulgação de 

ideias, que são características próprias do fazer da comunidade científica. Para esta 

pesquisadora, o mais importante em uma atividade de investigação é o caminho trilhado para 

se chegar ao resultado e é possível dizer que toda investigação envolve: um problema; o 

trabalho com dados; conhecimentos já existentes; levantamento e teste de hipóteses; 

reconhecimento de variáveis; estabelecimento de relações entre as informações; e, por fim, a 
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construção de uma explicação. Todas estas etapas podem ser trilhadas em sala de aula, 

podendo ocorrer com qualquer tipo de atividade, não estando condicionada a acontecer 

somente nas aulas experimentais. 

Através de nossas leituras e estudos, percebemos a pouca produtividade de trabalhos 

de Biologia por meio de atividades investigativas, conforme citado no primeiro parágrafo 

deste capítulo. Tal conclusão é confirmada por Scarpa e Silva (2013), quando estas autoras 

afirmam que muitas atividades de investigação são desenvolvidas para o conhecimento da 

Física no Brasil, e são poucas as iniciativas que contemplam os conteúdos de Biologia.  

Scarpa e Silva (2013) acreditam que uma das dificuldades de se propor atividades 

investigativas com temas da Biologia, fundamenta-se no fato, defendido por alguns 

pesquisadores, de que o ensino por investigação envolve necessariamente atividades práticas 

ou experimentais, e que nem todos os conteúdos de Biologia são passíveis de experimentos. 

Por outro lado, estas autoras defendem a ideia de que os dados de uma investigação não 

precisam necessariamente ser originados de uma experimentação, mas podem ser coletados a 

partir de observações do mundo natural, de comparação entre fenômenos, de fontes de 

pesquisas diversas como livros, internets e filmes, de jogos ou simulações; isto vai depender 

da pergunta inicial e do tipo de reposta que se pretende alcançar. 

Assim como Scarpa e Silva (2013), Carvalho (2013), Sasseron (2013), Lima, Martins 

e Munford (2008), entre outros pesquisadores, acreditamos que as atividades investigativas 

não envolvem necessariamente atividades experimentais, mas podem ser desenvolvidas de 

inúmeras formas. Partindo deste princípio e tendo como convicção que as atividades 

investigativas são aquelas que envolvem a participação ativa e o engajamento do aluno na 

busca por soluções de problemas, elaboramos as atividades para serem aplicadas com os 

alunos da EJA nesta pesquisa, conforme veremos no capítulo que apresentará o caminho 

metodológico. 

 

 

O que dizem as pesquisas sobre ensino por investigação ou atividades investigativas, 

apresentadas nos encontros do ENPEC, nos anos de 2009, 2011 e 2013 

 

 

 Para que pudéssemos ampliar mais nossos conhecimentos sobre os trabalhos 

produzidos nos últimos anos sobre “ensino por investigação” ou “atividades investigativas” 
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no Ensino de Ciências (Biologia, Física, Química e Ciências), iniciamos uma revisão 

bibliográfica em sites e revistas especializadas neste assunto e, principalmente, em anais do 

Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências – ENPEC.  

 O ENPEC iniciou-se no ano de 1997 e continua, até os dias de hoje, realizando 

periodicamente encontros nacionais de pesquisa em Educação em Ciências. No I e II ENPEC, 

realizados respectivamente nos anos de 1997 e 1999, foi fundada a Associação Brasileira de 

Pesquisa em Educação em Ciências – ABRAPEC, que tem a finalidade de realizar encontros 

para promover, divulgar e socializar a pesquisa em Educação em Ciências e também atuar 

como órgão representante da comunidade de pesquisadores em Educação em Ciências. Esta 

associação conta, hoje, com mil associados, dos quais fazem parte professores pesquisadores 

de Educação Básica e Educação Superior, além de estudantes de graduação e pós-graduação 

interessados na pesquisa em Educação em Ciências. 

 Esta etapa da pesquisa tem como objetivo mapear os trabalhos relacionados com o 

“ensino por investigação” ou “atividades investigativas” publicados nas atas dos três últimos 

encontros do ENPEC, nos anos de 2009, 2011 e 2013. Todos os trabalhos, dentro da temática 

“investigação” foram analisados, e não apenas os trabalhos relacionados à Biologia, que é o 

foco da pesquisa, pois nosso objetivo é identificar o que foi publicado sobre o “ensino por 

investigação” ou “atividades investigativas” nos últimos anos. Escolheu-se o ENPEC por ser, 

atualmente, o evento mais representativo da área de Ciências em nível nacional.  

 A tabela a seguir, mostra o número de trabalhos apresentados no ENPEC e o número 

de trabalhos relacionados ao tema investigação. Os trabalhos foram divididos por eventos e 

em seguida divididos de acordo com o assunto que tratavam. 

 

Tabela 1 – Número de trabalhos do ENPEC 

Eventos Total de 

trabalhos 

Total de 

trabalhos 

sobre 

investigação 

Trabalhos divididos por assuntos                       

(disciplinas) 

Outros 

assuntos 

Biologia Química 

ou 

Bioquímica 

Física Ciências Física e 

Química 

Panorama 

da 

produção 

acadêmica 

e outros 

VII 

ENPEC 

(2009) 

723 15 1 7 2 3 1 1 

VII 

ENPEC 

(2011) 

1235 20 5 6 3 5 0 1 
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IX ENPEC 

(2013) 

1019 16 1 3 3 8 0 1 

Total 2977 51 7 16 8 16 1 3 

Fonte: A partir das atas do ENPEC 

 

 Conforme a tabela, foram encontrados 51 trabalhos sobre o tema “ensino por 

investigação” ou “atividades investigativas” e todos foram analisados através de seus 

resumos. É importante esclarecer que os trabalhos que foram contabilizados na disciplina 

Ciências referem-se tanto a Ciências da Educação Básica quanto a Ciências dos cursos de 

pós-graduação. Os trabalhos contabilizados em “outros assuntos” não se referem a uma 

disciplina específica. 

 Nas atas do VII ENPEC foram encontrados quinze trabalhos relacionados ao tema 

investigação. Apenas um trabalho estava relacionado com a disciplina Biologia. Este trabalho, 

intitulado Análise da argumentação em uma atividade investigativa de Biologia no Ensino 

Médio, apresenta uma análise da atuação e influência do professor na produção do discurso 

argumentativo dos alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma Escola de Aplicação da USP, 

durante uma aula com atividades investigativas. A conclusão mostra que existe grande 

influência do discurso do professor na produção argumentativa dos alunos, uma vez que foi 

observado, nos dados apresentados pelos alunos, grande relação com as informações geradas 

em aula de discussão entre os alunos e a professora. 

 Sete trabalhos estavam relacionados ao ensino de Química ou Bioquímica. Um deles, 

intitulado A argumentação em uma atividade experimental investigativa no Ensino Médio de 

Química, trata da investigação da argumentação dos alunos durante atividades experimentais 

investigativas realizadas em aulas de Química. O objetivo do trabalho é investigar os 

argumentos construídos pelos alunos durante estas aulas e, para a análise dos dados, foram 

utilizados o padrão argumentativo de Toulmin (1958) e uma adaptação deste modelo 

elaborada por Aleixandre et al. (1998). Outro trabalho, intitulado A investigação orientada 

como instrumento para o ensino de Eletroquímica, pretende verificar se é possível alcançar 

uma aprendizagem significativa na aula de Química com a implementação de uma 

metodologia de ensino diferenciada, ou seja, através da investigação orientada, que utiliza 

aulas investigativas e experimentais. As análises realizadas indicam que a aplicação da 

metodologia é válida, pois facilita o processo de ensino e, consequentemente, o de 

aprendizagem da Química. 
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 Outros dois trabalhos relacionados à Química investigam as habilidades cognitivas 

manifestadas por alunos do Ensino Médio em uma atividade experimental sobre a energia 

envolvida nas reações químicas, e o desenvolvimento de habilidades de um grupo de alunos 

de 15 e 16 anos que participaram de três atividades de modelagem realizadas em aulas de 

Química. Os últimos trabalhos relacionados à Química, intitulados Estratégias enunciativas 

em atividades investigativas de Química – Parte 1: a dimensão da interatividade e 

Estratégias enunciativas em atividades investigativas de Química – Parte 2: fomentando o 

engajamento disciplinar produtivo dos alunos, apresentam a análise das estratégias 

enunciativas articuladas por uma professora de Química ao longo de uma atividade 

investigativa desenvolvida em uma turma de 2º série do Ensino Médio durante três aulas 

realizadas em laboratório. O segundo trabalho dá continuidade à discussão apresentada no 

primeiro, caracterizando tais estratégias, considerando as intenções, as abordagens 

comunicativas e os padrões de interação que prevalecem nas diferentes fases das atividades. 

 Sobre os dois trabalhos relacionados à Física, o primeiro, A utilização de atividades 

investigativas em uma proposta de enculturação científica: novos indicadores para análise 

do processo, apresenta resultados de um projeto de pesquisa desenvolvido em uma escola 

pública da cidade do Rio de Janeiro, no período de dezembro de 2007 a março de 2009, que 

mostra, através de análise das interações discursivas dos estudantes do 3º ano do Ensino 

Médio, que as atividades didáticas desenvolvidas com o formato de uma investigação 

propiciam o surgimento nos estudantes de atitudes e procedimentos que se assemelham aos 

trabalhos de investigação realizados em laboratórios científicos. O segundo, Imbricações 

entre Física e masculinidades numa atividade de investigação, procura caracterizar aspectos 

latentes de masculinidade de um grupo de rapazes em aulas com atividade de investigação 

escolar em Física realizadas na escola. Os resultados indicam que algumas manifestações de 

masculinidade predominaram entre rapazes em situações desafiadoras, de competição; e que 

estas manifestações das masculinidades comprometem o desenvolvimento das atividades em 

sala de aula e o funcionamento de grupos de aprendizagem. 

 O único trabalho analisado, que foi contabilizado na disciplina Física e Química, tem 

como finalidade conhecer as aprendizagens que os professores de Física e Química dizem 

realizar durante a planificação colaborativa e implementação de atividades de investigação. 

Os dados foram recolhidos através de documentos escritos pelos professores, registro de áudio 

durante as aulas e de entrevistas. Os resultados revelaram que os professores realizam várias 

aprendizagens, como: planificar e construir atividades de investigação; ligar a prática à teoria; 

gerir as interações com os alunos, o espaço e o tempo; assumir um novo papel; e tomar 
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decisões. Este trabalho é intitulado Aprendizagens de professores durante a planificação e 

implementação de atividades de investigação em aulas de Física e Química.  

 Dos três trabalhos relacionados ao ensino de Ciências, destacamos dois. O primeiro, 

intitulado A construção de sentidos para o termo Ensino por Investigação no contexto de um 

curso de formação, apresenta uma análise do esforço despendido pelo grupo de tutores e 

coordenadores de um curso de especialização em Ensino de Ciências para dar significado ao 

termo “Ensino por Investigação”, através da análise dos dados gerados em uma reunião desse 

grupo e em entrevistas realizadas com os tutores. O segundo, Percursos históricos de ensinar 

Ciências através de atividades investigativas no século XX, mostra uma trajetória histórica, 

apontando momentos do século XX nos quais a perspectiva do ensino por atividades 

investigativas foi discutida por estudiosos da Educação e do Ensino de Ciências, passando 

pelos trabalhos de John Dewey no início do século XX às reformas curriculares no ensino de 

Ciências nos EUA e no Brasil nas décadas de 1950 e 1960 e, por fim, discorre sobre a 

retomada da perspectiva investigativa no final do século XX, influenciada pelas discussões 

sobre a natureza da Ciência e das relações entre a Ciência e a sociedade no ensino de 

Ciências. 

 O último trabalho analisado deste encontro tem como objetivo mapear a produção 

acadêmica relacionada à prática de ensinar Ciências por atividades de investigação científica 

que foram apresentados nas edições do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências (ENPEC) no intuito de demarcar as perspectivas educativas adotadas nas pesquisas 

que englobam o tema investigação. Este trabalho teve como título Um panorama da produção 

acadêmica sobre a prática de ensinar Ciências por atividades de investigação científica no 

ENPEC. 

 Nas atas do VIII ENPEC foram encontrados vinte trabalhos relacionados ao tema 

“investigação”. Destes, cinco trabalhos estão relacionados com a disciplina Biologia. O 

primeiro trabalho, intitulado Relação epistêmica com o saber no ensino de Biologia por 

atividades investigativas, tem como objetivo investigar as relações de alunos com o saber no 

ensino de Biologia por atividades investigativas. Este trabalho tem como base teórica e se 

inspira nos estudos da relação epistêmica com o saber de Bernard Charlot e os dados foram 

coletados através de entrevistas semiestruturadas. Os resultados indicam que os alunos 

estabelecem diferentes relações: na enunciação dos conteúdos biológicos, no domínio de 

atividades investigativas das Ciências Biológicas e na relação reflexiva sobre si e a sociedade.   

 O segundo trabalho, intitulado O ensino de Biologia na rede estadual de Ensino Médio 

do Espírito Santo: um diagnóstico preliminar sobre o uso de práticas experimentais e 
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investigativas, tem como objetivo diagnosticar as práticas pedagógicas de Biologia e o uso de 

atividades experimentais e investigativas no Ensino Médio. O estudo mostrou que, embora 

uma boa parte das escolas possua laboratórios de Ciências, o espaço não é adequado e isso é 

um fator que desmotiva grande parte dos professores a realizarem atividades experimentais no 

ensino de Biologia. O trabalho, intitulado A resolução de problemas de Biologia com base em 

atividades experimentais investigativas: uma análise das habilidades cognitivas presentes em 

alunos do Ensino Médio durante um curso de férias, analisa como os alunos em curso de 

férias propõem e resolvem um problema a partir de uma atividade experimental. Os 

experimentos foram propostos com a finalidade de responder à pergunta: por que o embuá 

tem várias pernas e anda muito lento, enquanto a formiga tem seis e consegue andar mais 

rápido? Os alunos elaboraram a proposição do problema, as hipóteses, as conclusões e a 

socialização de todos os procedimentos, sendo assim, o resultado mostrou grande participação 

dos estudantes nas atividades e alta habilidade cognitiva, pois foram capazes de desenvolver 

com sucesso procedimentos experimentais que o método científico preconiza.  

 Os trabalhos intitulados As práticas epistêmicas e justificativas presentes nos 

processos de tomada de decisão em uma atividade investigativa escolar e O uso de coleções 

zoológicas a partir da abordagem do ensino por investigação – possibilidades de integração 

de conteúdos foram contabilizados também na disciplina de Biologia, sendo que o primeiro 

apresenta a análise dos processos discursivos e interativos vivenciados por um grupo de 

alunos de um curso superior de Ciências Biológicas que se dedicavam a uma atividade 

investigativa escolar em uma disciplina oferecida pelo Departamento de Bioquímica e 

Imunologia.  O segundo trata da análise de uma aula prática, utilizando coleções zoológicas a 

partir de uma abordagem investigativa em uma turma com alunos de uma escola municipal do 

Espírito Santo. Este segundo trabalho teve como objetivo verificar o uso de coleções 

zoológicas, através da abordagem do ensino por investigação, além de verificar, através das 

concepções dos alunos, a possibilidade de integração de conteúdos das diversas áreas da 

Biologia. Concluiu-se que a aula conseguiu atingir o objetivo de levar os alunos a pensarem 

de forma crítica, agindo, dessa forma, como construtores de seu próprio conhecimento.  

 Dos seis trabalhos relacionados à Química, um deles trata da análise de como se dá a 

aprendizagem dos alunos através da metodologia da investigação, qual o papel do professor 

em uma investigação orientada e de que maneiras esses sujeitos expressam essa experiência 

relacionando-a ao seu cotidiano. Outro objetiva identificar quais habilidades investigativas 

foram empregadas por um grupo de seis estudantes do Ensino Médio ao longo do processo de 

construção de modelos para o funcionamento de uma cola específica no contexto de aulas de 
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Química. Um outro trabalho analisa, a partir de um problema aberto, como os estudantes 

investigaram o fato da vela encapsulada se apagar, assim como quais as operações 

epistêmicas foram empregadas na resolução deste problema e o nível de argumentação 

alcançado pelos estudantes. Além disso, também foi possível inferir que, dependendo do 

contexto em que o experimento é inserido, esse é suficientemente complexo para favorecer o 

ensino por investigação e uma argumentação de alta qualidade. 

 O trabalho intitulado Desvendando objetos desconhecidos: uma experiência 

investigativa em aulas práticas de Bioquímica apresenta uma atividade introdutória da 

disciplina de Bioquímica de um curso de Ciências Biológicas da Unicamp, que objetiva 

desenvolver com os alunos noções sobre a metodologia de pesquisa científica. Cada aluno 

vivencia uma pequena investigação, percorrendo as fases de construção de hipóteses, 

desenvolvimento de planejamento, execução do planejado, análise e interpretação para 

responder uma pergunta. A aplicação da atividade permitiu visualizar o conhecimento prévio 

dos alunos como também estimulá-los à descoberta e ao desenvolvimento de habilidades 

investigativas. 

 Os dois últimos trabalhos referentes à Química, intitulados Práticas e movimentos 

epistêmicos em atividades investigativas de Química e Planejamento de atividades 

experimentais investigativas e a proposição de questões por um grupo de professores de 

Química apresentam, respectivamente, uma análise das estratégias articuladas por uma 

professora de Química ao longo de uma atividade investigativa e das práticas epistêmicas 

desenvolvidas por um grupo de estudantes do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação 

da UFS, buscando estabelecer relações entre ambas; e uma investigação de como os 

professores de Química preparam planos de aula priorizando a elaboração de questões para 

que os alunos possam desenvolver habilidades cognitivas em atividades experimentais 

investigativas.  

 Dos três trabalhos relacionados à Física, destacamos um, intitulado A formação de 

professores no IF-UFBA e o laboratório didático investigativo no ensino de Física, que 

analisa como os licenciandos de Física do IF-UFBA estão sendo formados com relação aos 

conhecimentos do laboratório didático de Ensino de Física (LADEF) investigativo. O trabalho 

busca entender como eles utilizam esses conhecimentos durante as aulas de estágio curricular 

supervisionado e os resultados parciais indicam que o professor, recém-formado, tem a 

intenção de inovar para melhorar o ensino e a aprendizagem dos educandos, mas existe uma 

fragilidade epistemológica e pedagógica, herdadas da formação à qual foi submetido, que se 

constituem em verdadeiros obstáculos à renovação.  
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 Dos cinco trabalhos relacionados ao Ensino de Ciências, dois tratam de assuntos 

relacionados ao curso de Especialização de Ensino de Ciências por Investigação. Um deles, 

intitulado Uma análise das abordagens investigativas de trabalhos sobre sequências 

didáticas: tendências no Ensino de Ciências, faz um levantamento das tendências de 

pesquisas sobre sequências didáticas com abordagens investigativas nos âmbitos internacional 

e nacional. O outro, intitulado O Ensino por Investigação como campo conceitual na Teoria 

de Vergnaud, apresenta resultados de uma pesquisa que tem como objetivo investigar o 

impacto de um curso de especialização em Ensino de Ciências na prática docente. Este 

segundo trabalho apresenta uma possibilidade de compreender o ensino por investigação 

como campo conceitual à luz da teoria de Vergnaud. O trabalho associa o conceito de Ensino 

por Investigação aos principais conceitos da Teoria dos Campos Conceituais.  

 Outro trabalho, intitulado O uso de mapas conceituais no planejamento de projetos 

investigativos para feiras de Ciências, procura conhecer como professores de diferentes 

componentes curriculares e séries da Educação Básica utilizariam mapas conceituais para 

pensar questões investigativas para Feiras de Ciências a partir de um tema proposto 

previamente. O outro, intitulado A argumentação de crianças em atividades investigativas de 

Ciências baseadas no programa ABC da Educação Científica – mão na massa, tem como 

objetivo estimular a argumentação de estudantes do Ensino Fundamental a partir da promoção 

de atividades experimentais fundamentadas nos princípios do Programa ABC na Educação 

Científica – Mão na Massa e busca avaliar se tais atividades favoreceram a ocorrência de 

argumentação dos estudantes, assim como a qualidade dos argumentos por eles produzidos. 

Por fim, o último trabalho referente à Ciências, intitulado Desafios enfrentados por 

professores na implementação de atividades investigativas nas aulas de Ciências, investiga 

quais são os desafios enfrentados e as estratégias utilizadas por dois professores durante a 

implementação de um único projeto investigativo, para se adequarem à realidade da escola, 

nível de ensino e ao contexto cultural existente.  

 O último trabalho analisado deste encontro, intitulado Os sentidos atribuídos ao 

ensino por investigação por professores não especialistas em formação inicial, investiga a 

produção de sentidos sobre o Ensino de Ciências por Investigação, a partir do discurso de 

professores não especialistas em formação inicial. Utilizando a Análise Textual Discursiva, 

descrita por Moraes e Galiazzi (2007), o trabalho constituiu-se a partir de textos reflexivos 

produzidos por alunos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Espírito Santo. Os 

resultados deste trabalho sugerem que o fato dos sujeitos investigados serem graduandos em 
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Pedagogia faz com que eles estejam mais focados nas questões do ensino e nem tanto sobre a 

investigação nos moldes das Ciências Naturais. 

 Nas atas do IX ENPEC foram encontrados dezesseis trabalhos relacionados ao tema 

investigação. Neste evento, assim como no VII ENPEC, apenas um trabalho estava 

relacionado com a disciplina Biologia. Este trabalho foi contabilizado na disciplina Biologia 

pelo fato de ter sido desenvolvido com estudantes do curso de Ciências Biológicas. Intitulado 

Tendências investigativas para o ensino de Ciências: uma proposta lúdica para o ensino da 

temática alimentação, apresentou uma proposta desenvolvida em uma escola pública de 

Manaus, no Amazonas, que teve como objetivo elaborar, confeccionar e avaliar o jogo 

didático “Montando a Pirâmide Alimentar”. O jogo foi aplicado e avaliado por alunos do 8º 

ano do Ensino Fundamental e por alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) e os  resultados 

indicaram uma grande receptividade por parte dos alunos, além do auxílio na compreensão do 

tema “alimentação” e, consequentemente, na prática da alimentação saudável, além de 

oportunizar, aos licenciandos do curso de Ciências Biológicas, o contato com uma forma 

diferente de ensinar. 

 Três trabalhos estavam relacionados com a disciplina Química, sendo que um deles 

investigava a relação entre as interações dialógicas do professor e o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e argumentativas por alunos do Ensino Médio de Química durante duas 

atividades experimentais investigativas e o outro apresenta uma experiência didática 

desenvolvida com alunos do 1º ano do Ensino Médio utilizando como tema o “sistema solo 

planta” e a influência que atividades investigativas exercem no desenvolvimento de 

habilidades e engajamento dos estudantes. O terceiro deles, intitulado Movimentos 

epistêmicos em uma atividade investigativa de Química, apresenta uma discussão sobre os 

principais resultados de uma pesquisa empírica cujo principal objetivo foi analisar o 

desenvolvimento de práticas epistêmicas por estudantes de uma turma do Ensino 

Fundamental, em atividades investigativas de Química e suas relações com os movimentos 

epistêmicos do professor, verificando como estes últimos favoreciam a adoção de tais 

práticas. Os resultados obtidos indicam que as estratégias utilizadas pela professora, 

possibilitaram aos estudantes, entre outras coisas, a construção de novos conceitos. 

 Dos três trabalhos relacionados à Física, o primeiro, intitulado Ensino de Ciências por 

investigação: uma sequência didática para o ensino de Eletromagnetismo, mostra uma 

sequência didática que utilizou, como referencial teórico, o Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI). Neste trabalho, foram selecionados aspectos considerados relevantes 
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para uma possível mudança das aulas de Física. Direcionada por estes aspectos, a sequência 

didática proposta busca situar o docente como orientador dos discentes, buscando soluções 

para determinado problema. Foram analisados três aspectos do ENCI que se destacam na 

sequência didática: a busca de solução para uma questão em cada atividade; a possibilidade de 

mudança no papel do aluno; a possibilidade de mudança no papel do professor.  

 Os trabalhos intitulados Ensino por Investigação: problematizando as aprendizagens 

em uma atividade sobre condutividade elétrica e Dualidade argumentativa: os produtos da 

argumentação em aulas investigativas também tratam do ensino de Física, sendo que o 

primeiro investiga a aprendizagem de conceitos científicos em abordagens com enfoque no 

Ensino de Ciências por Investigação, fazendo uma discussão da perspectiva investigativa de 

ensino e de sua relação com a teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e o segundo 

analisa a relação existente entre o Ensino por Investigação e argumentação, bem como o 

espaço que a argumentação possui dentro de um ambiente de aprendizagem baseado em 

investigação. 

 Dos oito trabalhos relacionados ao conteúdo de Ciências, destacamos quatro trabalhos. 

O primeiro, intitulado A contextualização na abordagem temática freireana e no Ensino de 

Ciências por Investigação, investiga o papel da contextualização na Abordagem Temática 

Freireana e no Ensino de Ciências por investigação (ENCI) e suas contribuições para o 

processo educativo. O segundo, intitulado Etnografia das práticas relacionadas à 

metodologia investigativa no ensino de Ciências: um estudo de caso desenvolvido em escolas 

municipais, investiga se a metodologia investigativa estava sendo incorporada, gradualmente, 

no cotidiano dos alunos das escolas municipais de Niterói, no Rio de Janeiro. O terceiro, 

intitulado Prática investigativa na sala de aula de Ciências: vozes e saberes nos discursos 

das crianças de seis anos, adota aspectos da Etnografia como lógica de investigação para 

compreender como os discursos de crianças de seis anos são construídos em salas de aula de 

Ciências, junto aos pares e à professora. O quarto, intitulado O livro didático como 

instrumento para o desenvolvimento de um Ensino de Ciências por Investigação, investiga a 

utilização dos livros didáticos no âmbito do ensino investigativo, pelos professores das 

escolas públicas de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais. 

 O último trabalho analisado e que foi apresentado neste encontro, trata da formação 

continuada dos professores e analisa a participação dos mesmos durante um curso de 

formação continuada baseado no Ensino por Investigação. A pesquisadora acompanhou um 

curso realizado pela UFRN com professores do município de Natal-RN com base no projeto 

Novos Talentos da CAPES e concluiu que o Ensino por Investigação é uma ferramenta 
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didática diferente do que o docente utiliza no cotidiano devido às dificuldades na sua 

aplicação e necessidade de uma carga horária maior.  

 Através da análise das atas de três encontros do ENPEC, concluímos que ainda é 

pouco significativo o número de trabalhos sobre “ensino por investigação” ou “atividades 

investigativas”, conforme citado por Sá (2009) no referencial teórico desta pesquisa. Em um 

total de 2.977 trabalhos, apenas 51 estavam relacionados com o tema “investigação”. 

Concluímos também que o número de trabalhos relacionados ao Ensino de Biologia é inferior 

ao número de trabalhos relacionados à Química, Física e Ciências, conforme citado por 

Scarpa e Silva (2013) no referencial teórico desta pesquisa. Apenas o VII ENPEC, em 2011, 

apresentou o quantitativo de cinco trabalhos relacionados à Biologia, nos outros dois 

encontros, foi apenas um trabalho em cada encontro. 

 Não poderíamos deixar de citar que, através desta análise feita nas atas dos três 

encontros do ENPEC, encontramos 43 trabalhos relacionados ao tema Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, sendo que três trabalhos estavam relacionados ao Ensino de Biologia. Estes 

trabalhos não foram analisados, pois não tratavam de ensino investigativo, mas este número 

foi bem significativo, pois nos mostra que, nos últimos anos, vem crescendo o número de 

trabalhos relacionados à Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Conforme citado por Soares 

(2006) no referencial teórico desta pesquisa, houve um crescente interesse pelos estudos e 

pesquisas sobre a Educação de Jovens e Adultos, assim como um aumento na produção de 

trabalhos sobre esta temática. 

 Não foi encontrado nenhum trabalho sobre o Ensino de Biologia na EJA através de 

atividades investigativas, o que justifica a relevância acadêmica desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

1.3 O Ensino de Biologia 

 

 

“Vivemos no mundo e por isso fazemos parte dele; vivemos com outros seres vivos, 

e portanto compartilhamos com eles o processo vital. Construímos o mundo em que 

vivemos ao longo de nossas vidas. Por sua vez ele também nos constrói no decorrer 

dessa viagem comum. Assim, se vivemos e nos comportamos de um modo que torna 

insatisfatória a nossa qualidade de vida, a responsabilidade cabe a nós”. 

       Maturana e Varela 



47 
 

 

 

 

Buscando melhor compreender o ensino de Biologia, iniciaremos nossa abordagem 

destacando que a produção dos conhecimentos biológicos vem sendo construída e 

reconstruída ao longo dos anos, sendo influenciada pelos contextos educacionais, culturais, 

econômicos, políticos, sociais e científicos da época, como afirmam muitos autores. 

 De acordo com Marandino, Selles e Ferreira (2009), no início do século XX, os 

conhecimentos das Ciências Biológicas eram fragmentados em ramos que se caracterizavam 

pelos estudos mais descritivos da História Natural, incluindo a Zoologia e a Botânica, ou 

pelos estudos em Citologia, Embriologia e Fisiologia Humana, que continham tradições 

experimentais. A Biologia somente passou a ser considerada uma ciência unificada em 

meados do século XX e as mudanças que contribuíram para esta unificação resultaram da 

combinação da produção de conhecimentos biológicos por parte dos cientistas com os 

movimentos sociais, filosóficos e políticos que ocorreram nas primeiras décadas desse século.  

 A ideia de unificação originou-se em torno de uma ressignificação da Teoria da 

Evolução proposta por Darwin, em 1959, ocasionada pelo surgimento da Genética. Sem o 

apoio da Genética, a teoria evolutiva apresentava muita fragilidade e seus conhecimentos 

eram considerados especulações, assim como todos os conhecimentos dos ramos das Ciências 

Biológicas que não possuíam tradições experimentalistas. Este movimento de unificação 

tornou-se mais evidente nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, quando 

ocorreram eventos que reuniram um grande número de cientistas e publicações que defendiam 

abertamente a ideia de uma Biologia unificada em torno da Teoria Evolutiva, movimento este 

que é conhecido como Neodarwinismo. Neste contexto, houve uma releitura de todos os 

ramos das Ciências Biológicas e alguns ramos incorporaram metodologias experimentais mais 

sofisticadas e explicações evolutivas para seus dados de pesquisa e a noção de síntese se 

fortaleceu (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009). 

 Apesar do estabelecimento da Biologia como ciência autônoma ocorrer somente no 

século XX, a origem da Biologia se deu na Antiguidade Clássica, quando os filósofos gregos 

contribuíram para pesquisas na Anatomia, na Medicina e na História Natural a partir da 

observação e descrição de animais domésticos e da comparação destes com animais selvagens 

e com os seres humanos. Porém, durante muito tempo, a Biologia foi considerada uma ciência 

de menor importância pelo fato de não serem todos os conhecimentos biológicos passíveis de 

experimentos e o experimento ser visto, por muitos cientistas, como o único método capaz de 

“provar” fenômenos e construir explicações. Hoje, muitos pesquisadores concordam que o 
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método observacional-comparativo é extremamente importante no fornecimento de hipóteses 

e respostas para muitos problemas biológicos, embora a metodologia experimental tenha um 

papel fundamental em várias áreas da Biologia (SCARPA; SILVA, 2013). 

 Marandino, Selles e Ferreira (2009), ao escreverem sobre o ensino de Biologia, 

destacam que as histórias do surgimento das Ciências Biológicas como campo científico e o 

aparecimento da Biologia como disciplina escolar estão entrelaçadas, mas, apesar disso e da 

proximidade entre as Ciências Biológicas e o ensino de Biologia, o surgimento da disciplina 

escolar Biologia não pode ser construído tomando por base apenas a história das Ciências 

Biológicas. Deve-se considerar também que ele aconteceu nas primeiras tentativas de 

escolarização das massas, no século XIX, e com o desenvolvimento dos sistemas estatais de 

ensino, a forma de organização do conhecimento em disciplinas tornou-se hegemônica nos 

currículos escolares e passou a controlar o tempo e o espaço do sistema escolar. 

 As mesmas autoras citadas no parágrafo anterior afirmam que, apesar da disciplina 

Biologia estar ligada ao desenvolvimento das Ciências Biológicas, ela deve ser compreendida 

com as especificidades que a escola imprime, pois, quando se ensina Biologia em escolas de 

Ensino Médio, não é possível deixar de abordar conteúdos de caráter utilitário que atendam às 

necessidades sociais dos alunos e também questões que remetem estes alunos ao mundo 

cotidiano. 

 Conforme já citado, o papel da escola e do ensino de Ciências, assim como também a 

produção dos conhecimentos biológicos, se modificaram no decorrer dos anos, em 

consequência de transformações culturais, sociais, econômicas, científicas e políticas. No 

Brasil, após a Segunda Guerra, a escola, que era um privilégio de apenas um grupo de 

pessoas, passou a ser responsável pela formação de todos. Neste novo contexto, com a Lei n
o
. 

4.024, de 21 de dezembro de 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, houve a 

ampliação das Ciências no currículo escolar e um aumento da carga horária das disciplinas 

Física, Química e Biologia no curso colegial, com a função de desenvolver o espírito crítico 

nos alunos com o exercício do método científico. Com a Ditadura Militar, iniciada em 1964, o 

papel da escola modificou-se novamente e deixou de lado a construção da cidadania, 

considerando que a formação do trabalhador era a peça mais importante para o 

desenvolvimento econômico do país.  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº. 5.692, promulgada em 1971, norteou 

modificações educacionais e as disciplinas científicas foram afetadas e passaram a ter caráter 

profissionalizante, o que descaracterizou sua função no currículo. Finalmente, em 1996, foi 

aprovada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº. 9.394, a qual estabelece que a 
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educação escolar deva vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Este documento 

declara que o Ensino Médio tem a função de preparar o aluno para o trabalho e para a 

cidadania. “Esse aprendizado inclui a formação ética, a autonomia intelectual e a 

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos” 

(KRASILCHIK, 2000, p. 87). 

 Partindo dos princípios definidos pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996), os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCN (2000) 

explicitam a intenção da construção de currículos que levem em conta questões atuais 

decorrentes das transformações econômicas e tecnológicas que vêm acontecendo no país 

(BORGES; LIMA, 2007). De acordo com os PCN,  

 

tínhamos um ensino descontextualizado, compartimentalizado e baseado no 

acúmulo de informações. Ao contrário disso, buscamos dar significado ao 

conhecimento escolar, mediante a contextualização; evitar a compartimentalização, 

mediante a interdisciplinaridade; e incentivar o raciocínio e a capacidade de 

aprender (BRASIL, 2000, p. 4). 

 

Os PCN estabelecem a divisão do conhecimento em três áreas: Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas 

e suas Tecnologias, sendo que cada área compartilha objetos de estudo e se comunica com as 

outras áreas através da interdisciplinaridade. Portanto, 

 

a estruturação por área de conhecimento justifica-se por assegurar uma educação de 

base científica e tecnológica, na qual conceito, aplicação e solução de problemas 

concretos são combinados com uma revisão dos componentes socioculturais 

orientados por uma visão epistemológica que concilie humanismo e tecnologia ou 

humanismo numa sociedade tecnológica. O desenvolvimento pessoal permeia a 

concepção dos componentes científicos, tecnológicos, socioculturais e de 

linguagens. O conceito de ciências está presente nos demais componentes, bem 

como a concepção de que a produção do conhecimento é situada sócio, cultural, 

econômica e politicamente, num espaço e num tempo. Cabe aqui reconhecer a 

historicidade do processo de produção do conhecimento (BRASIL, 2000, p. 19). 

 

Conforme definido nos PCN, a área das Ciências da Natureza deve contemplar a 

aprendizagem de concepções científicas atualizadas e o desenvolvimento de estratégias de 

trabalho centradas na solução de problemas, aproximando, desta forma, o aluno do trabalho 

de investigação científica e tecnológica. Esta área indica a compreensão e a utilização dos 

conhecimentos científicos para explicar o funcionamento do mundo, bem como planejar, 

executar e avaliar as ações de intervenção na realidade (BRASIL, 2000). 
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 Porém, a maioria dos autores que escreve sobre o ensino de Biologia ainda acredita 

que este se baseia apenas na transmissão de conceitos científicos. Borges e Lima (2007, p. 

166) afirmam que 

 

embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, 

expresse a urgência de reorganização da Educação Básica, a fim de dar conta dos 

desafios impostos pelos processos globais e pelas transformações sociais e culturais 

por eles geradas na sociedade contemporânea, na área das ciências biológicas, o 

ensino de Biologia se organiza ainda hoje de modo a privilegiar o estudo de 

conceitos, linguagem e metodologias desse campo do conhecimento, tornando  as 

aprendizagens pouco eficientes para interpretação e intervenção na realidade. 

 

Para Trópia (2009), há uma rejeição de grande parte dos alunos quanto às práticas que 

vivenciam na escola, sendo que esta rejeição pode ser percebida no descaso e indiferença dos 

alunos com a escola, assim como também através da evasão e repetência dos mesmos. 

Segundo este autor, a forma tradicional de ensinar Biologia promove aos alunos acesso a um 

conjunto de teorias, modelos e conceitos científicos que se baseiam apenas na transmissão e 

acumulação de conhecimentos científicos, desconsiderando, dessa forma, que a educação 

científica deve promover uma formação crítica e reflexiva, para que os estudantes possam 

reconhecer na Ciência um processo de produção do conhecimento e não demonstrem tal 

rejeição. 

 Apesar de todas as mudanças que ocorreram e estão ocorrendo na Educação, ainda 

prevalece a tendência de currículos tradicionalistas ou racionalistas nas escolas, não só no 

Brasil, mas também em outros países com vários níveis de desenvolvimento. “Assumindo que 

o objetivo dos cursos é basicamente transmitir informação, ao professor cabe apresentar a 

matéria de forma atualizada e organizada, facilitando a aquisição de conhecimentos” 

(KRASILCHIK, 2000, p. 87). Para esta mesma autora, a configuração do currículo escolar 

deve ser objeto de intensos debates, para que a escola possa assumir sua função na formação 

de cidadãos. “A Biologia pode ser uma das disciplinas mais relevantes e merecedoras da 

atenção dos alunos, ou uma das disciplinas mais insignificantes e pouco atraentes, 

dependendo do que for ensinado e de como isso for feito” (KRASILCHIK, 2008, p. 11).  

 O Ensino de Biologia ministrado nas escolas de hoje é apresentado como matéria 

descritiva, utilizando definições resumidas, retiradas de livros didáticos que empregam termos 

técnicos e possuem classificações fundadas nas nomenclaturas. Além disso, os conteúdos e as 

metodologias do ensino de Biologia para alunos do Ensino Médio limitam-se a ensinar, de 

forma fragmentada, conceitos desvinculados da realidade, o que, provavelmente, tem gerado 

incompreensão dos conteúdos e desinteresse dos alunos. “No entanto, tendências atuais no 
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ensino de Biologia têm apontado o papel da Biologia como sendo o de colaborar para a 

compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem como indivíduo 

participativo e integrante do Universo” (SILVA, 2010, p. 11). 

Conforme Borges e Lima (2007), para que o ensino de Biologia atenda às demandas 

da sociedade contemporânea é necessário que haja uma revisão nas práticas pedagógicas, 

passando pela reorganização dos conteúdos trabalhados, elegendo os mais relevantes para o 

aluno, que possam contribuir para aumentar sua qualidade de vida, e abandonando aqueles 

que não têm significado. Além disso, é necessário repensar as estratégias metodológicas 

substituindo aulas verbalísticas por práticas pedagógicas que sejam capazes de formar alunos 

competentes, capazes de construir conhecimentos e saber utilizá-los em sua vida. 

 Segundo Marandino, Selles e Ferreira (2009), aproximar os conhecimentos científicos 

ou biológicos do cotidiano do aluno não é tarefa difícil, uma vez que estes conhecimentos 

estão presentes nos diferentes meios de comunicação de massa e nos diversos espaços de 

divulgação científica, como revistas, jornais, vídeos, museus e centros de Ciências. Estes 

autores afirmam, ainda, que os conhecimentos biológicos estão em nosso cotidiano, nos 

desenhos animados, nas propagandas, nas novelas, nos produtos que consumimos e, ao 

mesmo tempo, estão circulando nas escolas nas aulas de Ciências e Biologia. Muitas vezes 

são trazidos para a sala de aula pelos próprios alunos, que são motivados pela mídia ou por 

interesses pessoais. 

De acordo com os Conteúdos Básicos Comuns (CBC) de Biologia
10

, o aprendizado da 

disciplina Biologia deve encontrar complementação e aprofundamento dos conceitos 

apresentados aos estudantes no Ensino Fundamental e deve contribuir juntamente com as 

outras disciplinas na preparação para o trabalho e no exercício da cidadania. Além disso, os 

objetivos educacionais devem ter pretensão formativa, tanto na abordagem de fatos e 

conceitos, quanto em termos dos procedimentos, atitudes e valores envolvidos. No mundo 

atual, de tão rápidas transformações, estar formado para a vida significa: 

 

- Saber informar-se, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; 

- Enfrentar problemas de diferentes naturezas; 

- Participar de um convívio social de forma prática e solidária; 

- Ser capaz de elaborar críticas, fazer escolhas e proposições; 

- Tomar gosto pelo conhecimento e adquirir uma atitude de permanente aprendizado 

(MINAS GERAIS, 2008, p. 12). 

                                                           
10

 O CBC é uma proposta de currículo de Biologia para o Ensino Médio que foi elaborada por consultoras da 

área, considerando discussões, reflexões e escolhas feitas por professores do Projeto “Escola Referência”, 

projeto este que se iniciou no ano de 2006 nas escolas de Minas Gerais, durante o governo de Aécio Neves da 

Cunha. 
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Conforme citado por vários autores, a reformulação do ensino de Biologia é urgente e 

baseia-se na revisão dos currículos e das práticas pedagógicas adotadas pelos professores 

atuais. O objetivo principal do ensino de Biologia é aproximar a disciplina escolar do 

cotidiano do aluno, de forma que este possa utilizar os conhecimentos científicos construídos 

na escola para melhor compreensão e solução de problemas que enfrenta no seu dia a dia. 

 Discutindo sobre o Ensino de Biologia e o currículo na EJA, Morais (2009) afirma que 

as propostas curriculares de Biologia voltadas para os alunos desta modalidade de ensino são 

muito extensas e apresentam a mesma quantidade de conteúdos em relação ao Ensino 

Regular. Existe uma sobrecarga de conteúdos que dificulta a aprendizagem dos alunos da 

EJA, que dispõem de uma carga horária menor, uma vez que as séries são cursadas em seis 

meses. Segundo este autor, torna-se mais vantajoso selecionar os conteúdos de maior 

expressão na realidade prática dos alunos da EJA, pois o Ensino de Biologia deve 

proporcionar a estes alunos a oportunidade de visualização de conceitos ou de processos que 

estão sendo construídos por eles na escola, uma vez que o objetivo da Educação é conduzir o 

crescimento intelectual, moral e ético dos alunos através de ensinamentos, exemplos e 

experiências levados à escola.  

 Para Barbosa e Chagas (2011), é fundamental que o professor de Biologia da EJA faça 

um diagnóstico e identifique os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do conteúdo 

estudado. Esta abordagem diagnóstica vai permitir identificar as dificuldades de 

aprendizagem e facilitar o trabalho do professor na busca por metodologias mais apropriadas 

para tornar o ensino da Biologia significativo, uma vez que a aprendizagem é influenciada 

pelos conhecimentos prévios dos alunos. “Ao se considerar os conhecimentos prévios dos 

alunos se atribui ao processo de ensino-aprendizado um caráter bilateral, dinâmico e coletivo, 

como orientado nos Parâmetros Curriculares Nacionais” (BARBOSA; CHAGAS, 2011, p. 4). 

De acordo com Oliveira (2007), alguns dos problemas que enfrentamos nas escolas 

decorrem da organização curricular que “separa a pessoa que vive e aprende no mundo 

daquela que deve aprender e aprender os conteúdos escolares” (OLIVEIRA, 2007, p. 88). 

Segundo esta autora, no caso da EJA, esta situação é mais agravante uma vez que a idade e a 

vivência dos alunos são ignoradas, pois a lógica infantil desenvolvida para crianças do Ensino 

Regular está presente nestes currículos. Além disso, a organização curricular atual não busca 

dialogar com os alunos e os conteúdos não seguem, em nenhum momento, a complexidade 

do estar no mundo, da vida cotidiana e das aprendizagens que nela ocorrem. Contudo,  

 



53 
 

 

considerando a importância específica que tem na EJA o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico a partir das histórias de vida, dos interesses e dos saberes que 

os alunos trazem para as salas de aula, a reflexão sobre a questão dos conteúdos a 

serem trabalhados assume uma dimensão que lhe é específica. O debate torna-se, 

então, incontornável (OLIVEIRA, 2007, p. 97). 

 

 Percebemos que há uma necessidade de reformulação das propostas curriculares de 

Biologia para os alunos da EJA. Esta reformulação ainda é um desafio, mas entendemos que 

devemos adotar práticas pedagógicas que permitam que os alunos sejam sujeitos da 

construção do conhecimento e que priorizem os conteúdos relevantes para o dia a dia dos 

alunos. Para Morais (2009), o professor de Biologia deve apresentar apenas os conteúdos de 

maior relevância para todos, que permita aos alunos compreender mais sobre a vida e o 

ambiente que os cercam. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

“A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a 

irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica, produzir 

sua compreensão do que vem sendo comunicado”.  

Paulo Freire 

 

 

Esta pesquisa investiga a concepção dos alunos da EJA do 1º ano do Ensino Médio de 

uma escola pública da cidade de Conselheiro Lafaiete-MG sobre atividades investigativas e a 

percepção destes alunos a respeito das contribuições das atividades investigativas nas aulas de 

Biologia para uma melhor aprendizagem da mitose e da meiose. A pesquisa procura 

responder aos seguintes questionamentos: Qual a concepção dos alunos da EJA sobre 

atividades investigativas? Estes alunos já tiveram contato com atividades investigativas em 

sua trajetória escolar? As atividades investigativas despertam a curiosidade e o interesse dos 

alunos da EJA nas aulas de Biologia? Estas atividades contribuem para a aprendizagem do 

conteúdo proposto? De que forma estas atividades contribuem para a aprendizagem do 

conteúdo? Com estas atividades conseguimos aproximar a Ciência do cotidiano dos alunos da 

EJA? 

Diante disso, o objetivo geral da pesquisa é analisar a concepção dos alunos da EJA 

sobre atividades investigativas e verificar a compreensão destes alunos acerca das 

contribuições trazidas para a aprendizagem da mitose e da meiose nas aulas de Biologia, com 

o uso de atividades investigativas. 

Os objetivos específicos são: 

 

- Analisar o impacto das atividades investigativas na aprendizagem destes alunos;  

- Identificar as contribuições das atividades investigativas no ensino da mitose e meiose; 

- Promover uma aproximação entre a Ciência e o cotidiano dos alunos da EJA para a 

formação de cidadãos capazes de pensar de maneira mais crítica e participativa. 
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3 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 
“Um método não é bom ou mau por si mesmo. Só pode ser julgado em função dos 

problemas que é chamado a resolver e que, por sua vez, são orientados por 

perspectivas epistemológicas mais ou menos explícitas”. 

Inhelder, Sinclair e Bovet 

 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos o caminho metodológico utilizado nesta pesquisa. 

Iniciaremos identificando a abordagem metodológica escolhida e os instrumentos utilizados. 

Em seguida, apresentaremos os participantes desta investigação, buscando traçar o perfil dos 

alunos da EJA nesta turma/instituição e, por fim, mostraremos os procedimentos adotados. 

 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

 

O estudo será de natureza qualitativa. Por estudo de natureza qualitativa, entendemos, 

como Bogdan e Biklen (1994), que o ambiente natural é a fonte direta de dados e que a 

observação é uma das mais importantes fontes de informações neste tipo de pesquisa. Para 

estes autores, na abordagem qualitativa, o pesquisador precisa estar consciente de que poderão 

ocorrer alterações em suas proposições iniciais, pois estas proposições estarão na dependência 

do processo de coleta das informações e do ambiente em que for realizada. Isto mostra uma 

característica flexível da pesquisa qualitativa, justificando a escolha desta modalidade na 

pesquisa em questão. 

Para Mazzotti e Gewandsznajder (2002), a observação de fatos, comportamentos e 

cenários é extremamente importante para a coleta de dados neste tipo de pesquisa, pois, 

independe do nível de conhecimento dos sujeitos, permite “checar”, na prática, a sinceridade 

de certas respostas, permite identificar comportamentos não intencionais ou inconscientes, 

além de permitir o registro do comportamento em seu contexto temporal-espacial. Além 

disso, estes autores destacam que o pesquisador é o principal instrumento de investigação em 

pesquisas qualitativas e reforçam a importância do pesquisador ter um planejamento 



56 
 

 

cuidadoso de seus dados, sob pena de se perder em um emaranhado de dados dos quais não 

conseguirá extrair nenhum tipo de significado. 

Ainda de acordo com os autores citados no parágrafo anterior, o planejamento de uma 

pesquisa qualitativa não precisa ser apriorístico, pois a coleta de dados deve ser precedida de 

uma imersão do pesquisador no contexto a ser estudado. Esta imersão é chamada de fase 

exploratória e permite que o pesquisador defina algumas questões iniciais que seriam os 

procedimentos adequados para a investigação destas questões. 

De acordo com Ludke e André (1986), em uma pesquisa qualitativa é muito 

importante que o pesquisador dê atenção ao maior número possível de elementos presentes na 

situação estudada, pois um aspecto supostamente trivial pode ser essencial para a melhor 

compreensão do problema que está sendo estudado. 

Para André (1983), existem muitas vantagens no uso de dados qualitativas na pesquisa 

educacional, como discorrem alguns autores apontados por ela. “Eles permitem apreender o 

caráter complexo e multidimensional dos fenômenos em sua manifestação natural” 

(TIKUNOFF; WARD, 1980 apud ANDRÉ, 1983, p. 66). “Eles prestam também a capturar os 

diferentes significados das experiências vividas no ambiente escolar de modo a auxiliar a 

compreensão das relações entre os indivíduos, seu contexto e suas ações” (EISNER, 1981 

apud ANDRÉ, 1983, p. 66). A utilização de dados qualitativos envolve uma série de 

dificuldades e problemas, pois a atividade de coleta e análise de dados é, em geral, longa e 

estafante, podendo o pesquisador ficar sobrecarregado nos diferentes estágios do estudo, seja 

pela variedade dos fenômenos observados, pelo volume de anotações feitas ou pela 

dificuldade de interpretar os dados coletados. Contudo, o maior problema descrito por esta 

pesquisadora está na quase inexistência de métodos apropriados para a análise dos dados 

qualitativos.  

Segundo Marconi e Lakatos (2011), a pesquisa qualitativa difere-se da quantitativa 

principalmente pela forma de coleta e análise de dados, sendo que a metodologia qualitativa 

preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos como hábitos, atitudes e 

tendências de comportamento, descrevendo, desta forma, a complexidade do comportamento 

humano. A finalidade deste tipo de pesquisa, segundo os autores, “não é apenas de fazer um 

relatório ou descrição dos dados pesquisados empiricamente, mas relatar o desenvolvimento 

de um caráter interpretativo no que se refere aos dados obtidos” (p. 272). Para eles, o bom 

resultado da pesquisa depende da intuição e sensibilidade do pesquisador, este deve ser 

imparcial e não interferir nas respostas dos sujeitos participantes. 
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Para Gil (2002), de acordo com os objetivos, uma pesquisa pode ser classificada em 

exploratória, descritiva ou explicativa. Entendemos que esta pesquisa pode ser classificada 

como descritiva, pois  

 

tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 

São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática (GIL, 2002, p. 

42). 

 

A escolha pela abordagem qualitativa e descritiva justifica-se, principalmente, pelo 

fato de que essa pesquisa e as perspectivas dessa abordagem consideram como fontes de 

conhecimento as informações dos sujeitos participantes. 

 

 

3.2 Instrumentos 

 

 

A fim de responder às questões propostas neste estudo, optamos por utilizar os 

seguintes instrumentos para coleta de dados: um questionário a ser respondido pelos alunos, 

objetivando obter um perfil da turma e também verificar a concepção desses alunos sobre 

atividades investigativas, assim como suas expectativas em relação ao trabalho com estas 

atividades (Apêndice A); um diário de campo para que os alunos pudessem registrar suas 

dificuldades e o que aprenderam durante cada uma das atividades propostas; realização de 

dois grupos focais, um no meio e um ao final do projeto, com os alunos e com a professora de 

Biologia, possibilitando discussões para finalização do trabalho, além da observação direta do 

pesquisador. 

Primeiramente e paralelamente à revisão bibliográfica, iniciamos a coleta de dados 

com a aplicação do questionário para os alunos. Este questionário é composto de vinte 

questões, sendo estas questões divididas em quatro blocos de perguntas. O primeiro bloco, 

intitulado “Perfil do aluno”, contendo nove questões, teve como objetivo obter um perfil da 

turma, identificando a idade dos alunos, o gênero, o estado civil, o número de filhos, com 

quem moram, a etnia, a principal fonte de informações, com que frequência buscam estas 

informações e quais atividades desenvolvem no tempo livre. O segundo bloco, intitulado 

“Trajetória escolar”, contendo quatro questões, teve como objetivo identificar o tempo em que 
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os alunos ficaram sem estudar, se já frequentaram alguma escola antes da EJA, qual o motivo 

do abandono dos estudos e o motivo de voltarem a estudar e de procurarem a EJA. O terceiro 

bloco, intitulado “Vida profissional”, contendo três questões, teve como objetivo identificar se 

os alunos trabalham, a média de horas trabalhadas por dia e a média do rendimento mensal 

destes alunos trabalhadores, com base no salário mínimo. O quarto e último bloco, intitulado 

“Atividades investigativas”, contendo quatro questões, objetivou investigar a concepção dos 

alunos a respeito das atividades investigativas, se já tinham vivenciado nas escolas algum tipo 

de atividade investigativa, se demonstravam algum tipo de interesse diante de atividades 

diferentes daquelas nas quais os professores só utilizavam o quadro negro e o livro didático e 

se tinham alguma expectativa com relação às atividades investigativas que seriam iniciadas 

durante as aulas de Biologia. 

O questionário pode ser definido como a técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações 

sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 

temores e comportamentos. Contudo, construir um questionário consiste em traduzir objetivos 

da pesquisa em questões específicas. As respostas a estas questões irão descrever as 

características das pessoas pesquisadas ou testar as hipóteses que foram construídas na 

pesquisa (GIL, 2011). Ademais, “o questionário constitui o meio mais rápido e barato de 

obtenção de informações, além de não exigir treinamento de pessoal e garantir o anonimato” 

(GIL, 2002, p. 115). 

Para Martins (2011), o questionário é um importante instrumento para coleta de dados 

em pesquisas qualitativas, mas é preciso um exame cuidadoso de seus resultados para dar 

legitimidade àquilo que se admite como verdadeiro. É necessário assegurar-se de que o sujeito 

compreende as perguntas, ou seja, a qualidade do instrumento está diretamente ligada à 

qualidade e eficiência do processo de comunicação. 

O questionário trata-se de um conjunto ordenado de perguntas a respeito de variáveis e 

situações que se deseja medir ou descrever, sendo recomendável que, quando entregue ou 

encaminhado aos participantes da pesquisa, sejam fornecidas explicações sobre o propósito e 

as finalidades da pesquisa, tentando, desta forma, despertar o interesse dos informantes 

(MARTINS, 2008). Dentre algumas características das perguntas de um questionário, 

podemos destacar que: 

 

devem ser claras e compreensíveis para os respondentes; não devem causar 

desconforto aos respondentes; devem abordar apenas um aspecto ou relação lógica 
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por vez; não devem induzir respostas e a linguagem utilizada deve ser adequada às 

características dos respondentes (MARTINS, 2008, p. 38). 

 

Outra etapa da coleta de dados se fez pelo registro dos alunos em um diário de campo. 

Chamamos este instrumento de “diário de campo”, por ser uma estratégia para coleta de dados 

que permite ao aluno expressar impressões, observações e avaliações, além de ser objeto de 

autorreflexão. Além disso, o termo “diário” não implica, necessariamente, a realização de 

registros diários, mas requer uma certa periodicidade dos registros (WALDOW, 2005). 

Defende Gomes (2007) que o diário de campo é um bom instrumento para a 

investigação do cotidiano da sala de aula, permitindo um melhor acompanhamento da 

aprendizagem do aluno. Além disso, sua leitura pode levar a construção de conhecimentos 

sobre a prática pedagógica e a discussões que apontem para novos caminhos para a escola. 

Outro instrumento que trataremos aqui, e que foi utilizado nesta investigação, refere-se 

ao grupo de reflexão ou grupo focal. Como mencionado no início deste capítulo, foram 

realizados dois grupos focais para coleta de dados, sendo um no meio e outro ao final do 

trabalho. Durante a realização destes grupos focais, utilizamos um gravador e uma filmadora 

para coletarmos o maior número de informações possíveis.  

O grupo focal trata de um tipo de entrevista realizada em grupo que objetiva a 

discussão de um tópico específico, podendo as respostas de alguns participantes influenciarem 

as respostas dos outros. As opiniões dos participantes devem ser registradas e as discussões 

sempre devem ser orientadas por um mediador. Um aspecto importante é que a integração 

espontânea dos participantes propicia riqueza e flexibilidade na coleta de dados, não comuns 

quando se aplica um instrumento individual para esta coleta (MARTINS, 2008). 

Consoante Tanaka e Melo (2001), o grupo focal é considerado uma técnica qualitativa, 

não diretiva, cujo resultado visa o controle da discussão de um grupo de pessoas. Foi 

inspirada em técnicas de entrevista não direcionada e técnicas grupais usadas na Psiquiatria. 

Para esses autores, o grupo focal não pode ser considerado uma entrevista em grupo, sendo 

que o mais importante é a interação que se estabelece entre as pessoas, e os participantes 

devem se sentir confortáveis e livres para participarem da discussão. Nesta ferramenta de 

coleta de dados, deve haver um facilitador para anotar as discussões e o problema a ser 

discutido deve ser claramente definido. 

A proposta do grupo focal é identificar percepções, sentimentos, atitudes e ideias dos 

participantes a respeito de um determinado assunto, produto ou atividade. Seus objetivos 

específicos variam de acordo com a abordagem de pesquisa e com as questões que se pretende 

investigar (DIAS, 2011). 
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O último instrumento citado para coleta de dados foi a observação direta do 

pesquisador e, em uma pesquisa qualitativa, este instrumento “implica em conhecer e 

aprofundar as situações sociais mantendo uma reflexão contínua e observando detalhes dos 

sucessos, dos eventos e das interações” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 274). Ainda, 

segundo os autores, quando esse instrumento é usado, o pesquisador deve possuir boa 

memória para recordar signos não verbais e outros aspectos da linguagem. Além disso, deve 

estar sempre atento ao ambiente e às pessoas e deve se introduzir cada vez mais no ambiente 

estudado para que não seja considerado um estranho. 

 Para Grinnel (1997) apud Marconi e Lakatos (2011, p. 274-275), as anotações dos 

dados colhidos na observação são: 

 

a) anotações da observação direta: seriam a descrição do que se está vendo, 

escutando, sentindo, conhecendo do contexto e das unidades de observação e 

colocando os dados de forma cronológica; b) anotações interpretativas: comentários 

pessoais sobre os fatos que se estão percebendo (significados, emoções, interações e 

reações); c) anotações pessoais: sobre os sentimentos, são sensações do próprio 

pesquisado. Depois de classificados os dados, devem-se resumir as anotações 

cuidadosamente. A observação pode ser aberta ou enfocada, geral ou específica, mas 

sempre direcionada. 

 

Este conjunto de instrumentos foi escolhido para que pudéssemos coletar todas as 

informações necessárias à nossa pesquisa, de forma simples, clara e objetiva, em um tempo 

não muito longo, mas suficiente para nossa investigação. Através destes instrumentos tivemos 

a oportunidade de acompanhar semanalmente a evolução e as dificuldades dos alunos, como 

também a satisfação ou insatisfação dos mesmos com as atividades propostas, procurando 

sempre estar atentos às críticas e às sugestões, a fim de acrescentar algo ou até mesmo 

modificar alguma atividade para melhor atendê-los.  

 

 

3.3 Participantes da pesquisa 

 

 

Como já mencionado, o primeiro instrumento exploratório da pesquisa, que teve como 

um dos objetivos obter o perfil da turma, foi um questionário. Este questionário foi aplicado 

para os alunos da turma do 1º ano da EJA – Ensino Médio – da Escola Estadual “Narciso de 

Queirós”, na cidade de Conselheiro Lafaiete-MG.  
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 Na turma de 1º ano da EJA estavam matriculados trinta e nove alunos, entretanto, 

conforme dados da escola, quinze alunos nunca frequentaram as aulas. Dos vinte e quatro 

alunos frequentes, só conseguimos realizar o trabalho com quinze deles, que foram os que 

estavam presentes em nossas atividades desde o primeiro encontro. Estes quinze alunos 

responderam ao questionário no primeiro encontro, porém não participaram de todas as 

atividades propostas, uma vez que não estavam presentes em todas as aulas.  

Do questionário aplicado destacaremos, na apresentação do perfil dos participantes, os 

três primeiros blocos de perguntas (do nº. 1 ao nº. 16), sendo que o último bloco (do nº. 17 ao 

nº. 20) só será analisado no capítulo de análise dos dados. 

As primeiras questões do questionário procuravam identificar o gênero, a idade e o 

estado civil dos alunos. Destes quinze alunos, a maioria era do sexo feminino, tinha idade 

entre dezoito e vinte e cinco anos e eram solteiros, conforme mostram os gráficos a seguir: 

 

GRÁFICO 2 – Identificação do gênero dos alunos 

 

Fonte: Autora 

 

GRÁFICO 3 – Identificação da idade dos alunos 
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Fonte: Autora 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 – Identificação do estado civil dos alunos 

 

Fonte: Autora 

 

As questões seguintes, que objetivavam, ainda, conhecer o perfil dos alunos, 

procuravam identificar se eles tinham filhos, com quem moravam, qual a matriz étnica de 

cada um, as principais fontes de informação e com qual frequência buscavam estas 

informações, além de procurar identificar quais as atividades eram mais comuns para estes 

alunos quando tinham tempo livre.  

 Destes quinze alunos, oito não possuíam filhos, três possuíam um filho, três possuíam 

dois filhos e somente um participante tinha três filhos. A maioria, totalizando oito alunos, 

morava com seus pais. Quanto à etnia, a maioria, totalizando nove alunos, se declarou branca, 
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cinco alunos se declararam negros e um se declarou pardo. Quanto à principal fonte de 

informação, a maioria citou a internet, como mostra o Gráfico 5, e afirmaram buscá-las na 

internet diariamente. 
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GRÁFICO 5 – Identificação da principal fonte de informação dos alunos 

 

Fonte: Autora 

 

A atividade mais comum, que realizavam quando tinham o tempo livre, era assistir a 

televisão ou ouvir música, sendo que alguns citaram que iam ao cinema e em barzinhos da 

cidade. Alguns afirmaram que navegavam na internet e uma única aluna informou que 

praticava atividades físicas para a terceira idade em seu tempo livre. 

Sobre a trajetória escolar, constatamos que cinco alunos tinham acabado de terminar o 

Ensino Fundamental e se matricularam na EJA, três alunos ficaram dois anos afastados da 

escola, dois alunos ficaram três anos afastados da escola e cinco alunos estavam há mais de 

cinco anos afastados da escola até procurarem a EJA, conforme mostra o gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 6 – Identificação do tempo que os alunos ficaram sem estudar 

 

Fonte: Autora 
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Vale a pena destacar, aqui, os motivos que levaram esses alunos a parar de estudar e os 

motivos que os motivaram a voltar para a escola. A maioria dos alunos afirmou que parou de 

estudar para cuidar da família, incluindo aí cuidar dos pais, do marido ou dos filhos. Outros 

pararam para trabalhar e um deles citou que parou por falta de motivação. 

Esta falta de motivação, relatada por um aluno, mas presente em muitos casos, muitas 

vezes pode ser devido à baixa autoestima resultante de situações de exclusão pela escola 

regular e de fracasso escolar vivenciado por eles. De acordo com Carbonell (2012), o fracasso 

escolar engrenha uma espécie de teia, na qual o aluno custa a sair e, na maioria dos casos, esta 

teia não oferece saídas e o desfecho acaba sendo o abandono da escola, realidade comum no 

Brasil. 

Quanto à volta para a escola, alguns afirmam que voltaram a estudar para melhoria no 

trabalho, pelo desejo de concluir o Ensino Médio e para poderem se atualizar. Alguns alunos 

afirmaram procurar a EJA por ser um projeto que lhes dará a oportunidade de terminar mais 

rápido o Ensino Médio, pois assim terão a oportunidade de melhorar no emprego ou de 

começar a trabalhar mais rápido. 

Sobre a vida profissional destes alunos, constatamos, através do questionário, que onze 

deles trabalham e quatro não trabalham. Duas das alunas que não trabalham são donas de casa 

e cuidam do lar e da família. As profissões dos alunos estão ilustradas no gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 7 – Identificação das profissões dos alunos 

 

Fonte: Autora 
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Os participantes desta pesquisa são todos moradores da cidade de Conselheiro 

Lafaiete, são trabalhadores que buscam salários mais dignos e justos, donas de casa que 

buscam conhecimentos e crescimento pessoal, ou jovens que se sentiam excluídos na escola 

regular e que esperam terminar os estudos mais rapidamente para ingressar no campo do 

trabalho. São pessoas diversas, sendo esta diversidade que os tornam especiais, ricos em 

experiências de vida, valores e tradições que, somados e compartilhados, ajudam na produção 

de novos conhecimentos. 

 

 

3.4 Procedimentos 

 

 

Iniciamos nosso trabalho na escola após o consentimento da direção da mesma, por 

meio da assinatura da Carta de Concordância da Escola (Apêndice E) e do consentimento da 

professora de Biologia, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(Apêndice F). 

Agendamos com o diretor e com a professora de Biologia dez encontros com os 

alunos, sendo que estes aconteceriam uma vez por semana, todas as quartas-feiras, dia no qual 

a turma tinha dois horários de Biologia. Optamos por aplicar nossas atividades em apenas um 

dos horários da aula por semana, para que a professora de Biologia pudesse dar continuidade 

ao seu trabalho, mas, na maioria das atividades, acabamos por utilizar os dois horários de 

aula, uma vez que os alunos se mostraram bastante interessados e surgiram muitas discussões. 

A escolha desta instituição de ensino deve-se ao fato se ser uma escola central, de fácil 

acesso e também de ser uma das poucas escolas da cidade que trabalham com a EJA. Além 

disso, a escola possui uma sala de informática contendo vinte computadores conectados à 

internet e um laboratório de Ciências, ainda que precário, necessários para a construção e a 

consolidação das atividades investigativas que serão propostas. Com o acesso à internet, os 

alunos terão a possibilidade de pesquisar e responder a algumas perguntas, além terem a 

possibilidade de assistir a alguns vídeos relacionados ao conteúdo estudado. O laboratório irá 

facilitar a realização de uma atividade experimental, última atividade que será desenvolvida. 

Este laboratório não dispõe de todo material necessário à nossa atividade prática 

experimental, mas vamos adaptar a atividade de acordo com a disponibilidade de materiais. 

Além disso, o espaço destinado aos experimentos foi reduzido, devido ao acúmulo de livros 

que se encontram guardados no mesmo. 
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A escolha da série deve-se ao fato da Citologia, Ciência que estuda a célula, fazer 

parte do plano curricular do 1º ano do Ensino Médio e o conteúdo mitose e meiose fazerem 

parte da Citologia. 

A escolha por este conteúdo partiu da minha observação, como professora de Biologia, 

de que os alunos muitas vezes não achavam interessante estudar os processos de divisão 

celular, pois achavam a matéria cansativa e difícil, com muitos nomes e etapas para decorar e 

não viam significado algum em estudar “aquilo”. Além disso, acreditamos que o 

conhecimento da mitose e da meiose é básico e fundamental para a compreensão de outras 

partes da Biologia. 

A escolha por realizar a pesquisa com os alunos da EJA partiu da minha profunda 

admiração por estes alunos e também do meu enorme interesse em trabalhar metodologias 

diferentes para este público específico, a fim de verificar a eficácia destas metodologias. 

O trabalho foi iniciado na escola no dia 2 de abril de 2014, conforme cronograma de 

aplicação das atividades que estão na Tabela 2, apresentada abaixo.  

 

TABELA 2 – Cronograma das atividades 

Dia 02/04 – 1ª aula Apresentação da pesquisa aos alunos, assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido ao Aluno e aplicação do 

questionário para os alunos. 

Dia 09/04 – 2ª aula Realização da atividade 1 – Tema: Mitose – “Considerando o 

conhecimento prévio dos alunos e iniciando a pesquisa” e 

“As imagens para reforçar as ideias”. 

Dia 23/04 – 3ª aula Realização da atividade 2 – Tema: Mitose – “Elaboração de 

um glossário a partir do vídeo”. 

Dia 30/04 – 4ª aula Realização da atividade 3 – Tema: Mitose – “A divisão 

celular e o câncer”. 

Dia 07/05 – 5ª aula Realização da atividade 4 – Tema: Meiose – “Considerando o 

conhecimento prévio dos alunos e iniciando a pesquisa” e 

“As imagens para reforçar as ideias”  

Dia 14/05 – 6ª aula Realização do primeiro grupo focal. 

Dia 21/05 – 7ª aula 

 

Realização da atividade 5 – Tema: Meiose – “Elaboração de 

um glossário a partir do vídeo”. 

Dia 28/05 – 8ª aula 

 

Realização da atividade 6 – Atividade prática – Tema:  

Mitose – “Observando a mitose na raiz de cebola”. 

Dia 04/06 – 9ª e 10ª aula 

 

Finalização da atividade 6 e realização do segundo grupo 

focal. 

Fonte: Autora 

 

As atividades desenvolvidas foram divididas em dois temas: mitose e meiose. Sobre a 

mitose, desenvolvemos quatro atividades, sendo uma delas experimental. Sobre a meiose, 

duas atividades foram desenvolvidas, mas nenhuma delas era experimental. Todas as 
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atividades tinham o caráter investigativo, uma vez que um problema era apresentado aos 

alunos e estes iniciavam discussões e pesquisas para encontrar soluções para o problema. 

Além disso, os alunos traziam o conhecimento prévio para a sala de aula, levantavam 

hipóteses sobre as possíveis respostas para o problema, pesquisavam nos livros e na internet e 

compartilhavam as descobertas e os resultados com os colegas. Estas atividades foram 

elaboradas seguindo alguns referenciais teóricos para a construção de sequências de ensino 

investigativo, propostos por Carvalho (2013): referenciais piagetianos e vigotskianos, uma 

vez que esses autores mostraram, com diferentes pontos de vista, como as crianças e jovens 

constroem seus conhecimentos.  

 Conforme Carvalho (2013), uma sequência de atividades investigativas deve ter 

algumas atividades-chave, como, por exemplo: deve-se iniciar por um problema, experimental 

ou teórico, contextualizado, capaz de introduzir os alunos no tópico desejado; deve-se ter uma 

atividade de sistematização do conhecimento construído pelos alunos; e, por último, deve-se 

ter uma atividade que promova a contextualização do conhecimento no dia a dia dos alunos, 

pois, neste momento, eles podem sentir a importância da aplicação do conhecimento 

construído do ponto de vista social. 

Além de utilizarmos a autora citada acima na elaboração das nossas atividades, 

consultamos também o Centro de Referência Virtual do Professor, o Portal do Professor e 

apostilas Identidades dos seres vivos: as funções vitais básicas, organizadas pela 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Conforme a Tabela 2, no nosso primeiro encontro, apresentamos a pesquisa e 

entregamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao aluno (Apêndice D). Também 

aplicamos o questionário para o conhecimento do perfil do aluno e sua compreensão sobre 

atividades investigativas. Nas aulas seguintes à aplicação do questionário, foram 

desenvolvidas as atividades de caráter investigativo sobre o conteúdo “divisão celular” 

(Apêndice G), sendo que, ao final de cada aula, os alunos anotavam em um diário de campo 

as dificuldades encontradas, o que aprenderam e o sentimento despertado em cada atividade 

desenvolvida. Este diário de campo era composto por um roteiro impresso (Apêndice B), que 

foi elaborado para estimular os alunos a escreverem mais, uma vez que sabemos que os 

alunos da EJA, assim como os alunos da escola regular, não escrevem muito. Este 

instrumento permitiu acompanharmos, semana a semana, a evolução dos alunos em relação ao 

tema apresentado. 
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A professora de Biologia da turma esteve presente em todas as atividades, assumindo 

um papel de observador e deixando os alunos trabalharem por conta própria. Em nenhum 

momento, ela interferiu nas atividades que estavam sendo desenvolvidas pelos alunos. 

Para a realização dos grupos focais, realizados, respectivamente, no 6º e no 10º 

encontro, foi utilizado um roteiro impresso pela pesquisadora (Apêndice C), para guiar e 

estimular a discussão, um gravador e uma filmadora. Esta técnica proporcionou um diálogo 

entre a pesquisadora, sua orientadora, a professora de Biologia da turma e os alunos. 

Através das atividades que foram propostas e aplicadas nesta pesquisa, objetivamos 

modificar a atual forma de transmissão do conhecimento, na qual o professor somente expõe e 

transmite dados, leis, fórmulas e conceitos aos alunos e estes somente decoram nomes e 

replicam as experiências transmitidas. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 
“A palavra emergência tem de aparecer para nós, educadoras e educadores, em dois 

sentidos fundamentais. Emergir no sentido de “vir à tona” e, ao mesmo tempo, 

emergência entendida como uma situação de rapidez, já que hoje existe outro jeito 

de se pensar e fazer nos diversos temas ligados à educação”. 

Mário Sérgio Cortella 

 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos a análise dos dados desta pesquisa, que foram 

coletados através da observação do pesquisador, do questionário respondido pelos alunos 

(questões 17, 18, 19 e 20), dos diários de campo preenchidos pelos alunos e dos grupos focais 

realizados com os alunos e a professora de Biologia da turma.  

As questões objetivas do questionário, que buscavam a identificação do perfil dos 

alunos, receberam tratamento estatístico e já foram apresentadas no capítulo 3 desta pesquisa, 

quando tratamos de identificar quem eram os participantes da pesquisa. 

Para a análise dos dados descritivos, seguiremos o procedimento de análise de 

conteúdo proposto por Bardin. Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo é um método 

muito empírico, dependente do tipo de fala a que se dedica e do tipo de interpretação que se 

pretende como objetivo. Neste tipo de análise não existe “coisa pronta”, ela deve ser 

reinventada a cada momento, existindo somente algumas regras, dificilmente transponíveis. 

Não se trata de um instrumento para análise, mas de um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, adaptados a um campo de aplicação muito vasto. 

Esse método de análise “é um procedimento de pesquisa que se situa em um 

delineamento mais amplo da teoria da comunicação e tem como ponto de partida a 

mensagem” (FRANCO, 2008, p. 23) – podendo esta mensagem ser verbal, gestual, silenciosa, 

figurativa, documental ou diretamente provocada. 

Escolheu-se tal método de análise devido ao reconhecimento que o mesmo faz do 

papel ativo do sujeito na produção do conhecimento abordado nesta pesquisa. Acredita-se que 

a análise de conteúdo adequa-se melhor às técnicas empregadas para coleta de dados 

descritivos e que se utilizam de instrumentos, tais como questionário, diário de campo e grupo 

focal. 

Para Bardin (2008), a análise de conteúdo deve ter como ponto de partida uma 

organização específica, sendo que as diferentes fases desta análise organizam-se em torno de 
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três polos cronológicos: 1) pré-análise; 2) exploração do material; 3) tratamento dos 

resultados através da inferência e da interpretação.  

A fase denominada “pré-análise” é a fase de organização dos dados que tem por 

objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais. Nesta fase, ocorre a escolha dos 

documentos que serão analisados, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração 

de indicadores que fundamentam a interpretação final.  

No contexto desta pesquisa, os documentos selecionados para análise foram: 

transcrição das questões 17,18,19 e 20 do questionário, transcrição dos diários de campo dos 

alunos e transcrição de dois grupos focais. A hipótese estabelecida foi de que “os alunos da 

EJA são capazes de perceber as contribuições trazidas pelas atividades investigativas na 

aprendizagem da mitose e meiose, além de perceber que estas atividades tornam as aulas de 

Biologia mais interessantes e significativas”. 

Para a elaboração de indicadores, após as transcrições das respostas do questionário, 

dos diários de campo e dos grupos focais, foram realizados recortes nas falas dos sujeitos da 

pesquisa e estes recortes foram agrupados de acordo com diversas características. A partir de 

características semelhantes, foram criados oito indicadores: 

 

1) Conceitos de atividades investigativas (questões relacionadas ao significado que os 

alunos dão às atividades investigativas);  

2) Realização de atividades investigativas (questões relacionadas ao contato que os 

alunos já tiveram com atividades investigativas); 

3) Interesse e expectativa dos alunos (questões relacionadas com o interesse e a vontade 

dos alunos em realizar as atividades investigativas);  

4) Participação dos alunos (questões relacionadas com a participação dos alunos nas 

aulas com atividades investigativas e se tiveram dificuldades em realizar as 

atividades); 

5) Satisfação dos alunos (questões relacionadas com a satisfação ou insatisfação dos 

alunos ao realizarem as atividades investigativas); 

6) Aprendizagem dos alunos (questões relacionadas com a aprendizagem do conteúdo 

mitose e meiose); 

7) Contribuição das atividades investigativas (questões relacionadas com a forma com a 

qual atividades investigativas contribuíram para a aprendizagem do conteúdo 

proposto); 



72 
 

 

8) Aproximação da Biologia com o cotidiano dos alunos (questões relacionadas com a 

aproximação da Biologia com o dia a dia do aluno da EJA). 

 

A fase denominada “exploração do material” é a fase de análise propriamente dita. É 

mais longa e consiste, basicamente, em operações de codificação, decomposição ou 

enumeração (BARDIN, 2008). A etapa de codificação, resumidamente, é o tratamento do 

material levantado na pré-análise. Para uma análise quantitativa e categorial, a organização da 

codificação se dá em três escolhas: recorte (escolha das unidades), enumeração (escolha das 

regras de contagem) e classificação e agregação (escolha das categorias) (BARDIN, 2008). 

Nesta pesquisa, por ser qualitativa, a organização da codificação terá como foco as escolhas 

de unidades e de categorias. 

No recorte, as unidades escolhidas são chamadas de unidades de registro e unidades 

de contexto.  A unidade de registro “é a menor parte do conteúdo, cuja ocorrência é registrada 

de acordo com as categorias levantadas” (FRANCO, 2008, p. 41). Dentre os tipos de unidades 

de registro mais utilizadas como a palavra, o tema, o personagem e o item, escolheu-se o tema 

como unidade relevante para essa pesquisa. De acordo com Franco (2008), o tema pode ser 

uma simples sentença, o conjunto delas ou um parágrafo. 

Para Franco (2008), a unidade de contexto, 

 

deve ser considerada e tratada como a unidade básica para a compreensão da 

codificação da unidade de registro e corresponde ao segmento da mensagem, cujas 

dimensões (superiores às unidades de registro) são excelentes para a compreensão 

do significado exato da unidade de registro (FRANCO, 2008, p. 47). 

 

Nesta pesquisa, utiliza-se, como recurso para obter a unidade de contexto, a 

caracterização dos sujeitos da pesquisa e sua inserção em um determinado grupo social, uma 

vez que é muito importante que fique claro o contexto a partir do qual as informações foram 

elaboradas, vivenciadas e transformadas em mensagens personalizadas, socialmente 

construídas e expressas via linguagem (oral, verbal ou simbólica) (FRANCO, 2008). 

Definidas as unidades de análise, o momento seguinte visa à definição das categorias de 

análise. “A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de 

critérios definidos” (FRANCO, 2008, p. 59). 
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Neste estudo, a definição das categorias se deu pelo critério semântico, a partir do 

agrupamento de alguns indicadores mencionados, por temas afins.  Foram criadas as seguintes 

categorias: 

 

1) Concepções dos alunos e uso de atividades investigativas nas aulas de Biologia 

(inclui os indicadores: conceito de atividades investigativas; realização de 

atividades investigativas); 

2) Atividades motivadoras e construtoras do conhecimento no ensino da Biologia 

(inclui os indicadores: interesse e expectativa dos alunos; participação dos alunos; 

satisfação dos alunos); 

3) Atividades facilitadoras da aprendizagem de mitose e meiose e contextualização 

no ensino da Biologia (inclui os indicadores: aprendizagem dos alunos; 

contribuição das atividades investigativas; aproximação da Biologia com o 

cotidiano do aluno); 

 

Acreditamos que essas três categorias consigam abarcar todos os indicadores 

mencionados e também o processo de análise de dados baseados no questionário, nos diários 

de campo e nos grupos focais. A análise dos dados coletados a partir destas categorias 

acompanha o seguinte raciocínio: as junções das respostas dos alunos serão discutidas dentro 

de cada uma das categorias. 

Por fim, a fase denominada “tratamento dos resultados através da inferência e da 

interpretação” é a fase onde os resultados brutos serão tratados de forma a se tornarem 

significativos e válidos (BARDIN, 2011). Serão propostas inferências e interpretações com o 

objetivo de conhecer as concepções dos alunos da EJA sobre atividades investigativas e como 

estes alunos compreendem e avaliam as atividades investigativas no ensino de Biologia.  

Para Franco (2008, p. 29),  

 

se a descrição (a enumeração das características do texto, resumida após um 

tratamento inicial) é a primeira etapa necessária e se a interpretação (a significação 

concedida a essas características) é a última fase, a inferência é o procedimento 

intermediário que vai permitir a passagem, explícita e controlada, da descrição à 

interpretação. 

 

Deste modo, a produção de inferências permite a passagem da descrição para a 

interpretação de maneira explícita. As inferências conferem ao procedimento de análise uma 

relevância teórica, uma vez que implica em comparações dos dados “obtidos mediante 
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discursos e símbolos, com os pressupostos teóricos de diferentes concepções de mundo, de 

indivíduo e de sociedade” (FRANCO, 2008, p. 31). 

Dando prosseguimento à análise dos dados a partir do último polo cronológico que é o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, cada um destes itens será discutido 

dentro das categorias criadas: “concepções dos alunos e uso de atividades investigativas nas 

aulas de Biologia”; “atividades motivadoras no ensino da Biologia”; “atividades facilitadoras 

da aprendizagem de mitose e meiose e contextualização no ensino da Biologia”. 

Como exemplo de como cada categoria será apresentada, ilustramos o que foi 

desenvolvido na primeira categoria “concepções dos alunos e uso de atividades investigativas 

nas aulas de Biologia”, em que os dados coletados a partir do questionário, dos diários de 

campo e dos grupos focais foram, primeiramente, descritos (tratamento dos resultados), em 

seguida, foram comparados (inferência) e, por último, interpretados (interpretação).  

 

 

4.1 Concepções dos alunos e uso de atividades investigativas nas aulas de Biologia 

 

 

Essa categoria foi criada pela junção dos indicadores: conceito de atividades 

investigativas e realização de atividades investigativas. Portanto, serão discutidas as questões 

relacionadas com o significado que os alunos dão às atividades investigativas e também 

questões relacionadas ao contato que os alunos da EJA já tiveram com atividades 

investigativas nas aulas de Biologia. 

 Um dos objetivos da análise dos dados dentro dessa categoria é verificar a concepção 

dos alunos da EJA sobre atividades investigativas e analisar a frequência com a qual estas 

atividades são trabalhadas nas aulas de Biologia. Além disso, discutiremos as falas dos alunos 

com o referencial teórico apresentado na pesquisa. Não apresentaremos, aqui, um perfil dos 

sujeitos, pois isto já foi realizado no capítulo 3 desta pesquisa, quando apresentamos os 

participantes da pesquisa. 

Em relação aos conceitos sobre atividades investigativas que os alunos trazem para a 

sala de aula, percebe-se que alguns acreditam que atividades investigativas estão ligadas à 

pesquisa, para que possam saber “coisas” que antes não sabiam ou “coisas diferentes” ou, 

ainda, para que possam se aprofundar no assunto estudado. Para alguns, investigar é procurar 

respostas para as perguntas feitas pelo professor. Um aluno acredita que investigar é “ir além” 

do que está nos livros e um aluno associa a investigação com experimentação. Alguns alunos 
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acreditam que as atividades investigativas são aquelas que os alunos fazem juntamente com os 

colegas e com o professor e relacionam as atividades com discussões na sala de aula, com 

troca e compartilhamentos de descobertas.  Assim, percebemos que a “pesquisa”, a “busca por 

respostas às perguntas feitas pelo professor” e a “realização coletiva” são características que 

foram citadas por vários alunos. 

Há um consenso na fala dos quatro alunos ao afirmarem que as atividades 

investigativas são atividades coletivas, ou seja, feitas em grupo.   

 

Quando pesquisamos com os colegas e com o professor para descobrir coisas 

diferentes (Aluno RRA – Apêndice H). 

 

Quando discute sobre o assunto (Aluno MRL – Apêndice H). 

 

Acho que a aula é muito mais dinâmica. Pesquisar em grupo é melhor para a gente, a 

gente aprende mais (Aluno 3 – Apêndice J – Grupo focal 1). 

 

Porque há discussão. Com o grupo você vai discutir, cada uma vai dar sua opinião e 

juntos vamos descobrir... (Aluno 4 – Apêndice J – Grupo focal 1) 

 

Ao relacionar esses apontamentos com o referencial teórico proposto nesta pesquisa, 

nota-se que as concepções de atividades investigativas que os alunos da EJA trazem para a 

sala de aula, possuem características semelhantes aos conceitos de atividades investigativas 

presentes no referencial teórico adotado. Fazendo o uso de uma linguagem mais simples ou de 

uma linguagem cotidiana, os alunos da EJA trazem para a sala de aula concepções próprias 

sobre o que são atividades investigativas. 

Lima Martins e Munford (2008) afirmam que, nas atividades investigativas, o aluno é 

estimulado a buscar soluções para perguntas propostas pelo professor e que estas atividades 

devem desencadear debates e discussões e que o professor desempenha o papel de orientador 

e mediador da aprendizagem, possibilitando a discussão e argumentação dos alunos. 

Carvalho (2013) afirma que as atividades investigativas iniciam-se com um problema 

e, na busca de soluções para este problema, os professores devem seguir algumas etapas, 

sendo que uma delas é formar pequenos grupos para esta resolução.  Segundo esta autora, a 

resolução em grupo é importante, pois alunos com desenvolvimentos intelectuais semelhantes 

se comunicam melhor. 

 Entendemos que o “pesquisar para tentar achar respostas para as perguntas feitas pelo 

professor”, presente na fala dos alunos, está diretamente relacionado com o problema que é 

proposto pelo professor e com as soluções que os alunos devem buscar. Segundo Carvalho 

(2013), as atividades investigativas iniciam-se com um problema, que pode ser experimental 
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ou teórico, e ainda que a proposição deste problema, para que os alunos possam resolvê-lo, é 

o divisor de águas entre o ensino expositivo – onde todo o raciocínio está com o professor – e 

o ensino que proporciona condições para que o aluno possa construir seu conhecimento. 

Em relação ao contato que os alunos da EJA já tiveram com atividades investigativas, 

quase todos os participantes disseram que nunca fizeram atividades investigativas, nem nas 

aulas de Biologia, nem em outras disciplinas. Apenas uma aluna declarou que já trabalhou 

com investigação em uma aula de História e de Português. Ficou claro que a concepção desta 

aluna sobre atividades investigativas está relacionada apenas com o fato de pesquisar sobre 

algo ou alguém.  

 

Eu fiz trabalho sobre algumas pessoas que são importantes na História do Brasil. 

Também pesquisei sobre o Trovadorismo em Português e sobre a vida de 

Aleijadinho (Aluno BRS – Apêndice H). 

 

Percebe-se a ausência de atividades investigativas nas aulas de Biologia da EJA e 

acreditamos que esta ausência não é notada apenas quando se trata deste público específico, 

mas também em outras modalidades de ensino. Conforme o referencial teórico adotado nesta 

pesquisa, Scarpa e Silva (2013) acreditam que há uma dificuldade de propor trabalhar com 

atividades investigativas com temas da Biologia porque muitos professores associam a 

investigação com atividades práticas e experimentais e nem todos os conteúdos de Biologia 

são passíveis de experimentação. Porém, é importante ressaltar que, assim como estas autoras, 

acreditamos que os dados de uma investigação não precisam ser originados de uma 

experimentação. 

 No entanto, Soares (2008) afirma que persiste a busca por práticas escolares diferentes 

para os alunos da EJA, sintonizadas com um tipo de sujeito inserido no mundo 

contemporâneo, um sujeito consciente, crítico, com condições de opinar, agir, desconstruir e 

construir a história, o lugar que ocupa e que vive. 

  

 

4.2 Atividades motivadoras e construtoras do conhecimento no Ensino da 

Biologia  

 

 

Essa segunda categoria foi criada pela junção dos indicadores: interesse e expectativa 

dos alunos; participação dos alunos; e satisfação dos alunos. Portanto, serão discutidas as 
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questões relacionadas com o interesse e com a expectativa dos alunos da EJA para 

desenvolver as atividades investigativas, com a participação destes alunos durante as 

atividades que foram desenvolvidas e com a satisfação ou insatisfação dos alunos após 

desenvolverem as atividades investigativas. 

Em relação ao interesse, todos os alunos se mostraram bastante interessados em 

realizar as atividades. Os alunos relataram que acreditam que as aulas com estas atividades 

ficariam mais interessantes. A reação de “surpresa” também foi evidenciada, uma vez que os 

alunos afirmaram quase não ter “aulas diferentes das convencionais”. Para estes alunos, o fato 

de fazer uma atividade diferente daquelas que estavam acostumados a fazer nas aulas de 

Biologia era motivador e muito curioso. 

As expectativas dos alunos em relação às atividades investigativas que seriam 

trabalhadas na sala de aula eram as melhores possíveis, muitos acreditavam que, com estas 

atividades, eles iriam melhorar o aprendizado de Biologia, obter novos conhecimentos e 

aprimorar os conhecimentos que já traziam de suas vivências. 

Há um consenso na fala dos alunos ao afirmarem que as atividades investigativas irão 

proporcionar a construção de conhecimentos. 

 

Acho que vai melhorar meu aprendizado e vou aprender coisas diferentes 

(Aluno ARA – Apêndice H). 

 

De aprender e descobrir novas coisas (Aluno RBFS – Apêndice H). 

 

De obter novos conhecimentos, estou totalmente interessada (Aluno DEPC – 

Apêndice H). 

 

Aprender mais e obter mais conhecimento sobre a matéria que será apresentada 

(Aluno MLR – Apêndice H). 

 

As falas destes alunos encontram-se em consonância com o referencial teórico 

utilizado na pesquisa, pois, de acordo com Trópia (2009), o ensino por investigação 

proporciona uma mudança na sala de aula e no comportamento dos alunos, trazendo uma 

perspectiva de produção do conhecimento para a sala de aula. Para Lima, Martins e Munford 

(2008), a discussão e a argumentação dos alunos durante as atividades investigativas levam 

estes alunos a construírem conhecimentos acerca do que está sendo investigado. 

Quanto à participação dos alunos da EJA nas atividades que foram desenvolvidas, 

podemos afirmar que todos os alunos que estavam presentes participaram, nenhum se negou a 

realizar nenhuma atividade. Ao observar as respostas dos alunos, no Apêndice I, verificamos 

que todos pesquisaram nos livros e na internet, discutiram com os colegas e buscaram, de 
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alguma forma, as respostas dos problemas propostos pelo professor. Mais que uma simples 

participação, percebemos que os alunos realizaram estas atividades com muito empenho e 

interesse, o que muitas vezes não é percebido em outras atividades que não despertam a 

curiosidade e são desinteressantes para este público específico. 

A respeito da satisfação dos alunos ao realizar estas atividades, todos se mostraram 

bastante satisfeitos. Somente na atividade experimental, alguns se mostraram insatisfeitos e 

estes atribuíram esta insatisfação ao pequeno espaço disponível no laboratório para a 

realização da atividade e também ao número reduzido de materiais disponíveis para a 

realização da atividade. 

Para muitos, a satisfação estava relacionada com o aprendizado do conteúdo. Para 

outros, a satisfação estava relacionada com o fato de que, durante estas atividades, eles 

tiveram a liberdade de perguntar e tirar suas dúvidas, o que não acontecia em todas as aulas de 

Biologia, pois, muitas vezes, o tempo era pouco para que o professor pudesse responder a 

todas as perguntas feitas pelos alunos. 

Podemos perceber isto nas falas dos alunos. 

 

Fiquei muito satisfeito com a aula, porque aprendi mais sobre o que eu não sabia e 

tirei minhas dúvidas (Aluno 5 – Apêndice I – Atividade 1). 

 

Fiquei satisfeito com este tipo de aula, pelos esclarecimentos (Aluno 9 – Apêndice I 

– Atividade 1). 

 

Eu gostei das aulas com perguntas no começo, pois fez a gente pensar muito e 

pesquisar para aprender mais (Aluno 4 – Apêndice J – Grupo focal 1). 

 

Eu gostei muito, achei muito interessante. O método foi muito bom, faz a gente 

pensar e discutir sobre o assunto (Aluno 1 – Apêndice J – Grupo focal 2). 

 

Alguns alunos mostraram-se satisfeitos por terem tido a oportunidade de realizar uma 

aula diferente das que estavam acostumados. 

 

Satisfeito, é muito bom ter aulas diferentes, são mais animadas e interessantes 

(Aluno 5 – Apêndice I – Atividade 2). 

 

Fiquei satisfeito, foi muito legal e diferente das aulas dos outros professores (Aluno 

7 – Apêndice I – Atividade 2). 

 

Existe um consenso na fala dos alunos que ficaram insatisfeitos com a atividade 

prática feita no laboratório da escola: 
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Não fiquei totalmente satisfeita por causa da precariedade do laboratório da escola 

(Aluno 5 – Apêndice I – Atividade 6). 

 

Não fiquei satisfeita porque só tinha um microscópio (Aluno 9 – Apêndice I – 

Atividade 6). 

 

Não, porque o laboratório era ruim (Aluno 10 – Apêndice I – Atividade 6). 

 

Eu achei muito interessante. Só que eu acho que tinha que ter mais equipamentos, 

mais microscópios (Aluno 1 – Apêndice J – Grupo focal 2). 

 

De acordo com a professora da turma, as atividades investigativas realizadas, 

despertaram o interesse dos alunos e a vontade de estudar. Ela percebeu que, através destas 

atividades, os alunos tornaram-se mais participativos e mais motivados a ir para a escola. Em 

sua fala, podemos notar, também, um interesse em mudar sua prática pedagógica para que 

suas aulas se tornem mais interessantes para este público específico. 

 

[...] percebi que os alunos adoraram estas aulas. Eles gostaram mesmo. Isto me deu 

muitas ideais de como trabalhar com eles. Este bate-papo também é muito 

interessante, a disposição das cadeiras. Nós vamos fazer mais aulas assim, para 

despertar o interesse nos alunos, a vontade de estudar. Eu achei muito interessante 

mesmo as atividades (Professora de Biologia da classe – Apêndice J – Grupo focal 

1). 

 

No referencial teórico utilizado nesta pesquisa, Trópia (2009) afirma que a prática 

tradicional de ensinar Biologia, na qual os alunos têm acesso a informações que se baseiam 

apenas na transmissão e acumulação de conhecimentos científicos, vem causando uma 

rejeição dos alunos quanto às práticas que estes vivenciam na escola e isto pode ser percebido 

através do grande número de evasão e repetência dos alunos. Acreditamos que esta satisfação 

vivenciada pelos alunos da EJA ao realizar estas atividades está exatamente na possibilidade 

de aprenderem Biologia de uma forma diferente, sem ter a necessidade de decorar teoria, 

modelos ou conceitos científicos prontos. 

 

 

4.3 Atividades facilitadoras da aprendizagem de mitose e meiose e 

contextualização no ensino da Biologia 

 

 

Essa terceira categoria foi criada pela junção dos indicadores: aprendizagem dos 

alunos; contribuição das atividades investigativas; e aproximação da Biologia com o cotidiano 

do aluno. Portanto, serão discutidas as questões sobre o que os alunos da EJA aprenderam a 
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respeito da mitose e da meiose, de que forma as atividades investigativas contribuíram para 

este aprendizado e de que forma este aprendizado aproximou o aluno da EJA do seu dia a dia. 

 Um dos objetivos da análise dos dados dentro desta categoria é verificar o aprendizado 

dos alunos sobre mitose e meiose. É importante esclarecer que a intenção não era que os 

alunos aprendessem detalhadamente as fases da mitose e da meiose, ou decorassem nomes ou 

características de cada uma das etapas das divisões celulares. O objetivo principal era que os 

alunos da EJA entendessem a aplicação e a utilização das divisões celulares, para que 

pudessem dar significado a este conhecimento, além de entendê-lo de forma contextualizada, 

conforme estabelecido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Acreditamos que o 

conhecimento ganha significado real para o aluno quando este é contextualizado. Além disso, 

uma vez que mostramos a aplicação do conhecimento na vida dos alunos, estes se mostram 

mais interessados e dispostos a aprender. 

Ao analisar os dados recolhidos após a realização das atividades relativas à mitose, 

percebemos que os alunos compreenderam que a cicatrização da pele ocorre devido à divisão 

das células por mitose. Além disso, alguns conseguiram associar que o corpo dos seres 

humanos cresce porque suas células se dividem.  

 

Sobre a divisão e regeneração das células do corpo (Aluno 3 – Apêndice I – 

Atividade 1). 

 

Que as células se dividem para cicatrizar a pele (Aluno 10 – Apêndice I – Atividade 

1). 

 

Que as células fazem a pele cicatriz e também como as bactérias se multiplicam e a 

gente cresce (Aluno 13 – Apêndice I – Atividade 1). 

 

Aprendi como as células vão se multiplicando para formar um novo ser (Aluno 2 – 

Apêndice I – Atividade 2). 
 

 A maioria dos alunos também conseguiu associar o crescimento das plantas com a 

divisão das células e isto foi percebido após a realização da atividade experimental com a raiz 

da cebola. 

 

Aprendi que a raiz da cebola está crescendo porque as células estão dividindo 

(Aluno 1 – Apêndice I – Atividade 6). 

 

Aprendi que na raiz da cebola está acontecendo mitose e por isso ela está crescendo 

(Aluno 4 – Apêndice I – Atividade 6). 

 

 Através da mesma atividade com a raiz da cebola, a fala de um dos alunos nos leva a 

concluir que a presença de etapas na divisão celular também foi observada. 
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Eu aprendi que a mitose tem etapas e a gente vê a etapa no microscópio. A etapa que 

eu vi foi a anáfase (Aluno 12 – Apêndice I – Atividade 6). 

 

Muitos alunos afirmaram que compreenderam como os tumores se formam no corpo 

das pessoas e que este aprendizado foi muito significativo, pois muitos associavam o 

aparecimento de tumores apenas aos fatores genéticos. Os alunos conseguiram perceber que o 

câncer surge a partir de uma divisão descontrolada das células. Há um consenso nas falas dos 

alunos:  

 

Aprendi que o câncer acontece quando as células começam a se dividir muito. E 

também sobre coisas que causam o câncer (Aluno 3 – Apêndice I – Atividade 3). 

 

Sobre o câncer e como ele se forma, que são células que se dividem sem parar 

(Aluno 6 – Apêndice I – Atividade 3). 

 

Aprendi que as células cancerosas são células que se dividem desordenadamente 

formando tumores (Aluno 8 – Apêndice I – Atividade 3). 

 

Porque as células se multiplicam. Na verdade, elas vão se dividindo 

desordenadamente e formam o tumor (Aluno 4 – Apêndice J – Grupo focal 1). 

 

Ao analisar os dados recolhidos após a realização das atividades relativas à meiose, 

percebemos que os alunos compreenderam que os gametas masculinos e femininos são 

formados a partir da meiose e que esta divisão forma células com a metade do número de 

cromossomos. Chegamos a estas conclusões, através das seguintes falas dos alunos: 

 

Aprendi que os seres humanos têm 46 cromossomos, que 23 vêm da mãe e 23 vêm 

do pai (Aluno 3 – Apêndice I – Atividade 4). 

 

Aprendi que é a divisão celular que forma os espermatozoides e os óvulos (Aluno 4 

– Apêndice I – Atividade 4). 

 

Que as células se dividem e formam os óvulos e os espermatozoides (Aluno 5 – 

Apêndice I – Atividade 4). 

 

Que têm células com 46 cromossomos e têm células com 23 cromossomos (Aluno 6 

– Apêndice I – Atividade 5). 

 

Ficou claro, também, que alguns alunos perceberam as diferenças existentes entre as 

duas divisões celulares – mitose e meiose –, como é possível observar nas falas dos alunos 

citadas abaixo. 

 

Eu aprendi o que é a outra divisão da célula (Aluno 1 – Apêndice I – Atividade 4). 
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Eu aprendi que a meiose tem duas etapas e muitas palavras novas (Aluno 1 – 

Apêndice I – Atividade 5). 

 

A partir deste contexto nota-se que as atividades investigativas parecem ter sido bem 

eficazes na mobilização de conhecimentos por parte dos alunos da EJA. Através do uso destas 

atividades, notamos que os alunos se tornaram mais ativos na construção do conhecimento e 

deixaram de ser apenas receptores de informações prontas. Muitos alunos falaram que, com o 

uso destas atividades, as aulas se tornaram mais interessantes e isso facilitou muito o 

aprendizado.  

Foi recorrente, nas falas, a percepção dos alunos da EJA de que as atividades 

investigativas contribuíram bastante para a aprendizagem do conteúdo. 

 

 Ajudou muito. Ficou mais fácil de entender muitas coisas que eu não sabia. Tipo o 

câncer. Eu não sabia que o câncer surgia desta forma (Aluno 6 – Apêndice J – 

Grupo focal 1). 

 

Um ponto positivo é que estas atividades fazem a gente pensar mais (Aluno 4 – 

Apêndice J – Grupo focal 1). 

 

Eu gostei das aulas com perguntas no começo, pois fez a gente pensar muito e 

pesquisar (Aluno 4 – Apêndice J – Grupo focal 1). 

 

Eu gostei de tudo, fez a gente ficar interessados na aula e aprender mais (Aluno 1 – 

Apêndice J – Grupo focal 1). 

 

Esse modo faz a gente interessar pelo assunto, é bem melhor (Aluno 4 – Apêndice J 

– Grupo focal 1). 

 

Eu gostei muito, achei muito interessante. O método foi muito bom, faz a gente 

pensar e discutir sobre o assunto (Aluno 1 – Apêndice J – Grupo focal 2). 

 

Eu acho que estas aulas me ajudaram bastante. Eu tirei muitas dúvidas ... (Aluno 3 – 

Apêndice J – Grupo focal 2). 

 

Eu acho que você aprende mais fazendo e conversando com os colegas do que lendo 

e copiando do quadro (Aluno 1 – Apêndice J – Grupo focal 2). 

 

Em relação à contextualização no Ensino da Biologia, nota-se que as atividades 

investigativas realizadas tiveram a intenção de trazer o cotidiano para a sala de aula da EJA. 

Assuntos como a regeneração das células da pele após queimaduras de sol ou após um 

ferimento, o crescimento das crianças e das plantas, a formação do tumor e hábitos mais 

saudáveis para evitar o câncer, a reprodução e a fecundação foram abordados. Ficou claro, 

para esta pesquisadora que, durante a realização das atividades, os alunos adquiriram posturas 

diferentes, deixando de ser espectadores e tornando-se protagonistas e esta é uma importante 

característica da contextualização. Através das falas de alguns alunos, foi possível concluir 
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que, em alguns momentos, conseguimos aproximar os conhecimentos biológicos do dia a dia 

dos alunos, principalmente na Atividade 3, quando discutimos a respeito do câncer. 

 

Câncer, para mim, era genético. Se a família tinha, você ia ter também. Mas eu 

descobri aqui que podem ter outras causas que fazem o câncer surgir (Aluno 4 – 

Apêndice J – Grupo focal 1). 

 

Igual a minha tia que fala que se colocar o celular no peito pode pegar câncer por 

causa da bateria e se colocar no bolso pode pegar câncer de próstata (Aluno 5 – 

Apêndice J – Grupo focal 1). 

 

[...] eu conheço pessoas que fumam não têm câncer no pulmão, minha mãe, que 

fuma desde os dez anos, não tem nada (Aluno 5 – Apêndice J – Grupo focal 1). 

 

Ao escrever sobre o ensino de Biologia, Marandino, Selles e Ferreira (2009) afirmam 

que o ensino de Biologia não pode deixar de abordar conteúdos de caráter utilitário que 

atendam às necessidades sociais dos alunos e também questões que remetem estes alunos ao 

mundo cotidiano. 

Além dos autores citados acima, no referencial teórico adotado nesta pesquisa, 

encontramos a confirmação do que buscávamos também nas declarações contidas nos PCN 

(Brasil, 2000) que afirmam que a área das Ciências da Natureza deve contemplar a 

aprendizagem de concepções científicas atualizadas e o desenvolvimento de estratégias de 

trabalho centradas na solução de problemas, para que o aluno se aproxime do trabalho de 

investigação científica e tecnológica. Além disso, o aluno deve ter a compreensão e deve 

saber utilizar os conhecimentos científicos, para explicar o funcionamento do mundo, bem 

como planejar, executar e avaliar as ações de intervenção na realidade. 

 Após a análise dos dados apresentados neste capítulo, apresentaremos as 

considerações finais no capítulo a seguir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
“Construir conhecimento é criar interpretações ou leituras plausíveis do mundo” 

Sonia Maria Clareto 

 

 

 

A partir dos dados, propomos estabelecer uma relação entre a análise realizada e o 

referencial teórico desta pesquisa. Em seguida, discutiremos esta relação com a hipótese de 

pesquisa e indicaremos possíveis caminhos para futuras pesquisas sobre o Ensino de Biologia 

na Educação de Jovens e Adultos. 

Sobre os conceitos de “atividades investigativas” apresentados no referencial teórico 

por Lima, Martins e Munford (2008), Trópia (2009), Carvalho (2013), entre outros, muitas 

características estão presentes nas falas dos alunos da EJA. Apesar de existirem visões 

diferentes acerca do que é uma atividade investigativa, é consenso da maioria dos autores que 

estas atividades envolvem a participação ativa do aluno na construção do conhecimento, seu 

engajamento na busca por soluções, além da capacidade do aluno de tomar decisões e resolver 

problemas propostos pelo professor. Para alguns autores, as atividades investigativas devem 

ser realizadas em grupo e a discussão e a contextualização dos resultados por estes grupos é 

muito importante. A troca de experiências e a importância de levar em consideração os 

conhecimentos prévios dos alunos são também características comuns à maioria dos autores. 

 Com isso, percebe-se que as concepções sobre atividades investigativas que os alunos 

da EJA trazem para a sala de aula possuem muitas características semelhantes às concepções 

dos autores citados. Nas falas dos alunos foram encontradas características como “discussão 

na sala de aula”, “atividades realizadas em grupos”, “atividades que buscam aprender coisas 

novas ou diferentes do que já sabemos”, “atividades que nos fazem pesquisar e ir além”, entre 

outras. Alguns alunos associaram as atividades investigativas às “atividades que buscam 

responder às perguntas feitas pelo professor” e, neste caso, percebemos que esta fala está 

associada à busca por respostas a uma problematização inicial feita pelo professor. De acordo 

com o referencial teórico, toda atividade investigativa deve ser iniciada por uma 

problematização, e o aluno irá se empenhar na busca por respostas à pergunta problematizada. 

 Mesmo nunca tendo participado de alguma atividade investigativa, ou tendo 

participado em raras situações, as concepções destes alunos a respeito das mesmas não estão 

equivocadas. Acreditamos que os alunos da EJA trazem conhecimentos cotidianos e também 
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escolares, adquiridos através de suas vivências, e estes conhecimentos foram importantes na 

elaboração destes conceitos. 

 Em relação ao contato que os alunos da EJA já tiveram com atividades investigativas 

nas aulas de Biologia, conclui-se que este tipo de atividade quase não é desenvolvido nas 

escolas. Acreditamos que este fato não se limita nem a este público específico, nem ao Ensino 

de Biologia, mas também ao Ensino Regular e a outras disciplinas. Conforme referencial 

teórico, Scarpa e Silva (2013) acreditam que existe uma dificuldade em propor atividades 

investigativas com temas da Biologia pelo fato de muitos professores acreditarem que estas 

atividades envolvem, necessariamente, uma experimentação e nem todos os conteúdos de 

Biologia são passíveis desta experimentação. 

 Contudo, atribuímos essa carência de atividades investigativas nas escolas, 

principalmente à dificuldade dos professores em prepararem suas aulas, seja pela falta de 

tempo ou pela falta de conhecimento de novas metodologias de ensino. É necessário que os 

professores de Biologia estejam em constante aperfeiçoamento, para que possam inovar e 

modificar suas aulas, de forma que estas possam se tornar mais atrativas e menos cansativas. 

Além disso, os professores deparam também com um currículo pouco flexível e com muitas 

dificuldades em adquirir materiais para o desenvolvimento destas atividades. 

Infelizmente, assim como citado por vários autores, o Ensino de Biologia nas escolas 

ainda segue o método tradicional, cujo principal objetivo é transmitir informações prontas aos 

alunos. A Biologia ainda é vista como matéria descritiva e os conteúdos e metodologias 

utilizadas limitam-se a ensinar, de forma fragmentada, conceitos desvinculados da realidade, 

o que gera o desinteresse da maioria dos alunos, causando a repetência ou abandono da 

escola. 

No que diz respeito à curiosidade e ao interesse dos alunos da EJA em realizar as 

atividades investigativas, os dados analisados enquadram-se nas palavras de Carvalho et al. 

(1998), pois estes autores afirmam que as atividades investigativas irão despertar a 

curiosidade e o interesse dos alunos pelo conteúdo proposto uma vez que elas permitem 

interações entre os alunos e entre os alunos e o professor, além da formação de alunos mais 

autônomos, que saibam tomar as próprias decisões e que sejam capazes de aprender a 

aprender. Percebemos, através das respostas retiradas do questionário, que os alunos estavam 

muito interessados em iniciar as atividades, pois, segundo eles, “aulas diferentes” 

despertavam a curiosidade e a vontade de aprender, o que muitas vezes não acontecia quando 

o professor utilizava apenas o quadro negro e o livro didático. 
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 Sobre a participação dos alunos da EJA nas atividades investigativas, verificou-se que 

todos os alunos participaram das atividades, nenhum se negou a desenvolver nenhuma 

atividade proposta. Notamos que os alunos realizaram as atividades com entusiasmo e se 

dedicavam na busca por soluções às perguntas feitas pela pesquisadora. Alguns alunos 

pesquisaram na internet, outros nos livros, outros trouxeram para a sala de aula seus 

conhecimentos prévios e todos participaram das discussões que foram surgindo. Fica evidente 

que, na busca pela solução do problema, é importante permitir que os alunos exponham os 

conhecimentos anteriormente adquiridos sobre o assunto estudado e que os alunos devem ser 

os protagonistas, sendo o papel do professor limitado a verificar se os alunos entenderam a 

questão e observar o desenvolvimento da atividade (CARVALHO, 2013). 

 Sobre a satisfação dos alunos da EJA em realizar as atividades investigativas, ao 

analisar o diário de campo, notamos que todos os alunos se mostraram bastante satisfeitos. Na 

maioria das vezes, esta satisfação estava relacionada com o aprendizado do conteúdo ou com 

a possibilidade de participar, de tomar decisões e ser ativo na construção do conhecimento. 

Somente na atividade experimental alguns alunos se mostraram insatisfeitos e esta 

insatisfação foi atribuída à falta de espaço e à falta de material suficiente no laboratório para 

que todos pudessem desenvolver a atividade. A precariedade de material e de equipamentos 

nas escolas públicas reflete a atenção que os poderes públicos conferem à Educação. 

 Em relação ao aprendizado dos alunos da EJA sobre os conteúdos mitose e meiose, 

concluímos que a maioria dos alunos conseguiu associar as divisões celulares com o 

crescimento dos seres humanos e das plantas, com a cicatrização da pele, com a formação de 

tumores e com a formação das células reprodutoras. Alguns alunos perceberam claramente as 

diferenças entre as duas divisões celulares. Essa aprendizagem deixa claro que as atividades 

investigativas foram bem eficazes na mobilização de conhecimentos dos alunos da EJA. 

 No que diz respeito à contextualização, nota-se que conseguimos aproximar os 

conhecimentos biológicos do dia a dia dos alunos, pois muitos assuntos interessantes e 

relacionados ao cotidiano foram abordados através das atividades investigativas realizadas. 

Isto foi percebido durante muitos momentos, mas, principalmente, quando tratamos da 

compreensão de conteúdos relacionados ao câncer, da presença de fatores hereditários para o 

desenvolvimento desta doença, das maneiras de se evitar esta doença através de hábitos de 

vida mais saudáveis e exames clínicos e dos tratamentos existentes para curar ou evitar esta 

doença que foram desenvolvidos através da biotecnologia. De acordo com Borges e Lima 

(2007), os PCN definem que os currículos devem levar em conta questões atuais, decorrentes 

das transformações econômicas e sociais que estão acontecendo no país. Não só o currículo de 
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Biologia, mas, de um modo geral, isso deve ocorrer em todas as disciplinas e áreas do 

conhecimento. Percebe-se a necessidade urgente de uma reforma geral, não apenas nos 

conteúdos curriculares, mas igualmente nas práticas pedagógicas. 

 Ao concluirmos a investigação, constatamos que a hipótese dessa pesquisa –“os alunos 

da EJA são capazes de perceber as contribuições trazidas pelas atividades investigativas na 

aprendizagem da mitose e meiose, além de perceber que estas atividades tornam as aulas de 

Biologia mais interessantes e significativas” – foi comprovada, o que pode ser verificado, 

principalmente por meio da análise dos dados obtidos através dos diários de campo dos alunos 

e dos grupos focais. De acordo com as falas dos alunos, as atividades investigativas ajudaram 

muito na aprendizagem da mitose e meiose, pois, com o seu desenvolvimento, ficou muito 

mais fácil entender as divisões celulares. Para alguns alunos, as atividades investigativas 

ainda permitiram uma maior interação entre os alunos. Por terem sido realizadas em grupo, 

fizeram os alunos pensar mais, possibilitaram a participação de todos, promoveram discussões 

na sala de aula e levaram em consideração seus conhecimentos prévios. Para muitos, esta 

metodologia, na qual o professor faz uma pergunta no início da aula e os alunos são 

estimulados a buscar respostas é bastante diferente e motivadora. Segundo os alunos, as aulas 

de Biologia ficaram menos cansativas e o conteúdo passou a ter mais significado. 

Para a maioria dos alunos da EJA, as aulas de Biologia geralmente são cansativas, pois 

são muitos nomes para decorar e muita matéria para assimilar, depois de um dia inteiro de 

trabalho. De acordo com Morais (2009), as propostas curriculares de Biologia voltadas para 

os alunos da EJA são muito extensas e com uma sobrecarga de conteúdo, o que dificulta 

muito a aprendizagem destes alunos. Segundo este mesmo autor, seria vantajoso selecionar os 

conteúdos de maior expressão na realidade prática dos alunos. 

Ao realizar a observação direta, esta pesquisadora pôde perceber que os alunos da EJA 

realmente gostaram de desenvolver as atividades investigativas e se empenharam ao máximo 

no seu desenvolvimento. Isto nos fez pensar como é importante rever nossas metodologias de 

ensino e desenvolver atividades diferentes para que este público específico possa ter a 

oportunidade de construir novos conhecimentos e aprimorar os conhecimentos já existentes.  

A relevância acadêmica desta pesquisa justifica-se devido aos poucos trabalhos que 

tratam do Ensino de Biologia na Educação de Jovens e Adultos e que tratam de atividades 

investigativas na Educação de Jovens e Adultos. Gostaríamos de apresentar alguns pontos, 

que foram observados por esta pesquisadora e que necessitam ser estudados, com o objetivo 

de propor melhorias nas aulas destinadas a este público específico: reestruturação de 

currículos de Biologia para a EJA; discussão de metodologias apropriadas para o Ensino de 
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Biologia na EJA; o uso do laboratório de Biologia na EJA; formação de professores de 

Biologia para atuar na EJA, entre outros. 

 Por fim, devido à pouca utilização de atividades investigativas na Educação de Jovens 

e Adultos e à dificuldade que muitos professores apresentam em desenvolver estas atividades, 

propomos, como produto final desta pesquisa, um livreto contendo modelos de algumas 

atividades investigativas que poderão servir de apoio para estes professores.  Este livreto traz 

exemplos de atividades que podem auxiliar aos professores de Biologia tanto na Educação de 

Jovens e Adultos quanto em outros níveis da Educação Básica. Estas atividades podem e 

devem ser modificadas de acordo com a realidade de cada escola e de cada sala de aula. 

 Diante disto, esperamos que as aulas de Biologia destinadas aos alunos da EJA 

tornem-se mais interessantes e atrativas, que sejam capazes de despertar a curiosidade dos 

alunos e que possam suprir a falta de diversificação dos conteúdos, quando estes são 

trabalhados apenas com o apoio do livro didático. Que as atividades investigativas e criativas 

em sala de aula possam contribuir para a formação de alunos críticos e participativos, capazes 

de opinar e fazer escolhas, capazes de tomar decisões conscientes, de pensar e construir seu 

próprio conhecimento. Com isso, estaremos ajudando a formar homens e mulheres que 

possam colaborar na construção de um país mais justo e solidário. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 

 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Escola: ________________________________________________________________ 

 

I – PERFIL DO ALUNO 

(1) Idade:                                                                                                                 

A) menos de 18 anos 

B) de 18 a 25 anos 

C) de 26 a 30 anos 

D) de 31 a 40 anos 

E) mais de 40 

 

(2) Sexo:  

A) masculino 

B) feminino 

 

(3) Estado civil:  

A) Solteiro(a)  

B) casado(a) 

C) separado(a) 

D) mora com companheiro(a) 

(4) Você tem filhos? 

A) Não tenho  

B) 1 filho 

C) 2 filhos  

D) 3 filhos  

E) 4 ou mais filhos

(5) Com quem você mora?  

A) Com os pais  

B) Com o cônjuge 

C) Com familiares  

D) Com amigos  

E) Sozinho
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(6) Assinale a alternativa que identifica a sua cor/raça: 

A) Branca  

B) Negra  

C) Parda  

D) Amarela                         

E) Indígena

(7) Qual sua principal fonte de informação de acontecimentos atuais? 

A) Jornal escrito  

B) Telejornal 

C) Rádio 

D) Revista  

E) Internet 

 

(8) Com que frequência você busca essas informações?  

A) Diariamente  

B) Semanalmente  

C) Ocasionalmente  

D) Nunca 

 

(9) Assinale, com “X”, ATÉ TRÊS atividades mais comuns em seu tempo livre: 

A) Assistir à televisão / ouvir música 

B) Ir ao teatro / shows / concertos / cinema 

C) Sair para dançar / frequentar barzinhos / encontrar amigos 

D) Jogos (baralho / bingo / videogame) 

E) Computação (internet) 

F) Outra. Qual?  

________________________________ 

 

 

II – TRAJETÓRIA ESCOLAR 

 

(10) Quanto tempo você ficou sem estudar até procurar a EJA? 

A) Menos de 1 ano 

B) 1 ano 

C) 2 anos  

D) 3 anos 

E) Mais de 4 anos 

 

(11) Você frequentou alguma escola antes da EJA? 

A) Sim 

B) Não 

 

(12) Por que procurou a EJA? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

(13) Por que parou de estudar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

III – VIDA PROFISSIONAL 

 

(14) Você trabalha? 

A) Sim 

B) Não 

 

(15) Qual é a sua profissão e quantas horas você trabalha por dia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

(16) Tendo por base que o salário mínimo corresponde a R$ 724,00, qual seu 

rendimento mensal? 

A) menos de 1 salário mínimo  

B) de 1 a 2 salários mínimos 

C) mais de 2 salários mínimos 

 

IV – ATIVIDADES INVESTIGATIVAS 

 

(17) Para você, o que são atividades investigativas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

(18) Você se lembra de ter tido alguma atividade investigativa ou alguma aula no 

laboratório de uma escola que frequentou? Caso a resposta seja “sim”, conte um pouco 

como foi. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

(19) Qual a sua reação quando algum professor seu propõe fazer uma aula diferente 

daquelas nas quais se utiliza apenas o quadro e o giz? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

(20) Qual a sua expectativa em relação a estas atividades investigativas que 

realizaremos durante dez encontros na escola? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA O DIÁRIO DE CAMPO DOS ALUNOS 

 

 

1. Conteúdo da aula. 

2. Atividade proposta. 

3. Você participou da aula? Como? 

4. Você teve alguma dificuldade em realizar a atividade? 

5. O que você aprendeu com esta atividade? 

6. Você ficou satisfeito ou insatisfeito com este tipo de aula? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL COM OS ALUNOS E 

PROFESSORA 

 

 

Primeira etapa: Apresentação do facilitador, do tema e dos objetivos da pesquisa. 

 

Segunda etapa: Construção do entendimento do tema com a introdução dos seguintes 

questionamentos: 

 O que são atividades investigativas? 

 O que você aprendeu sobre atividades investigativas? 

 

Terceira etapa: Discussão aprofundada com orientação das questões-chave: 

 Satisfação com as atividades desenvolvidas; 

 Contribuição destas atividades na aprendizagem da divisão celular; 

 Contribuição destas atividades para aproximação entre a Ciência e o cotidiano; 

 Momentos angustiantes vividos durante as atividades; 

 Momentos gratificantes vividos durante as atividades. 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

AOS ALUNOS 

 

 

Prezado aluno(a), 

______________________________________________________________________ 

Você está sendo convidado a participar, como voluntário(a), do projeto de 

pesquisa “O Ensino de Biologia na Educação de Jovens e Adultos: a concepção dos 

alunos sobre atividades investigativas e a percepção destes alunos a respeito das 

contribuições das atividades investigativas na aprendizagem da mitose e meiose”, que 

será realizado por mim, Viviane Alves Barbosa, aluna do Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências, da UFOP, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Regina Magna Bonifácio 

de Araújo. O objetivo do estudo é analisar a concepção dos alunos da EJA sobre 

atividades investigativas e verificar a compreensão destes alunos acerca das 

contribuições trazidas para a aprendizagem da mitose e da meiose nas aulas de Biologia, 

com o uso de atividades investigativas. 

Os resultados deste estudo podem ajudar os professores que trabalham com a 

EJA a reverem suas metodologias de ensino e a avaliarem suas práticas pedagógicas, 

uma vez que este público específico requer de nós, educadores, um olhar diferenciado 

na apresentação dos conteúdos curriculares. Além disso, pode contribuir também para a 

utilização de atividades investigativas nas aulas de Biologia da EJA. 

Em um primeiro momento, você participará da pesquisa respondendo um 

questionário que tem como objetivo conhecê-lo melhor e verificar suas experiências e 

expectativas em relação às atividades investigativas.  No segundo momento, participará 

de dez encontros na escola, nos quais serão aplicadas estas atividades que serão 

avaliadas em um diário de campo. E, por último, você participará de um grupo focal, 

formado pelos alunos e pelo(a) professor(a). Todo o processo se dará na própria escola, 

dentro do horário das aulas de Biologia, não o expondo a qualquer tipo de risco ou 

incômodo, como ter que sair da escola ou deixar de participar das atividades escolares. 

Você poderá se recusar a participar ou retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, sem penalização ou prejuízo. A não participação na pesquisa não 

resultará em nenhum prejuízo em sua avaliação escolar. 

O único risco apresentado nesta investigação inclui a revelação da identidade do 

voluntário da pesquisa, contudo, todos os cuidados serão tomados buscando garantir que 
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a identidade dos mesmos não seja revelada publicamente em nenhuma hipótese. 

Somente a discente e a orientadora da pesquisa terão acesso às informações. Todos os 

registros efetuados no decorrer deste estudo ficarão sob a responsabilidade da 

orientadora, Prof.ª Dr.ª Regina Magna Bonifácio de Araújo, e serão arquivados por 

cinco anos em sua sala no ICHS-UFOP. Após este período, os documentos serão 

incinerados. 

Os resultados finais serão apresentados em forma de Dissertação de Mestrado e 

artigo científico, sempre sem mencionar a identidade dos participantes. 

Não haverá qualquer forma de remuneração financeira nem gasto para os 

voluntários. 

Você tem liberdade para perguntar sobre qualquer dúvida que possa surgir em 

qualquer fase da pesquisa para a Prof.ª Dr.ª Regina Magna Bonifácio de Araújo, pelo 

telefone (31) 3557-9413, ou com a aluna Viviane Alves Barbosa, pelo telefone (31) 

8874-5580, ou ainda com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Ouro Preto no endereço abaixo: 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro 

CEP 35400-000- Ouro Preto- MG- Brasil 

Fone: (31) 3559-1368 - Fax: (31) 3559-1370 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO ALUNO 

 

Eu ________________________________________________, aluno(a) da EJA da 

Escola Estadual Narciso de Queirós li e entendi as informações precedentes e aceito 

participar da pesquisa intitulada “O Ensino de Biologia na Educação de Jovens e 

Adultos: a concepção dos alunos sobre atividades investigativas e a percepção destes 

alunos a respeito das contribuições das atividades investigativas na aprendizagem da 

mitose e meiose” realizada por docente e estudante da Universidade Federal de Ouro 

Preto do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. 

                            ____________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 

 

Conselheiro Lafaiete, _______ de _____________ de 2014. 
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APÊNDICE E – CARTA DE CONCORDÂNCIA DA ESCOLA 

 

 

A Escola Estadual Narciso de Queirós está sendo convidada a participar da 

pesquisa “O Ensino de Biologia na Educação de Jovens e Adultos: a concepção dos 

alunos sobre atividades investigativas e a percepção destes alunos a respeito das 

contribuições das atividades investigativas na aprendizagem da mitose e meiose”, que 

será realizada para obtenção do título de Mestre em Ensino de Ciências na Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), pela aluna Viviane Alves Barbosa, sob a orientação da 

Prof.ª Dr.ª Regina Magna Bonifácio de Araújo. 

O objetivo do estudo é analisar a concepção dos alunos da EJA sobre atividades 

investigativas e verificar a compreensão destes alunos acerca das contribuições trazidas 

para a aprendizagem da mitose e da meiose nas aulas de Biologia, com o uso de 

atividades investigativas. 

Participarão deste estudo os alunos da turma do 1º ano do Ensino Médio da EJA 

de ambos os sexos e o(a) professor(a) de Biologia, que aceitarem participar e que 

tenham recebido e assinado o TCLE.  

O estudo será realizado nas dependências da própria escola e, para coleta de 

dados, na primeira aula será aplicado um questionário e, durante dez encontros, os 

alunos realizarão, uma vez por semana, atividades investigativas, buscando ilustrar a 

teoria dada na sala de aula e também adquirir novos conhecimentos. Durante estas 

atividades, os alunos irão fazer um diário de campo, no qual anotarão as dificuldades e a 

aprendizagem adquirida com estas atividades. No meio e ao final do projeto será 

formado um grupo focal, com os alunos e o professor de Biologia, para discussões e 

finalização do trabalho. 

Os resultados finais serão apresentados em forma de Dissertação de Mestrado e 

de artigo científico. 

Finalmente, tendo compreendido perfeitamente tudo o que lhe foi informado 

sobre a participação voluntária dessa instituição no mencionado estudo, a direção da 

escola concorda e autoriza a participação da escola, com consentimento e sem que, para 

isso, tenha sido forçado ou obrigado. Desde já, expressamos sinceros agradecimentos 

pela atenção e contribuição da escola com este estudo. 
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CONSENTIMENTO 

 

Eu __________________________________________, diretor da Escola Estadual 

Narciso de Queirós li e entendi as informações precedentes e estou consciente dos 

direitos, responsabilidades, riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “O Ensino de 

Biologia na Educação de Jovens e Adultos: a concepção dos alunos sobre atividades 

investigativas e a percepção destes alunos a respeito das contribuições das atividades 

investigativas na aprendizagem da mitose e meiose” implica. Concordo em autorizar a 

participação da instituição sabendo que receberei uma cópia desta carta de 

concordância. 

 

 

                      _________________________________________ 

Diretor da escola 

 

 

_______________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Regina Magna Bonifácio de Araújo 

(Orientadora do projeto) 

 

 

 

 

Conselheiro Lafaiete, _______ de _____________ de 2013. 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

PARA O PROFESSOR 

 

 

Prezado(a) professor(a), 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa “O Ensino de Biologia 

na Educação de Jovens e Adultos: a concepção dos alunos sobre atividades 

investigativas e a percepção destes alunos a respeito das contribuições das atividades 

investigativas na aprendizagem da mitose e meiose”, que será realizada para obtenção 

do título de Mestre em Ensino de Ciências na Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), pela aluna Viviane Alves Barbosa, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Regina 

Magna Bonifácio de Araújo. O objetivo do estudo é analisar a concepção dos alunos da 

EJA sobre atividades investigativas e verificar a compreensão destes alunos acerca das 

contribuições trazidas para a aprendizagem da mitose e da meiose nas aulas de Biologia, 

com o uso de atividades investigativas. 

Você irá acompanhar os alunos nas atividades investigativas durante os dez 

encontros, sendo que estas atividades serão realizadas uma vez por semana. No meio e 

ao final do projeto, você participará de um grupo focal. A opinião dos alunos, assim 

como sua opinião que será discutida no grupo focal, sobre as possíveis contribuições 

destas atividades na aprendizagem dos alunos serão muito importantes para a 

finalização do trabalho. 

O único risco apresentado nesta investigação inclui a revelação da identidade do 

voluntário da pesquisa, contudo, todos os cuidados serão tomados buscando garantir que 

sua identidade não seja revelada publicamente em nenhuma hipótese. Somente a 

discente e a orientadora da pesquisa terão acesso às informações. Todos os registros 

efetuados no decorrer deste estudo ficarão sob a responsabilidade da orientadora, Prof.ª 

Dr.ª Regina Magna Bonifácio de Araújo, e serão arquivados por cinco anos em sua sala 

no ICHS-UFOP. Após este período, os documentos serão incinerados. 

Os resultados finais serão apresentados em forma de Dissertação de Mestrado e 

de artigo científico, sempre sem mencionar a identidade dos participantes. 
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Não haverá qualquer forma de remuneração financeira nem gasto para os 

voluntários. 

Você tem liberdade para perguntar sobre qualquer dúvida que possa surgir em 

qualquer fase da pesquisa para a Prof.ª Dr.ª Regina Magna Bonifácio de Araújo, pelo 

telefone (31) 3557-9413, ou com a aluna Viviane Alves Barbosa, pelo telefone (31) 

8874-5580, ou ainda com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Ouro Preto no endereço abaixo: 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 
Campus Universitário – Morro do Cruzeiro 

CEP 35400-000- Ouro Preto- MG- Brasil 

Fone: (31) 3559-1368 - Fax: (31) 3559-1370 

 

Finalmente, tendo compreendido perfeitamente tudo o que lhe foi informado 

sobre a sua participação voluntária nesta pesquisa, solicitamos seu consentimento, sem 

que, para isso, tenha sido forçado ou obrigado. Desde já expressamos sinceros 

agradecimentos pela atenção e contribuição com este estudo. 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Eu __________________________________________, professor(a) de 

Biologia da EJA da Escola Estadual Narciso de Queirós li e entendi as informações 

precedentes e me disponho a contribuir no que for preciso com a pesquisa intitulada “O 

Ensino de Biologia na Educação de Jovens e Adultos: a concepção dos alunos sobre 

atividades investigativas e a percepção destes alunos a respeito das contribuições das 

atividades investigativas na aprendizagem da mitose e meiose”. Estou ciente da 

proposta de pesquisa que será aplicada e de acordo que a mesma não trará prejuízo no 

meu planejamento anual. 

Estou ciente da liberdade para recusar a participar ou retirar meu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo. As informações 

obtidas serão utilizadas somente para fins de pesquisa e somente o discente e o 

orientador da pesquisa terão acesso às informações.   

_______________________________________ 

Professor(a) de Biologia 

___________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Regina Magna Bonifácio de Araújo 
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(Orientadora do projeto) 

Conselheiro Lafaiete, _______ de _____________ de 2014. 

APÊNDICE G – ATIVIDADES SOBRE DIVISÃO CELULAR: MITOSE E 

MEIOSE 

 

 

TEMA 1 – MITOSE 

Objetivos: Identificar a mitose; compreender a constituição do ser vivo; compreender o 

papel da mitose na reposição celular, no crescimento do corpo e na reprodução dos seres 

unicelulares; relacionar a formação mitótica com a formação de tumores. 

 

ATIVIDADE 1 

Primeira parte: “Considerando o conhecimento prévio dos alunos e  

iniciando a pesquisa” 

 

 Iniciar a aula com uma problematização, perguntando aos alunos se já sofreram 

algum tipo de queimadura do sol e descascaram. O que aconteceu com a pele 

após descascar? Se nossa pele antiga queimada pelo sol vai sendo eliminada, 

como se forma a pele nova? 

 Favorecer um diálogo com os alunos, permitindo que eles sejam os locutores, 

pois assim o professor terá a oportunidade de levantar conhecimentos prévios 

dos alunos e iniciar juntamente com eles a construção de novos conhecimentos. 

 Após a discussão, dividir a turma em quatro grupos e entregar uma pergunta 

para cada grupo. Os componentes do grupo vão discutir, pesquisar no livro de 

Biologia ou na internet e formular suas hipóteses para responder à pergunta.  

Perguntas: 

1) Como ocorre o processo de cicatrização de uma lesão na pele? 

2) Como o embrião se forma depois da fecundação e como o embrião cresce no útero 

materno? 

3) O que permite que as crianças cresçam? E as plantas, crescem da mesma forma? 

4) Como ocorre a reprodução em bactérias e em outros seres unicelulares? 

 

Segunda parte: “As imagens para reforçar as ideias” 
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 Projetar algumas imagens através do datashow. 

 Os alunos irão observar as imagens para facilitar na elaboração das respostas. 

 Após cada grupo conseguir responder a sua pergunta, as respostas serão 

compartilhadas com os colegas, criando novamente uma discussão entre os 

grupos e, neste momento, o professor vai opinar, fazer as intervenções 

necessárias, favorecendo, desta forma, a aprendizagem de todos os alunos. 

 

Imagens que serão projetadas: 

 

Fonte: Divulgação (Google) 
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Fonte: Divulgação (Google) 

 

 

Fonte: Divulgação (Google) 
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Fonte: Divulgação (Google) 

 

 

Fonte: Divulgação (Google) 
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ATIVIDADE 2 

“Elaboração de um glossário a partir do vídeo” 

 

 Iniciar a aula com o vídeo sobre mitose, disponível no endereço abaixo: 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/14865/DivisaoMitose.swf

?sequence=27. 

 Pedir que cada aluno anote três ou mais palavras que estão presentes no vídeo, 

que desconheçam ou tenham dúvidas quanto ao significado.  

 Após o vídeo, cada aluno irá pesquisar no livro de Biologia ou na internet o 

significado das palavras anotadas. 

 Cada aluno vai compartilhar com a turma o significado das palavras que anotou 

e, ao final, haverá a construção de um glossário. 

 O professor irá discutir com os alunos a respeito das palavras anotadas, 

discutindo a importância das mesmas. 

 

ATIVIDADE 3 

“A divisão celular e o câncer” 

 

 Iniciar a aula com a seguinte problematização: qual a relação entre o câncer e a 

divisão celular? 

 Dividir a turma em quatro grupos para que possam pesquisar na internet e 

levantar hipóteses que possam explicar a pergunta. 

- Sugestões de sites para pesquisa:  

http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tumor 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cancro_(tumor) 

http://adam.sertaoggi.com.br/encyclopedia/ency/article/001310.htm 

 Após a pesquisa, registrar as respostas e compartilhar com a sala. 

 Estimular as discussões em torno do câncer, fazendo uma outra pergunta: os 

“hábitos” e o “estilo de vida” adotados pelas pessoas podem provocar o câncer? 

 Estimular novas discussões, sempre com interferências do professor, quando 

necessário. 

 

 

http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cancro_(tumor)
http://adam.sertaoggi.com.br/encyclopedia/ency/article/001310.htm
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TEMA 2 – MEIOSE 

 

Objetivos: Identificar a meiose, relacionar a meiose com a produção dos gametas e com 

a variabilidade genética. 

 

ATIVIDADE 4 

Primeira parte: “Considerando o conhecimento prévio dos alunos e  

iniciando a pesquisa” 

 

 Iniciar a aula com uma problematização, perguntando aos alunos porque os 

filhos possuem características de seus pais. De onde vêm estas características e 

como são passadas aos descendentes? 

 Favorecer um diálogo com os alunos, permitindo que eles sejam os locutores, 

pois, assim, o professor terá a oportunidade de levantar conhecimentos prévios 

dos alunos e iniciar juntamente com eles a construção de novos conhecimentos. 

 Após a discussão, dividir a turma em quatro grupos e entregar a mesma pergunta 

para cada grupo. Os componentes do grupo vão discutir, pesquisar no livro de 

Biologia ou na internet e formular suas hipóteses para responder à pergunta.  

 

Pergunta: 

A fecundação ocorre pela união dos gametas masculino e feminino, formando o zigoto, 

que dará origem ao embrião. Os gametas são óvulos e espermatozoides que possuem 

metade do número de cromossomos das outras células do nosso corpo. Como se 

formam estas células reprodutivas, para que, quando se unam, o novo ser formado possa 

apresentar o mesmo número de cromossomos de seus pais? 

 

Segunda parte: “As imagens para reforçar as ideias” 

 

 Projetar algumas imagens através do datashow. 

 Os alunos irão observar as imagens para facilitar na elaboração das respostas. 

 Após cada grupo conseguir responder a pergunta, as respostas serão 

compartilhadas com os colegas, criando novamente uma discussão entre os 

grupos e, neste momento, o professor vai opinar, fazer as intervenções 

necessárias, favorecendo, desta forma, a aprendizagem de todos os alunos. 
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Imagens que serão projetadas: 

 

 

Fonte: Divulgação (Google) 

 

 

Fonte: Divulgação (Google) 
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ATIVIDADE 5 

“Elaboração de um glossário a partir do vídeo” 

 

 Iniciar a aula com o vídeo sobre meiose, disponível no endereço abaixo: 

www.johnkyrk.com/meiosis.pt.html. 

 Pedir que cada aluno anote três ou mais palavras que estão presentes no vídeo, 

que desconheçam ou tenham dúvidas quanto ao significado.  

 Após o vídeo, cada aluno irá pesquisar no livro de Biologia ou na internet o 

significado das palavras anotadas. 

 Cada aluno vai compartilhar com a turma o significado das palavras que anotou 

e, ao final, haverá a construção de um glossário. 

 O professor irá discutir com os alunos a respeito das palavras anotadas, 

discutindo a importância das mesmas. 

 

 

ATIVIDADE 6 

Atividade experimental – “Observando a mitose na raiz de cebola” 

 

Preparação da cebola: 

1) Raspar a região da raiz da cebola com uma lâmina de barbear. Com esse 

procedimento, a região ressecada (raízes antigas) é retirada, permitindo melhor 

contato da água com as células basais. 

2) Colocar a cebola com a raiz raspada em um copo com água, com a região da raiz 

imersa. Deixar a cebola parcialmente submersa na água. 

O professor vai preparar a cebola juntamente com os alunos, uma semana antes do 

experimento. Vai perguntar aos alunos o porquê de estar retirando as raízes velhas e 

estar colocando a cebola na água. Vai pedir aos alunos que observem o que estará 

acontecendo com a cebola durante a semana e pedir que um aluno anote os 

acontecimentos. No dia da preparação da lâmina haverá uma discussão sobre estes 

procedimentos. Preparar mais de uma cebola para o experimento. 

 

Preparação da lâmina: 

Materiais  

 Raízes novas de cebola; 
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 Solução de orceína acética 1%; 

 Lâminas e lamínulas;  

 Pinças; 

 Pipetas Pasteur; 

 Papel absorvente ou papel toalha; 

 Placa de Petri; 

 Lamparina a álcool, bico de Bunsen ou vela; 

 Microscópio óptico que proporcione uma ampliação total de, pelo menos, 100x; 

 Óleo de imersão. 

 

Procedimentos 

1) Cortar três ou quatro raízes em tamanhos de 1 a 2 cm a partir da região apical e 

transferir as raízes para uma placa de Petri contendo orceína acética (corante); 

2) Aquecer a placa de Petri com uma lamparina a álcool ou com uma vela até a 

emissão de vapores, sem deixar ferver; 

3) Pegar as raízes com uma pinça de ponta fina, colocá-las sobre uma lâmina limpa 

e seccionar a região do meristema, que representa um pedacinho de cerca de 2 a 

3 mm a partir do ápice. Desprezar o resto da estrutura; 

4) Pingar uma gota de orceína acética sobre o meristema seccionado e, com muito 

cuidado, cobrir o material com a lamínula; 

5) Com um pedaço de papel absorvente, eliminar o excesso de corante; 

6) Cobrir a lamínula com o papel absorvente e, cuidadosamente, pressionar com o 

polegar; 

7) Levar a lâmina ao microscópio e visualizar as células em divisão mitótica. (O 

aumento de 1000x proporciona melhor visualização). 

8) Desenhar a fase da mitose que está sendo observada e depois comparar com os 

desenhos do livro didático e relatar o que está ocorrendo nesta fase. 

 

Roteiro para a aula: 

A turma será dividida em grupos e cada grupo vai preparar uma lâmina. Anteriormente 

e durante a preparação da lâmina e observação no microscópio, o professor irá fazer 

algumas perguntas aos alunos, para que possam investigar na internet ou nos livros 
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didáticos e depois iniciarem uma discussão na sala. Além disso, estas perguntas servirão 

para que os alunos possam testar outras substâncias na preparação da lâmina. 

 Qual a função da orceína acética no preparo desta lâmina? Ela pode ser 

substituída por outra substância? 

 Se substituirmos a orceína pelo corante Violeta de Genciana o resultado será o 

mesmo? 

 Se substituirmos a orceína acética por um corante misturado ao vinagre o 

resultado será o mesmo? Por que devemos usar o vinagre? 

 Se aquecermos por mais tempo a placa de Petri, o que irá acontecer com a raiz 

da cebola? 

 Qual a função do óleo de imersão? Como ele deve ser usado? 

 Existem células em diferentes fases da mitose? Quais e porque não estão todas 

na mesma fase? 
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APÊNDICE H – TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DAS QUESTÕES DO 

BLOCO 4 DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DA EJA – 

ATIVIDADES INVESTIGATIVAS 

 

SUJEITOS Questão 17  

Para você, o que são 

atividades 

investigativas? 

Questão 18 

Você se lembra de ter tido 

alguma atividade 

investigativa em alguma 

escola que frequentou? Se 

a resposta for “sim”, 

conte um pouco como foi. 

Questão 19 

Qual a sua reação 

quando algum 

professor seu propõe 

fazer uma aula 

diferente daquela em 

que se utiliza apenas o 

quadro e o giz? 

Questão 20 

Qual a sua 

expectativa em 

relação a estas 

atividades que 

realizaremos 

durante nossos 

encontros na 

escola? 

VBAF “São atividades que 

fazem as pessoas 

investigarem as 

perguntas feitas pelo 

professor.” 

“Não.” “Normal.” “Muito boa, pois 

quero aprender 

mais as coisas da 

Biologia.” 

RMSL “São atividades que 

fazem a gente 

pesquisar a respeito 

dela.” 

“Não.” “Normal.” “Boa, acho que 

deve ser legal.” 

ARA “São atividades para 

aprimorar o 

aprendizado das 

pessoas e são para ter 

mais interesse das 

pessoas.” 

“Não.” “Acho interessante, 

pois as aulas ficam 

muito repetitivas pra 

gente.” 

“Acho que vai 

melhorar meu 

aprendizado e vou 

aprender coisas 

diferentes”. 

RBFS “São atividades que a 

gente investiga para 

saber qual a melhor 

forma de atuar.” 

“Não.” “Eu acho muito bom.” “De aprender e 

descobrir novas 

coisas.” 

DEPC “Uma forma de 

conhecer e atender 

melhor as 

necessidades dos 

alunos.” 

“Nunca tive.” “Acho interessante, há 

sempre um novo 

método de ensino.” 

“De obter novos 

conhecimentos, 

estou totalmente 

interessada.” 

VFL “Atividades com 

experiências.” 

“Não.” “Acho interessante.” “Minha expectativa 

é aproveitar o 

máximo esta nova 

experiência.” 

NAS “Pesquisas para os 

alunos aprenderem de 

acordo com a idade.” 

“Não me lembro.” “Ótimo.” “Melhoria no 

estudo e na maneira 

do professor 

ensinar.” 

BRS “Acho que é procurar 

saber de alguma coisa 

que me é apresentada, 

fazendo pesquisa, 

perguntando para 

alguém que sabe mais 

que eu.” 

“Já fiz trabalho sobre 

algumas pessoas que é 

importante na História do 

Brasil. Também pesquisei 

sobre Trovadorismo em 

Português e sobre a vida 

de Aleijadinho.” 

“Eu gosto muito, a 

aula fica mais leve e 

descontraída.” 

“São as melhores 

possíveis, espero 

absorver bem o 

assunto que está 

sendo apresentado. 

Desde já agradeço 

por esta 
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oportunidade de 

aprendizagem.” 

RRA “Quando pesquisamos 

com os colegas e com 

o professor para 

descobrir coisas 

diferentes.” 

“Não”. “Muito legal e 

diferente. Adoro 

quando as aulas são 

diferentes, que só no 

quadro.” 

“Fiquei interessada 

e tô muito 

empolgada para 

fazer estas 

atividades 

diferentes.” 

JAG “Não sei.” “Não.” “Legal e bom demais.” “Interessada.” 

MLR “Quando discute sobre 

o assunto.” 

“Não.” “Meio diferente, mas 

se torna uma aula 

produtiva.” 

“Aprender mais e 

obter mais 

conhecimento sobre 

a matéria que será 

apresentada.” 

DJAD “Que investiga alguma 

coisa, a vida e o modo 

de agirem das 

pessoas.” 

- “Normal, sempre bom 

aprender coisas novas 

e estudar novos 

meios.” 

“De que vão ajudar 

um pouco no 

desempenho dos 

alunos, porque tem 

dia que estamos 

cansados só de ficar 

copiando, não é um 

método muito 

bom.” 

HWOM “É você ir além do que 

lhe foi apresentado.” 

“Nunca tive.” “Fico surpreso, pois 

isso quase não 

acontece.” 

“Me surpreender, 

pois tem coisas que 

ainda não 

conhecemos.” 

TKS “Quando você 

investiga e pesquisa 

algo.” 

“Não.” “Acho legal, gosto de 

aulas diferentes.” 

“Fiquei 

interessada.” 

JPL “É procurar saber 

melhor das coisas ao 

nosso redor.” 

“Não me lembro.” “É boa porque eu 

gosto de dialogar e 

saber a opinião de 

todos e fazer um 

debate de ideias.” 

“Muito grande e 

com o tempo nós 

vamos tendo 

conhecimento e 

aprimorando o 

assunto.” 
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APÊNDICE I – TRANSCRIÇÃO DOS DIÁRIOS DE CAMPO DOS ALUNOS 

 

 

Atividade 1 – Data: 09/04/2014 

 Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 

Aluno 1 “Sim, 

participando em 

grupo e 

pesquisando 

com meus 

colegas.” 

“Não.” “A interagir 

com o grupo e 

que as células se 

dividem para o 

ser humano 

crescer.” 

“Satisfeita, pois 

esclareceu 

algumas 

dúvidas.” 

Aluno 2 “Sim, 

pesquisando no 

livro.” 

“Não.” “Muitas coisas e 

que as células 

dividem.” 

“Satisfeito, foi 

muito bom.” 

Aluno 3 “Sim, fazendo 

as atividades, 

falando com 

meus colegas e 

pesquisando na 

internet.” 

“Não.” “Sobre a divisão 

e regeneração 

das células do 

corpo.” 

“Satisfeito, 

aprendi muito.” 

Aluno 4 “Sim, fazendo e 

respondendo as 

perguntas e 

procurando nos 

livros.” 

“Não.” “Muitas coisas a 

respeito das 

células e da 

pele.” 

“Muito satisfeita 

com a aula.” 

Aluno 5 “Participei 

interagindo com 

o grupo e 

aprendendo 

mais com meus 

colegas e 

olhando na 

internet.” 

“Não.” “Aprendi que 

sempre é bom 

aprender com os 

meus colegas e 

sobre as células 

que se 

dividem.” 

“Fiquei muito 

satisfeito com a 

aula porque 

aprendi mais 

sobre o que eu 

não sabia e tirei 

minhas dúvidas.” 

Aluno 6 “Sim, 

respondendo as 

perguntas da 

professora.” 

“Não.” “Uma melhor 

compreensão 

sobre as 

células.” 

“Fiquei 

satisfeita.” 

Aluno 7 “Sim, prestando 

atenção e 

olhando na 

internet.” 

“Não.” “Sobre a divisão 

das células do 

corpo.” 

“Satisfeito.” 

Aluno 8 “Sim, 

pesquisando e 

compartilhando 

com a 

professora.” 

“Não.” “A divisão das 

células.” 

“Fiquei 

satisfeito.” 

Aluno 9 “Sim olhando na 

internet e 

prestando 

atenção nas 

explicações da 

professora.” 

“Não.” “Sobre as 

células e sua 

divisão.” 

“Fiquei satisfeito 

com este tipo de 

aula, pelos 

esclarecimentos.” 
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Aluno 10 “Sim, 

respondendo as 

questões e 

discutindo com 

meus colegas.” 

“Não.” “Que as células 

que se dividem 

por mitose para 

cicatrizar a 

pele.” 

“Satisfeito.” 

Aluno 11 “Sim, 

respondendo as 

questões.” 

“Não.” “Que as células 

cicatrizam a 

pele.” 

“Satisfeito.” 

Aluno 12 “Sim, discutindo 

sobre o assunto 

e pesquisando.” 

“Não, porque já 

tínhamos 

estudado um 

pouco sobre 

células.” 

“Como a nossa 

pele se regenera, 

que as células 

vão se 

multiplicando.” 

“Satisfeito.” 

Aluno 13 “Sim, 

respondendo as 

perguntas que 

foram dadas 

junto com meus 

colegas e 

olhando na 

internet.” 

 

 

 

“Não.” “Que as células 

se dividem e 

fazem a cicatriz 

e também como 

que as bactérias 

se multiplicam e 

a gente cresce, 

tudo é mitose.” 

“Muito 

satisfeito.” 
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Atividade 2 – Data: 23/04/2014 

 Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 

Aluno 1 “Sim, eu achei 

bom e olhei o 

significado das 

palavras na 

internet.” 

“Eu não achei 

muito fácil 

achar o 

significado das 

palavras.” 

“Eu aprendi 

coisas que eu 

não sabia, o que 

significam as 

palavras.” 

“Satisfeito, 

porque a sala 

estava em 

silêncio e a aula 

de biologia foi 

muito boa.” 

Aluno 2 “Sim, com 

interesse e 

curiosidade de 

achar o 

significado das 

palavras.” 

“Não porque 

teve o vídeo e a 

professora 

também 

explicou o que 

era pra fazer.” 

“Aprendi como 

as células vão se 

multiplicando 

para formar um 

novo ser.” 

“Fiquei 

satisfeita e 

curiosa para a 

próxima aula.” 

Aluno 3 “Sim, ouvindo o 

vídeo e 

pesquisando as 

palavras no 

livro.” 

“Não, são 

atividades 

importantes e 

interessantes.” 

“Aprendi 

algumas 

palavras que eu 

não conhecia.” 

Fiquei satisfeito 

pois é 

importante saber 

mais.” 

Aluno 4 “Sim, eu 

participei 

tirando dúvidas 

sobre a matéria, 

vendo o vídeo e 

escrevendo as 

palavras.” 

“Não, porque 

foi tudo bem 

explicado.” 

“Eu aprendi 

como as células 

se dividem na 

mitose.” 

“Satisfeito, 

porque tirei 

minhas dúvidas 

com as palavras 

diferentes.” 

Aluno 5 “Sim, 

interagindo com 

os colegas e 

com a 

professora. 

Pesquisando 

palavras novas 

que geraram 

dúvidas para 

nós.” 

“Não, porque 

gosto de aulas 

interativas, 

gosto de 

interagir com 

meus colegas.” 

“Aprendi coisas 

que eu nem 

sequer sabia que 

existiam, que 

uma célula se 

reproduz etc.” 

“Satisfeito, é 

muito bom ter 

aulas diferentes, 

são mais 

animadas e 

interessantes.” 

Aluno 6 “Sim, 

pesquisando e 

perguntando 

sobre as 

palavras que eu 

não sabia.” 

“Não.” “Aprendi coisas 

que eu não 

sabia, muitas 

palavras novas 

da mitose.” 

“Satisfeito, pois 

isso acontece 

toda hora e está 

no nosso dia a 

dia.” 

Aluno 7 “Sim, vendo o 

vídeo e 

pesquisando 

coisas que eu 

não sabia.” 

“Não”, já tô 

acostumado 

com a internet.” 

“Aprendi muitas 

palavras novas e 

também aprendi 

como que a 

célula se divide 

em duas.” 

“Fiquei 

satisfeito, foi 

muito legal e 

diferente das 

aulas dos outros 

professores.” 
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Atividade 3 – Data: 30/04/2014 

 Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 

Aluno 1 “Sim, 

dialogando com 

todos os 

colegas.” 

“Não porque foi 

consultado no 

livro e na 

internet.” 

“Sobre as células 

cancerosas.” 

“Muito 

satisfeita.” 

Aluno 2 “Sim, fazendo 

perguntas aos 

colegas e 

perguntas que 

eu tinha dúvida 

olhei no livro e 

na internet.” 

“Não.” “Muitas coisas que 

eu não sabia sobre o 

câncer.” 

“Satisfeita, fez a 

gente se 

preocupar com 

as aulas de 

biologia porque 

aprendemos 

coisas do dia a 

dia.” 

Aluno 3 “Sim, olhando 

nos livros que a 

professora 

trouxe e na 

internet.” 

“Não.” “Aprendi que o 

câncer acontece 

quando as células 

começam a se 

dividir muito. E 

também sobre 

coisas que causam o 

câncer.” 

“Satisfeito, 

porque esta aula 

foi muito 

interessante, 

falamos de 

muitas coisas.” 

Aluno 4 “Sim, lendo o 

texto sobre 

como surge a 

doença câncer e 

ouvindo a 

opinião dos 

alunos e da 

professora.” 

“Não, porque a 

professora 

explicou bem o 

que era pra 

fazer.” 

“Aprendi como o 

câncer evolui.” 

“Fiquei 

satisfeita.” 

Aluno 5 “Sim, ouvindo a 

professora e 

olhando no livro 

e na internet.” 

“Não.” “Sobre o câncer, 

como ele ocorre e o 

que causa ele.” 

“Fiquei muito 

satisfeita.” 

Aluno 6 “Sim, ouvindo e 

pesquisando.” 

“Não.” “Sobre o câncer e 

como ele se forma, 

que são células que 

se dividem sem 

parar.” 

“Satisfeito e 

achei legal.” 

Aluno 7 “Sim, 

pesquisando no 

livro e no 

computador.” 

“Não.” “Como as células 

cancerosas 

multiplicam 

desordenadamente.” 

“Satisfeita.” 

Aluno 8 “Sim, trocando 

ideias, 

perguntando e 

respondendo as 

perguntas da 

professora.” 

“Não.” “Aprendi que as 

células cancerosas 

são células que se 

dividem 

desordenadamente 

formando tumores.” 

“Fiquei muito 

satisfeita porque 

aprendi coisas 

que eu não 

sabia.” 
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Atividade 4 – Data: 07/05/2014 

 Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 

Aluno 1 “Sim, participei 

da aula normal, 

conversando 

com meus 

colegas.” 

“Não, eu 

realizei sem ter 

dúvida.” 

“Eu aprendi o 

que é a outra 

divisão da 

célula.” 

“Eu fiquei 

satisfeito com 

esta aula e 

aprendi muito.” 

Aluno 2 “Sim, 

participando e 

discutindo sobre 

o assunto.” 

“Não.” “Como se dá as 

divisões de 

células e como é 

a fecundação.” 

“Satisfeita.” 

Aluno 3 “Sim, 

respondendo as 

perguntas, 

dando opiniões 

e olhando no 

livro.” 

“Não, mas 

aprendi muito.” 

“Aprendi que os 

seres humanos 

tem 46 

cromossomos, 

que 23 vem da 

mãe e 23 vem 

do pai.” 

“Satisfeita.” 

Aluno 4 “Sim, 

respondendo 

perguntas e 

trocando 

opiniões e 

olhando na 

internet com 

meus colegas.” 

“Não.” “Aprendi que é 

a divisão celular 

que forma os 

espermatozoides 

e os óvulos.” 

“Satisfeita com 

a aula.” 

Aluno 5 “Sim, 

conversando 

com os colegas 

do meu grupo e 

olhando na 

internet para 

descobrir a 

resposta.” 

“Não.” “Que as células 

se dividem e 

forma os 

espermatozoides 

e os óvulos.” 

“Muito 

satisfeita.” 

Aluno 6 “Sim, com 

perguntas, 

respostas e 

pesquisas.” 

“Não.” “Aprendi que o 

ser humano tem 

46 

cromossomos e 

também o que é 

a meiose.” 

“Muito 

satisfeita.” 

Aluno 7 “Sim, como eu 

sempre digo, 

fazendo 

perguntas e 

discutindo.” 

“Não, depois 

que chegou os 

papeis com os 

desenhos não.” 

“Coisas que 

posso passar 

para outras 

pessoas, como a 

divisão celular.” 

“Satisfeito, 

gosto muito de 

biologia e me 

interessei 

bastante.” 

Aluno 8 “Sim, 

perguntando e 

tirando dúvidas 

no livro.” 

“Não, o modo 

de 

aprendizagem é 

muito bom.” 

“Como ocorre a 

divisão das 

células e dos 

cromossomos, 

como funciona e 

realiza.” 

“Fiquei 

satisfeito com a 

aula muito boa.” 
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Atividade 5 – Data: 21/05/2014 

 Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 

Aluno 1 “Assistindo ao 

vídeo e 

procurando o 

significado de 

algumas 

palavras, igual 

no outro dia.” 

“Não.” “Eu aprendi que 

a meiose tem 

duas etapas e 

muitas palavras 

novas.” 

“Muito 

satisfeito.” 

Aluno 2 “Sim, 

procurando o 

significado das 

palavras que eu 

não sabia.” 

“Não, porque 

foi igual à outra, 

de mitose.” 

“Aprendi que a 

meiose que 

forma quatro 

células no final 

e que os 

cromossomos se 

dividem.” 

“Fiquei 

satisfeito.” 

Aluno 3 “Sim, vendo o 

vídeo sobre 

meiose e 

olhando as 

palavras.” 

“Não.” “Que a meiose 

tem muitas 

palavras novas, 

tem as etapas 

igual da 

mitose.” 

“Satisfeita.” 

Aluno 4 “Participei 

pesquisando as 

palavras que eu 

não conhecia.” 

“Não, tô 

acostumado em 

pesquisar na 

internet.” 

“Aprendi as 

etapas da 

meiose e como 

que forma o 

gameta.” 

“Satisfeita.” 

Aluno 5 “Sim, olhando o 

vídeo de meiose 

e anotando umas 

palavras que eu 

não conhecia 

também.” 

“Não.” “Eu aprendi 

muitas palavras 

novas e o que é 

quiasma.” 

“Satisfeito.” 

Aluno 6 “Eu participei 

procurando 

algumas 

palavras no livro 

de Biologia.” 

“Não.” “Que tem célula 

com 46 

cromossomos e 

tem célula com 

23 

cromossomos.” 

“Satisfeita.” 
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Atividade 6 – Data: 28/05/2014 

 Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 

Aluno 1 “Participei 

fazendo a 

experiência com 

a cebola e 

depois vi no 

microscópio.” 

“Só um pouco 

para fazer a 

lâmina.” 

“Aprendi que a 

raiz da cebola 

está crescendo 

porque as 

células estão 

dividindo.” 

“Foi bom fazer 

essa 

experiência.” 

Aluno 2 “Sim, participei. 

Com atenção e 

interesse no 

assunto que a 

Viviane 

apresentava.” 

“Eu não 

participei da 

realização das 

atividades, só 

participei com 

atenção e vi no 

microscópio.” 

“Aprendi como 

acontece a 

multiplicação 

das células, com 

o material 

apresentado.” 

“Fiquei 

satisfeita, só o 

tempo é que foi 

pouco.” 

Aluno 3 “Sim, 

observando a 

professora 

dando as 

explicações e 

depois ela pediu 

para uma aluna 

fazer a 

experiência.” 

“Não deu pra 

ver a 

experiência no 

microscópio, 

mas ela 

montando deu 

pra ver e foi 

legal.” 

“Mitose, ela se 

divide em duas 

células.” 

“Satisfeito, mas 

só tinha um 

microscópio.” 

Aluno 4 “Sim, tentando 

fazer a lâmina 

para ver no 

microscópio. Eu 

fiz, mas não 

consegui ver a 

mitose.” 

“Sim, mas eu 

consegui fazer a 

lâmina.” 

“Aprendi que na 

raiz da cebola 

está 

acontecendo 

mitose e por 

isso ela estava 

crescendo.” 

“Satisfeito.” 

Aluno 5 “Sim, 

participando em 

grupo.” 

“Não.” “Aprendemos a 

manusear o 

microscópio e 

como preparar o 

equipamento 

para a 

pesquisa.” 

“Não fiquei 

totalmente 

satisfeita por 

causa da 

precariedade do 

laboratório da 

escola.” 

Aluno 6 “Sim, 

observando 

como se usa o 

microscópio, 

como montar a 

lâmina com a 

raiz da cebola.” 

“Não.” “Como a mitose 

acontece.” 

“Satisfeito.”   

Aluno 7 “Não participei 

na montagem, 

só vi o resultado 

da pesquisa, 

mas vi meus 

colegas 

fazerem.” 

“Não.” “Eu aprendi que 

a raiz da cebola 

é mitose que 

divide as 

células.” 

“Eu fiquei muito 

satisfeita, 

aprendi a 

respeito da 

divisão das 

células.” 

Aluno 8 “Sim, olhando 

no microscópio, 

“Não, 

ultimamente sou 

“Coisas 

importantes, 

“Muitíssimo 

satisfeita, foi 
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conversando 

com os colegas 

e foi muito 

curioso poder 

fazer as coisas.” 

uma pessoa que 

não tem muitas 

dificuldades.” 

como se 

dividem células 

da cebola.” 

uma aula prática 

muito boa.” 

Aluno 9 “Assisti a aula e 

ouvi a 

explicação e 

ajudei a cortar a 

raiz da cebola.” 

“Não.” “Sobre a mitose 

que tá 

acontecendo 

com a raiz da 

cebola.” 

“Não fiquei 

satisfeita, 

porque só tinha 

um 

microscópio.” 

Aluno 10 “Sim, ouvi a 

explicação e 

ajudei a cortar e 

colocar a raiz da 

cebola na 

lâmina e a jogar 

o corante.” 

“Um pouco, 

pois foi a 

primeira vez que 

fiz uma 

experiência.” 

“Sobre a mitose 

que está 

acontecendo e a 

etapa da 

mitose.” 

“Não, porque o 

laboratório era 

ruim.” 

Aluno 11 “Sim, fazendo a 

experiência e 

montando a 

lâmina com a 

raiz de cebola.” 

“Não.” “Que a cebola 

tem célula e 

podemos 

observar as 

células no 

microscópio.” 

“Satisfeita 

,porque deu pra 

saber mais sobre 

a mitose.” 

 

Aluno 12 “Sim, fiz a 

lâmina como a 

professora 

explicou e 

depois vi a 

mitose no 

microscópio.” 

“Não.” “Eu aprendi que 

a mitose tem 

etapas e a gente 

vê a etapa no 

microscópio, a 

etapa que eu vi é 

a anáfase.” 

“Eu fiquei muito 

satisfeito, queria 

mais aulas 

práticas.” 
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APÊNDICE J – TRANSCRIÇÃO DOS GRUPOS FOCAIS 

 

Grupo focal 1 – Realizado no dia 14/05/2014 

(R = Regina – facilitadora; V = Viviane – pesquisadora) 

 

R – A primeira questão que nós queremos colocar para discussão e esta roda e este 

grupo que vai discutir é, até agora de tudo o que vocês vivenciaram, o que vocês 

entenderam que é uma atividade investigativa? Certo? E mesmo quem está chegando 

agora, pela primeira vez, que ideia que faz do que seja uma atividade investigativa? 

[Silêncio total.] 

V – Podem falar, quem quiser falar. No primeiro dia, eu fiz esta pergunta para vocês, o 

que eram atividades investigativas, lembram? Muitos não sabiam e não tinham ideia. 

Depois de várias atividades que nós já fizemos e tudo aquilo que estamos fazendo, o 

que vocês têm a dizer hoje sobre estas atividades? 

Aluno 1 – Que investiga as coisas. Que investiga, né? 

R – Que investiga? E o que é investigar? 

Aluno 2 – Pesquisar. 

Aluno 3 – Você quer saber o que a gente pensa da aula? Que seria melhor pra gente, 

uma aula mais específica pra gente. 

R – Mas quando a gente pensa em Ciências e Biologia, o que é, em Ciências e em 

Biologia, uma atividade investigativa? Que conceito e que conhecimento vocês 

adquiriram até agora? 

Aluno 2 – Quando fala de um tema, aprofundar mais naquilo, para saber melhor do que 

se trata. Como já falamos aqui, como uma criança é gerada, sobre óvulos, 

espermatozoides, zigoto, essas coisas, né? 

Aluno 4 – Aprofundar melhor no assunto. 

Aluno 2 – Sobre as células cancerosas. 

Aluno 5 – É porque, por exemplo, você não tem a visão do lado de fora, você não vê 

nada, aí junta a Ciência, os aparelhos, microscópio, tudo para aprofundar mais o 

assunto. 

Aluno 1 – Para investigar. 

Aluno 5 – Mitose, meiose, estudamos tudo isso. Tipo, a olho nu a pessoa não consegue 

ver. Tem que ter o equipamento, certas coisas para poder ver as células. 

Aluno 4 – Nós passamos a conhecer melhor o assunto, né? Aprofundamos no assunto. 
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R – Todos concordam? Alguém pensa diferente? 

Vários alunos – Concordamos. 

V – E vocês concordam também que, juntamente comigo, construíram o conhecimento? 

Quando eu colocava uma pergunta e vocês nos grupos, tinham que descobrir aquelas 

respostas. Não foi assim que fizemos? Então vocês trocavam ideias e pesquisavam. O 

conhecimento não chegou pronto para vocês. Eu não cheguei aqui e simplesmente fui 

colocando as respostas no quadro, ou escrevendo no quadro o que era mitose e meiose. 

Vocês foram pesquisando juntos e foram descobrindo as respostas. Não foi assim? 

Vários alunos – foi. 

R – E qual a importância disto? 

Aluno1 – Saber. Saber mais. 

Aluno 4 – Agora sabemos o que é uma célula, o que é divisão celular. Eu não sabia. 

Aluno 2 – Como as células se dividem. 

Aluno 4 – É, esse processo. 

R – Mas se a gente pegar uma revista ou um jornal e ler, você também não fica 

sabendo? Pegar um livro de Biologia, você não fica sabendo? Qual a diferença entre 

pegar um livro e desenvolver estas atividades? 

Aluno 3 – Acho que a aula é muito mais dinâmica. Pesquisar em grupo é bem melhor 

pra gente, a gente aprende mais. 

Aluno 4 – Porque há discussão. Com o grupo você vai discutir, cada um vai dar sua 

opinião e juntos vamos descobrir. Lendo, muitas vezes a gente não consegue entender, 

não compreende. 

Aluno 3 – Não tem como tirar as dúvidas sozinho. 

V – Estamos também utilizando a internet. O que vocês acham? 

Aluno 3 – No caso, a tecnologia está ajudando a gente a fazer pesquisas melhores. 

Aluno 2 – Igual a professora deu as palavras e procuramos no Google para montar o ... 

V – Montar o glossário. 

Aluno 2 – Isso mesmo, montar o glossário, com muitas palavras que a gente não sabia. 

R – Alguém aqui acha que aprendeu menos ou aprendeu mais com as atividades 

investigativas? Ajudou ou não ajudou? 

Aluno 6 – Ajudou bastante 

R – Ajudou? Por que você acha que ajudou? 

Aluno 6 – Ajudou muito. Ficou mais fácil de entender muitas coisas que eu não sabia. 

Tipo o câncer. Eu não sabia que o câncer surgia desta forma. 
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Aluno 4 – Porque as células se multiplicam. Na verdade, elas vão se dividindo 

desordenadamente e formam o tumor. 

R – Vocês tinham alguma ideia diferente do câncer antes? Alguém tem alguma ideia 

que foi passada pelos avós ou pelos pais? 

Aluno 1 – Eu achava que ficava perto das pessoas e assim pegava câncer. 

Aluno 5 – Eu pensava que pegava pelo ar, a AIDS eu também pensava que era assim. 

Antigamente, eu pensava assim. 

R – Alguém sabia de alguma outra coisa relacionada ao câncer? Alguma informação 

que existia antes? 

Aluno 1 – Antigamente, não tinha muito câncer, né? 

Aluno 5 – Podia até ter, mas não tinha o conhecimento do que era aquilo. 

Aluno 4 – Câncer, pra mim, era apenas genético. Se a família tinha, você ia ter também. 

Mas o que eu descobri aqui é que pode ter outras causas que fazem o câncer surgir. 

R – Uma vez uma senhora falou pra mim, e era uma pessoa que eu conhecia muito, que 

não podia falar o nome daquela doença. Senão ela vinha pra você. 

Aluno 2 – É verdade, falavam mesmo. 

Aluno 4 – A gente não falava “câncer”, falava “aquela doença”. 

Aluno 5 – É igual quando você fala um palavrão e as pessoas falam que vai atrair 

aquilo. 

R – Qual a diferença de você ter um conhecimento científico ou um conhecimento que 

não é científico, mas que você carrega ele porque você ouviu seu pai ou sua mãe falar 

ou porque você aprendeu que era assim? Do tipo: quando a nuvem vem de lá... é chuva 

na certa! 

Aluno 5 – No caso do conhecimento científico, você tem como provar se a chuva vai 

vir mesmo. Agora do seu pai e sua mãe é só a visão deles. Porque, antigamente, não 

tinha os meios que temos hoje. 

R – É uma boa explicação, vocês concordam? 

Aluno 4 – Eles não tinham o que temos hoje, eles viam o mundo de uma forma 

diferente. 

Aluno 5 – Igual a minha tia que fala que, se colocar o celular no peito, pode pegar 

câncer por causa da bateria, e, se colocar no bolso, pode pegar câncer de próstata. 

V – Nós discutimos as maneiras de se adquirir o câncer, não foi? Falamos sobre os 

hábitos de vida, sobre o cigarro, sobre radiações. Neste caso, aí, teriam que ter mais 

pesquisas. 
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Aluno 5 – Foi mesmo. Mas eu conheço pessoas que fumam e não têm câncer de 

pulmão, minha mãe que fuma desde os dez anos não tem nada. 

Aluno 4 – Eu também, mas acho que a chance deles terem é maior. 

V – Isso mesmo, a probabilidade de se desenvolver um câncer no pulmão é maior 

quando a pessoa fuma, porque o cigarro tem muitas substâncias cancerígenas. 

R – Estes conhecimentos que nós falamos que vêm dos nossos pais ou da observação da 

natureza são conhecimentos que chamamos de cotidianos, do dia a dia. O conhecimento 

científico é mais importante que o cotidiano? O que vocês acham? 

Aluno 2 – Eu acho que o científico é mais importante. Porque eles pesquisam a fundo. 

Aluno 4 – Levam anos de estudo. 

R – E de onde vocês acham que nascem estes conhecimentos científicos? 

Aluno 1 – Não sei. 

Aluno 7 – Nasce do dia a dia. 

R – Nascem dos conhecimentos que já temos. Você acabou de dar um exemplo. A 

pessoa acha que o celular causa o câncer se for colocado perto do peito. Aí alguém que 

tem o espírito científico vai começar a pesquisar para saber se isto é verdade. Começa a 

fazer experimentos, até descobrir se isto é fato. É muito próximo do que vocês estão 

fazendo aqui, nas aulas de Biologia. Vocês trazem alguns conhecimentos cotidianos e 

adquirem novos conhecimentos científicos, não é? 

Alguns alunos – É. 

R – Então tem um conhecimento que é mais importante que o outro? 

Aluno 4 – Não. 

Aluno 5 – Depende. Acho que o conhecimento científico pode ajudar a gente em muitas 

coisas, descobrir que tem AIDS, por exemplo. O tratamento da AIDS também. Pelo 

conhecimento do dia a dia você não sabe se tem alguma doença, tem que fazer exame. 

Aluno 4 – Mas o conhecimento do dia a dia também é importante. 

[Iniciam uma discussão sobre AIDS e sexualidade.] 

R – Vamos voltar nas nossas atividades investigativas. Por que elas são importantes? 

Aluno 4 – Porque você procura saber cada vez mais de um determinado assunto que te 

interessa. 

V – Vocês acham que as perguntas que eram feitas na sala de aula eram interessantes 

para vocês? Elas despertavam a curiosidade de vocês? Vocês ficaram curiosos para 

descobrir as respostas? Assim como os cientistas que a professora citou, que ficam 

curiosos e vão investigar o assunto? 
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Aluno 2 – Eu acho que tudo que aprendermos é válido e necessário. Porque, através do 

conhecimento, podemos fazer e evitar muitas coisas. 

Aluno 4 – Ficamos mais seguros. 

R – Destas atividades que vocês fizeram, teve algum momento que foi chato ou ruim? 

Teve algum momento angustiante? 

Aluno 1 – Eu só achei chato porque tinha um monte de coisa para responder. 

Aluno 4 – Que dia? Qual? 

V – Ela está falando do questionário. 

Aluno 5 – Eu acho legal, mas não pode ser demais. Tudo que tem em excesso fica 

chato, acaba enjoando. Tipo o namorado que fica o dia todo com a namorada. 

Aluno 4 – Ela está falando das atividades da Biologia. 

R – Todas as atividades que vocês desenvolveram até agora com a Viviane: qual 

momento vocês não gostaram? 

Aluno 4 – Eu gostei de todas. 

Aluno 2 – Eu também. 

Aluno 6 – Eu também. 

Aluno 1 – Tinha uma que perguntava demais. 

V – Você está falando do primeiro dia? Do questionário? 

Aluno 1 – É, esse foi chato. 

R – O questionário era o primeiro momento para conhecer vocês. Mas não era uma 

atividade investigativa. Até era, mas não dentro do conteúdo de Biologia. O que vocês 

acham que faltou nas atividades que fizeram? 

Aluno 3 – Eu acho que podia ter aulas práticas. Ver as células no microscópio, 

investigar as células, ou uma coisa diferente. 

Aluno 4 – Eu adorei o jeito que ela fez. Fazia perguntas e a gente tinha que pesquisar 

para responder as perguntas e depois também discutir com os colegas. Pesquisar e 

pensar é muito bom. 

R – Você gostou de gerar dúvidas, de pesquisar. 

Aluno 4 – Isso. Eu achei muito bom. 

R – Fica alguma coisa para vocês dessas atividades quando vocês saírem da escola? 

Aluno 4 – Ficou que eu agora vou procurar saber de algo que eu não entendo. 

Despertou muita minha curiosidade Agora eu sei que eu posso saber, posso pesquisar na 

internet. Eu fiquei mais curiosa em estudar. 

Aluno 1 – Fica, como ocorre a cicatrização da ferida, né? 
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R – Alguém passou o que aprendeu para algum conhecido? Em casa? 

Aluna 4 – Eu conversei muitas coisas com meu filho. 

Aluna 1 – Eu passei que não pode transar sem camisinha. 

V – Ou seja, que é importante se prevenir para evitar as doenças sexualmente 

transmissíveis. 

[Iniciam uma discussão sobre sexualidade.] 

R – Voltando para nossas atividades. Qual a finalidade destas atividades então? Falem 

um ponto positivo. 

Aluno 4 – Um ponto positivo é estas atividades fazem a gente pensar mais. 

Aluno 2 – Agora sabemos que temos que fazer exames para saber se temos câncer. 

Câncer de útero ou de próstata. 

R – Muito bem, falamos sobre isto, não foi? Sobre o Papanicolau que as mulheres 

devem fazer todo ano e sobre o exame de próstata que os homens devem fazer.  

[A conversa se desvia, mais uma vez, para o assunto sexualidade.] 

R – Muito bem. Quando o assunto se desvia, ele vai sempre pela mesma linha, 

perceberam? Acho que isso deve ser a necessidade de saber mais sobre sexualidade. 

Vamos abrir um espaço para falarmos sobre este assunto depois. O tema sexualidade é 

um tema que temos muitos conhecimentos que não são científicos e, por isso, às vezes, 

precisamos falar mais sobre este assunto. 

Aluno 5 – Não tem nenhum conhecimento científico sobre isto? Verdade? 

R – Eu não disse isso. Disse que nós temos muitos conhecimentos cotidianos sobre 

sexualidade, que aprendemos com nossa mãe, amigos etc. Por isso, temos muitas 

dúvidas e sempre queremos falar sobre o assunto. Mas vamos voltar para as atividades 

que a Viviane desenvolveu com vocês? Qual atividade que cada um gostou mais e por 

quê? Vamos dar a oportunidade de todos falarem. 

Aluno 2 – No meu caso, eu gostei mais da aula do câncer, achei muito interessante, pois 

eu nem sabia da divisão das células. Que elas vão dividindo. 

R – Vocês podem pensar no cotidiano, mas eu queria que vocês pensassem também no 

tipo de atividade. Menos no conteúdo e mais na técnica que a Viviane usou. Quais 

vocês mais gostaram? 

Aluno 4 – Eu gostei das aulas com as perguntas no começo, pois fez a gente pensar 

muito e pesquisar para aprender mais. 

R – Quem mais quer falar? Acho que poucos gostaram, hein? Só duas pessoas 

gostaram? 
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Aluno 1 – Eu gostei de tudo, fez a gente ficar interessados na aula e aprender mais. 

V – Estas atividades despertaram sua curiosidade? Você ficou curiosa? 

Aluno 1 – Sim, ficamos. 

V – Tem algum assunto que vocês gostariam de estudar, que não seja mitose e meiose, 

através de atividades deste tipo? 

Aluno 7 – Sobre clone, células-tronco. 

Aluno 1 – É sobre células-tronco. Eu queria ver no microscópio uma célula. Eu nunca 

vi. Como que olha? 

Aluno 2 – É, seria interessante mesmo. 

V – Vocês querem ver uma célula ao microscópio? 

Vários alunos – Queremos. 

Aluno 8 – Poderia falar também sobre a boa alimentação. 

Aluno 3 – Sobre os energéticos. 

R – Seria interessante, não é? Imaginar como o alimento se transforma em energia e traz 

benefícios para o nosso corpo. E você que está caladinha? O que acha? 

Aluno 9 – Eu não participei das aulas, mas eu já estudei desta forma de investigação em 

outra escola. 

R – E você acha importante? 

Aluno 9 – Sim. 

R – Ajuda a aprender mais? 

Aluno 9 – Ajuda sim, a aprofundar o conhecimento. 

R – Até agora o que a Viviane tem feito, tá valendo? Por quê? 

Vários alunos – Tá. 

Aluno 4 – Esse modo faz a gente interessar pelo assunto, é bem melhor. 

Aluno 3 – Se tivesse prova a agente ia ter facilidade de responder, porque a gente tá 

sendo muito ajudado. 

Aluno 9 – Estamos muito acostumados só com teorias. Os professores chegam e 

passam no quadro e não explicam nada, eles não se interessam pelo que o aluno quer 

aprender. Com essas atividades o professor conhece a individualidade de cada aluno e 

ajuda naquilo que o aluno tem mais dificuldade. 

Aluno 4 – Em primeiro lugar, isso faz o aluno pensar, descobrir por si próprio e depois 

que ela explica. Isso que eu achei muito legal. 

Aluno 9 – Sai um pouco da teoria. 

Aluno 2 – Foi muito interessante. 
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Aluno 3 – Sem querer desmerecer nossa professora de Biologia, viu? 

R – São atividades em construção, não são? 

Aluno 5 – Às vezes, tem também as professoras que querem explicar e os alunos não 

deixam. 

R – Então a atividade investigativa é importante, mas tem que ter o movimento do 

aluno e o desejo de aprender, não é? 

Aluno 2 – Se o aluno não tiver interesse ele não vai aprender. O interesse do aluno vem 

em primeiro lugar. 

R – Alguém quer falar mais alguma coisa? Complementar com alguma reflexão ou 

ideia? 

V – A professora quer falar alguma coisa? 

Professora de Biologia da classe – Não participei de todas as atividades, pois a 

professora que estava dando aula se aposentou e eu entrei no lugar dela. Mas percebi 

que os alunos adoraram estas aulas. Eles gostaram mesmo. Isto me deu muitas ideias de 

como trabalhar com eles. Este bate-papo também é muito interessante, a disposição das 

cadeiras. Nós vamos fazer mais aulas assim para despertar o interesse nos alunos, a 

vontade de estudar. Eu achei muito interessante mesmo as atividades. 

R – Podemos encerrar por aqui? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então eu 

vou desligar a câmera. 

 

 

Grupo focal – Realizado no dia 04/06/2014 

(V = Viviane – pesquisadora) 

 

 

V – Pessoal, hoje é nosso último encontro. Vocês já participaram de um grupo de 

conversa como este e já sabem como funciona. Hoje nosso tempo é menor, mas eu 

quero colher mais informações, saber mais sobre a opinião de vocês. O que vocês 

acharam de todas as atividades e, principalmente, da atividade investigativa 

experimental? Vocês acham que as atividades contribuíram para a aprendizagem e 

também para aproximar a Biologia do cotidiano de vocês? 

Aluno 1 – Eu gostei muito, achei muito interessante. O método foi muito bom, faz a 

gente pensar e discutir sobre o assunto. 

V – E sobre o experimento com raiz de cebola que nós fizemos? Alguém quer falar? 
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Aluno 1 – Eu achei muito interessante. Só que eu acho que tinha que ter mais 

equipamentos, mais microscópios. 

Aluno 2 – Eu gostei, achei muito interessante. Aprendi sobre as células, sobre as 

doenças. Pra mim, foi muito bom. 

Aluno 3 – Eu acho que estas aulas me ajudaram bastante. Eu tirei muitas dúvidas. No 

laboratório eu só não gostei porque ficou muito apertado. Pela precariedade do 

laboratório. 

Aluno 4 – Eu gostei muito. Gostei de ver a célula no microscópio, só não fiz a lâmina. 

Descobri muitas coisas que eu não sabia. 

V – Alguém aqui já tinha feito alguma atividade parecida com esta? De ir ao 

laboratório, preparar a lâmina e observar no microscópio? 

Aluno 5 – Eu já fiz na outra escola. A gente viu a cartilagem, o osso e umas partes do 

corpo humano. Tinha o intestino também. 

V – E vocês acham que estas aulas são importantes e ajudam na aprendizagem ou não? 

Aluno 1 – Eu acho que você aprende mais fazendo e conversando com os colegas do 

que lendo e copiando do quadro. 

Aluno 5 – Eu também acho. 

V – Todos concordam? 

Alguns alunos – Concordamos. 

V – Apesar do laboratório da escola não ser como nós gostaríamos que fosse, com 

muitos microscópios, muitos equipamentos, vocês acham que esta aula que fizemos de 

observar a raiz da cebola foi importante? 

Aluno 5 – Eu acho que, às vezes, aquele aluno que na sala não faz nada, pode se 

destacar no laboratório. Como aconteceu, né? 

Aluno 1 – Eu acho que a gente aprende mais quando vê a coisa. 

Aluno 4 – Eu também acho. 

Aluno 5 – Desperta o interesse da pessoa, de ver de perto. 

V – Alguém aqui ficou com vontade de fazer outras atividades no laboratório? De 

preparar e observar outras coisas? 

Aluno 5 – Eu gostaria. 

Aluno 1 – Eu também. De ver outros seres vivos. 

Aluno 6 – Eu participei só de umas aulas, mas as que eu participei eu gostei muito. Eu 

achei muito legal ter trazido um microscópio, a gente poder ver a célula da cebola na 

divisão. Certamente, todos os alunos concordam que é muito interessante. 
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V – Vocês ficaram curiosos para observar a lâmina que vocês mesmos estavam 

preparando? 

Aluno 1 – Com certeza. 

Aluno 2 – Eu acho que sim. 

V – Nós, professores, sabemos que, muitas vezes, vocês chegam cansados na escola, 

após um dia de trabalho. Mesmo cansados, vocês gostaram de fazer o experimento?  

Aluno 1 – Eu gostei. 

Aluno 6 – Eu acho que é bem melhor do que ficar copiando. 

V – Alguém mais quer dar sua opinião? 

Aluno 7 – Professora, não existe aula melhor que a sua. Eu só não falo muito porque 

tem muitas pessoas experientes aqui e eu não quero atrapalhar. 

V – Todos nós estamos aqui para aprender. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem 

comigo. Os mais velhos aprendem com os mais novos e os mais novos com os mais 

velhos. Não é assim que acontece, gente? 

Aluno 1 – Tanto que na hora de fazer a lâmina da cebola os mais novos é que 

interessaram mais, né, professora? 

V – Foi mesmo. Os mais novos colocaram a mão na massa, correram para fazer a 

lâmina. 

Aluno 1 – Eu acho que esse tipo de aula é muito bom para os mais novos também e não 

só pra nós. 

V – Eu acho que é legal para todos, não? 

Aluno 1 – Mas aqui tem jovens que não participam de nada e que acharam a aula bem 

interessante e participaram mais que a gente. 

Aluno 2 – Foi mesmo. 

V – Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. Vocês terão um intervalo agora e depois 

vão fazer a prova. Obrigada a todos vocês pela participação. Agora vou desligar a 

câmera. 




