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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar as contribuições do desenvolvimento de uma 

atividade investigativa utilizando um espaço não formal de educação para o ensino de 

ciências. O espaço escolhido para realização da pesquisa foi a gruta calcária Rei do Mato, 

localizada às margens da rodovia BR 040, no município de Sete Lagoas-MG.  A pesquisa foi 

realizada em uma turma do oitavo ano do ensino fundamental de uma escola pública estadual, 

na cidade de Belo Horizonte (MG). A abordagem metodológica adotada para o 

desenvolvimento do trabalho foi qualitativa e configurou-se em um estudo de caso. A 

primeira fase do trabalho consistiu na elaboração de uma sequência didática numa abordagem 

investigativa, abrangendo alguns tópicos sobre transformação dos materiais, contemplado 

pelo tema II da proposta curricular, implementada pela Secretaria Estadual de Educação de 

Minas Gerais – CBC - Currículo Básico Comum. A segunda fase do trabalho fundamentou-se 

na aplicação da sequência didática. Como instrumentos de coleta de dados foram adotados o 

diário de campo, a gravação de áudio e vídeo das aulas correspondentes à aplicação da 

sequência, questionários e a fotocópia das atividades realizadas pelos estudantes. Para a 

análise e interpretação dos dados, adotou-se a Metodologia de Análise Textual Discursiva, 

amparada nos pressupostos defendidos por Moraes e Galiazzi (2007), em que foram propostas 

categorias e subcategorias de análise, baseadas nos conteúdos de aprendizagens atitudinais, 

conceituais e procedimentais propostos por Zabala (1998) e manifestadas pelos estudantes 

durante o desenvolvimento das atividades. A análise dos dados obtidos nos permitiu inferir 

que os espaços não formais de educação apresentam elementos que contribuem de forma 

significativa para a construção e aplicação de diversos conceitos científicos, por esse motivo 

constituem importantes ambientes para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, 

contribuindo desse modo para o processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

 

Palavras Chave: Ensino de ciências, aprendizagem, espaço não formal de educação, 

atividades investigativas.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This research aims to investigate the contributions to the development of a research activity 

developed using a non-formal education for the teaching of science. The space is not formal 

education chosen for conducting the research, was the grotto limestone, Rei do Mato, located 

on the banks of the BR 040, in the city of Sete Lagoas-MG. The survey was conducted in a 

classroom of eighth year of elementary education in a public school state, in the city of Belo 

Horizonte (MG). The methodological approach adopted for the development of labor was 

qualitative and configured in a case study. The first phase of work consisted in the elaboration 

of a didactic sequence in an investigative approach covering some topics about processing of 

materials, contemplated by the theme II of the curricular proposal, implemented by the State 

Department of Education of Minas Gerais - CBC - Basic Curriculum Policy. The second 

phase of the study, based on the application of the didactic sequence. As data collection 

instruments, it took the field journal, recording audio and video of the classes corresponding 

to the sequence, questionnaires and the photocopy of the activities performed by the students. 

For the analysis and interpretation of data, we adopted the methodology of textual analysis of 

discourse, sustained in the assumptions upheld by Moraes and Galiazzi (2007), in which they 

were proposed categories and subcategories of analysis, based on the content of learning 

attitude, conceptual and procedural proposed by Zabala (1998) and expressed by students 

during the development of the activities. The analysis of data obtained allowed us to infer that 

the spaces not formal education have elements that contribute significantly to the construction 

and application of various scientific concepts, for this reason constitute important 

environments for the development of pedagogical activities, thereby contributing to the 

process of teaching and learning. 

 

 

KEYWORDS: Science Teaching, learning, non-formal education, research activities. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Minha paixão pela educação vem desde criança. Embora tenha me formado em 

Química no CEFET-MG
1
 e, por um bom tempo, feito Iniciação Científica na FUNED

2
, na 

área de Química Bromatológica, acabei direcionando meus estudos na Química, para a área de 

educação. Precisava unir as minhas duas paixões: A Química e a Educação.  

Em 2003, concluí o curso de licenciatura em Química e, nesse mesmo ano, fui 

aprovada no concurso público da rede estadual de educação, quando assumi a regência de 

turmas do ensino médio, na disciplina de Química.  

Em 2004, ingressei-me no curso de formação continuada para professores da área de 

ensino de ciências – Água em FoCo, oferecido pelo CECIMIG/UFMG
3
. Como professora, 

sobretudo na área de ciências, defendo a importância da formação continuada docente. Penso 

que deve ser uma prioridade na área da educação, pois somente dessa forma teremos 

condições de oferecer um ensino de qualidade, lançando mão de estratégias diversificadas 

para construção dos diversos conceitos científicos. 

Em 2008, concluí no CECIMIG/UFMG o curso de Especialização em Ensino de 

Ciências por Investigação – ENCI
4
.  Começava ali uma nova concepção sobre o ensino de 

ciências na minha formação. As atividades experimentais desenvolvidas até o momento 

traziam características das práticas implementadas na graduação, um caráter comprobatório de 

teorias ensinadas, baseadas em repetição de roteiros. A especialização em ensino de ciências 

propiciou uma reflexão acerca da forma com que os conceitos vinham sendo construídos nas 

aulas de ciências.  

Por um bom tempo fiquei afastada das atividades de sala, na rede estadual. 

Inicialmente, assumi a vice-direção da escola e, em seguida, a coordenação do Projeto “Jovem 

de Futuro”, financiado pelo Instituto Unibanco em parceria com a Secretaria Estadual de 

Educação. Esse projeto financiava ações de incentivo à prática docente e desempenho dos 

estudantes do ensino médio. Durante esse período, o meu contato com a sala de aula - como 

professora de Química - aconteceu somente na rede privada.  

                                                            
1 CEFET-MG: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; 
2 FUNED: Fundação Ezequiel Dias; 
3 CECIMIG-UFMG: Centro de Ensino de Ciências e Matemática da Faculdade De Educação da Universidade 

Federal de Educação de Minas Gerais; 
4 ENCI: É um curso de Ensino de Ciências por Investigação, ofertado pelo CECIMIG-UFMG. 
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Já em 2014, iniciei o mestrado profissional em Ensino de Ciências na Universidade 

Federal de Ouro Preto. A decisão de investigar as contribuições dos Espaços Não Formais de 

Educação para o ensino de ciências surgiu durante as aulas da disciplina de Ensino e 

Aprendizagem em Química I. Nessa disciplina, foram discutidas e estudadas várias estratégias 

de ensino, dentre elas o uso dos Espaços Não Formais de Educação para o desenvolvimento 

de atividades pedagógicas.  

Numa leitura mais aprofundada sobre o tema, amparada em referenciais teóricos 

específicos e nas orientações curriculares para o ensino de ciências – PCN, percebi um grande 

potencial pedagógico, capaz de promover a contextualização de variados conceitos científicos 

e/ou até mesmo a sua construção. Dessa forma, surgiu o meu interesse em investigar as 

contribuições desses espaços para o ensino de ciências. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação no seu sentido amplo consiste no processo de orientação dos indivíduos 

para o desenvolvimento consciente das suas potencialidades. Assim sendo, esses indivíduos 

são capazes de desenvolver as capacidades necessárias à formação de um novo perfil 

emancipatório e criativo frente às tomadas de decisões, sejam elas individuais ou em grupo 

(MÉSZÁROS, 2005).  Diante do exposto, podemos afirmar que a educação é a grande 

responsável pela inserção dos indivíduos na sociedade e pela definição das atividades que eles 

realizam. Portanto, isso requer a estruturação de um processo de ensino e aprendizagem 

abrangente, que seja capaz de preparar o indivíduo numa esfera sociocultural e científica, 

respeitando as diferenças existentes entre os indivíduos (DELORS, 1998), mas que, ao 

mesmo tempo, integre as diferentes capacidades no sentido de formar uma sociedade plena. 

Para Delors,  

[...]os sistemas educativos formais são, muitas vezes, acusados e com razão, de 

limitar a realização pessoal, impondo a todas as crianças o mesmo modelo cultural e 

intelectual, sem ter em conta a diversidade dos talentos individuais. Tendem cada 

vez mais, por exemplo, a privilegiar o desenvolvimento do conhecimento abstrato 

em detrimento de outras qualidades humanas como a imaginação, a aptidão para 

comunicar, o gosto pela animação do trabalho em equipe, o sentido do belo, a 

dimensão espiritual ou a habilidade manual (DELORS, 1998, p. 54-55). 

 

Essa tendência em uniformizar o processo de ensino e aprendizagem não é específico 

de uma área de ensino ou outra. Abrange a escola como um todo (DELORS, 1998). Como 

estratégia de ensino muito presente nesse modelo, podemos citar o ensino por transmissão, no 

qual o professor toma como verdade absoluta os conceitos abordados nos livros ou por uma 

geração anterior, desprezando conhecimentos e experiências trazidas pelo aluno. 

Compartilhando do mesmo pensamento, Carvalho (2013) assinala que 

 

 A escola com a finalidade de levar os alunos da geração atual a conhecer o que já 

foi historicamente produzido pelas gerações anteriores, também foi atingida por tais 

mudanças sociais. Durante muitos anos esses conhecimentos, pensados como 

produtos finais, foram transmitidos de maneira direta pela exposição do professor. 

Os alunos replicavam as experiências e decoravam o nome dos cientistas. 

(CARVALHO, 2013, p.1). 

 

Hoje, tomados por uma profunda reflexão acerca dos baixos resultados obtidos nos 

processos avaliativos reconhecidos oficialmente, como, por exemplo, o SIMAVE
5
, a Prova 

                                                            
5 SIMAVE – Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública. 
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Brasil e o SAEB
6
, aplicados nas séries finais da educação básica, percebemos a necessidade 

de mudanças mais profundas no processo de ensino e aprendizagem.  

Essas avaliações, que abrangem questões de Língua Portuguesa e Matemática, são 

focadas na resolução de problemas, na contextualização de situações que relacionem ou 

apliquem conhecimentos construídos na escola e nas atividades ou relações estabelecidas na 

sociedade, enquanto que a realidade vivenciada na sala de aula é outra. Muitas vezes, os 

conceitos são transmitidos aos alunos sem a contextualização necessária, o que dificulta o seu 

entendimento e restringe a sua aplicação em situações diferentes da que foi ensinada. 

No ensino de ciências, os resultados não são diferentes. O ensino tradicional baseado 

na transmissão maciça de conceitos científicos ainda é muito frequente nas aulas e também 

não se tem alcançado bons resultados. Muito se ensina e pouco se aprende em termos de 

conhecimento científico. Essa característica do ensino tradicional dificulta o estabelecimento 

de um diálogo entre o educando e o educador, uma vez que questionamentos importantes para 

a problematização dos conceitos e envolvimento dos alunos como: “por quê?” e “como?”, 

raramente são contemplados nos discursos presentes no processo de ensino e aprendizagem. 

Essas questões relacionam-se diretamente com a construção do conhecimento científico por 

meio da problematização dos conceitos, processos e situações que constituem a questão 

central do ensino por investigação como estratégia de ensino (CARVALHO, 2013).  

O ensino de Ciências numa perspectiva investigativa, ainda que de forma sutil, é uma 

estratégia de ensino prevista nos documentos oficiais que norteiam a educação básica no 

Brasil. A exemplo do exposto, podemos citar os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN’s 

(BRASIL, 1998). Segundo os PCNs (BRASIL, 1998), até a promulgação da LDB 1961, o 

ensino tradicional dominava o espaço escolar, embora estivesse em curso um processo de 

renovação. Aos professores, cabia a tarefa de transmitir todo conhecimento produzido e aos 

alunos, a memorização desses, como verdade absoluta. Não havia um movimento de 

valorização do processo de construção conceitual. Além disso, a aprendizagem dos conteúdos 

procedimentais e atitudinais não era reconhecida no processo de construção do conhecimento 

científico. “No ambiente escolar, o conhecimento científico era considerado um saber neutro, 

isento, e a verdade científica, tida como inquestionável” (BRASIL,1998, p. 19).  

Ainda de acordo com os PCNs, foi na década de 80 que o processo de construção do 

conhecimento científico pelos estudantes passou a ser a questão central do processo de ensino 

e aprendizagem. Na época, essa nova concepção acerca do processo de construção do 

                                                            
6 SAEB – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. 
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conhecimento levou a várias propostas metodológicas construtivistas que pressupunham que o 

aprendizado era fruto da interação professor, objeto de estudo e aluno (BRASIL,1998).  

Esses documentos relatam também algumas dificuldades apresentadas pelos 

estudantes na área de ciências naturais. Segundo os PCNs, (BRASIL, 1998, p.26), as teorias 

científicas: 

 Não são passíveis de comunicação direta aos alunos do ensino fundamental 

devido ao seu teor complexo; 

 São distantes das concepções prévias dos estudantes; 

 O seu ensino requer muitas vezes adequação e seleção dos conteúdos, pois não é 

possível ensinar o conjunto de conhecimentos científicos acumulados. 

São por esses e inúmeros outros motivos que o ensino de ciências requer a adoção de 

metodologias que possibilitem uma mudança de postura por parte dos estudantes, levando-os 

a uma maior participação no processo de construção e permitindo estabelecer relação entre os 

conceitos aprendidos e as diversas áreas do conhecimento, evitando assim um entendimento 

da ciência como conhecimento fragmentado. De acordo com os PCNs,  

 

A compreensão do que é Ciência por meio desta perspectiva enciclopédica, livresca 

e fragmentada não reflete sua natureza dinâmica, articulada, histórica e não neutra, 

conforme é colocada atualmente. Está ausente a perspectiva da Ciência como 

aventura do saber humano, fundada em procedimentos, necessidades e diferentes 

interesses e valores (BRASIL, 1998, p. 27).  

 

Com o objetivo que o aluno assuma uma conduta crítica e reflexiva frente à resolução 

de problemas, é necessário que o professor de ciências proponha atividades que o estimule a 

estabelecer relações dos conceitos científicos com aplicações tecnológicas, transformações 

naturais e com atividades desenvolvidas no dia a dia pela sociedade como um todo 

(CACHAPUZ et al, 2005). Nesse sentido, podemos dizer que as atividades investigativas 

constituem importantes estratégias para o ensino de ciências. Elas oferecem um vasto leque de 

oportunidades para construção conceitual que contemplam diferentes habilidades no processo 

de construção do conhecimento científico, como o fato de levantar e testar hipóteses, propor e 

resolver problemas, escolher e desempenhar procedimentos, analisar dados baseados em 

observações, dentre outras habilidades.  

Dessa forma, esse trabalho se propõe a investigar as potencialidades de uma gruta 

calcária – um espaço não formal de educação, para o desenvolvimento de uma sequência 

didática investigativa. 
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Esses espaços extra-escolares, denominados de maneira mais comum na literatura, 

como Espaços Não Formais de Educação, podem contribuir para a prática escolar, uma vez 

que propiciam uma vasta oportunidade para a contextualização e problematização de 

situações que conduzem os estudantes a perceber que o conhecimento científico é essencial 

para a leitura do mundo e que, o que se aprende na escola, não são conceitos alienados da 

realidade social que os cercam. 

Nesse contexto, esse estudo tem como problema de pesquisa a seguinte questão: 

Quais as contribuições de uma atividade investigativa, realizada em uma gruta calcária, 

para o aprendizado de conceitos, procedimentos e atitudes no ensino de ciências? 

A questão de pesquisa surgiu a partir da reflexão sobre a importância da diversificação 

das estratégias de ensino utilizadas nas salas de aula para a construção de conceitos científicos 

e por acreditar que os espaços não formais de educação apresentam elementos motivadores e 

essenciais ao processo de ensino e aprendizagem. Por esse motivo, as atividades 

desenvolvidas nesses espaços devem ser bem planejadas, com o objetivo de aproveitar toda a 

sua essência.  

De maneira geral, esse estudo buscou investigar como o desenvolvimento de uma 

atividade investigativa em uma gruta calcária influenciou no processo de ensino dos 

conteúdos de aprendizagem atitudinais, procedimentais e conceituais propostos por Zabala 

(1998) em uma turma do 8º ano de uma escola pública da rede estadual de Belo Horizonte. 

Com o intuito de melhor responder à questão proposta para a pesquisa, foram traçados alguns 

objetivos específicos: 

 Fazer o levantamento dos conceitos químicos trabalhados no ensino 

fundamental tendo como base o Currículo Básico Comum – CBC
7
. 

 Elaborar a sequência didática investigativa com atividades voltadas para os 

elementos observados pelos estudantes no interior da gruta; 

 Observar e analisar a dinâmica da aula correspondente à proposição das 

hipóteses pelos estudantes; 

  Observar e analisar a dinâmica da visita dos estudantes à gruta calcária. 

 Analisar as questões respondidas pelos estudantes no sentido de identificar. 

O estudo se encontra organizado em três capítulos. O primeiro, inicia-se com uma 

breve discussão sobre o processo de ensino e aprendizagem e a construção do conhecimento 

                                                            
7 CBC – Currículo Básico Comum – Trata-se da proposta curricular adotada pelo estado de Minas Gerais para a 

Educação básica. 
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científico e apresentamos, também, uma discussão sobre os referenciais teóricos que 

sustentam essa pesquisa: 

 O ensino de ciências por investigação; 

 Os espaços não formais de educação; 

 Os conteúdos de aprendizagem atitudinais, procedimentais e conceituais no ensino 

de ciências. 

O segundo capítulo é dedicado à descrição dos procedimentos metodológicos adotados 

para a realização desse estudo. Nesse capítulo, encontram-se descritos o contexto de 

realização da pesquisa e os procedimentos adotados par a coleta e análise dos dados. 

O terceiro capítulo é destinado à análise dos dados e discussão dos resultados à luz de 

categorias de análises elaboradas com base nos conteúdos de aprendizagem atitudinais, 

procedimentais e conceituais propostos por Zabala (1998).  

Nas considerações finais, procuramos retomar o objeto de pesquisa, os resultados, a 

análise dos dados e os pressupostos que sustentam essa pesquisa, procurando estabelecer 

conclusões acerca das observações. 
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CAPÍTULO I - REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

Esse capítulo contempla a revisão da literatura realizada para este trabalho. Nele, 

discutiremos o processo de ensino e aprendizagem proporcionado pela utilização de uma 

abordagem investigativa para o ensino de ciências.  Apresentaremos também a caracterização 

dos espaços não formais e o seu papel no cenário educacional. Por último, trataremos dos 

conteúdos de aprendizagem propostos por Zabala (1998) que constituem a base teórica para a 

elaboração das categorias de análise propostas para esse trabalho. 

 

1.1 O processo de ensino e aprendizagem e a construção do conhecimento científico 

 

Ensino e Aprendizagem podem representar as duas vertentes mais importantes de uma 

aula, embora tenham significados bem distintos, quando empregados separadamente. Ou, 

como assinala Carvalho (2004), podem representar as duas faces de uma mesma moeda, o que 

constitui o objetivo principal da Didática.   

Para a autora, entender o “como?”, “para quê?” e “o que se ensina”  sempre foi o 

objetivo da Didática, do mesmo modo que entender o processo de “como se aprende”. Ainda 

nesse contexto, a autora assinala a necessidade de uma reflexão profunda por parte dos 

educadores, no que diz respeito às metodologias de ensino empregadas, sejam elas voltadas 

ou não, para o ensino de ciências. Segundo a autora: “Não podemos mais continuar ingênuos 

sobre como se ensina, pensando que basta conhecer um pouco o conteúdo e ter jogo de cintura 

para mantermos os alunos nos olhando e supondo que enquanto prestam atenção eles estejam 

aprendendo” (CARVALHO, 2004, p.1).  

Nesta mesma linha de raciocínio, podemos concluir que é necessário um olhar 

cuidadoso e ao mesmo tempo avaliador no sentido de verificar até que ponto as diferentes 

metodologias de ensino propiciam ou não a participação dos estudantes no processo de 

construção do conhecimento, uma vez que eles trazem consigo uma base de conhecimentos já 

estruturados, fruto de seu propósito de dar sentido às atividades que realizam no dia a dia.  

Buscar esses elementos já estruturados no cognitivo dos estudantes, com o objetivo de 

inseri-los no processo de construção do conhecimento, pode representar uma forma eficiente 

de construção de novos saberes ou mesmo de aquisição de novos significados para os 

conhecimentos adquiridos anteriormente (CARVALHO, 2013, POSNER et al, 1982). Nesse 

sentido, a valorização de uma construção baseada em aspectos que visam à qualidade daquilo 
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que se aprende em detrimento da quantidade de conceitos a serem aprendidos, representa a 

alternativa mais viável e eficiente no processo de ensino e aprendizagem.  

Conforme pondera Carvalho (2013), historicamente dois fatores marcaram as 

mudanças no processo de transferência do conhecimento de uma geração à outra. O primeiro 

consiste no aumento exponencial de conceitos científicos, por esse motivo a valorização 

crescente dos aspectos voltados para a qualidade da construção de tais conceitos e não mais da 

quantidade a ser aprendida. O segundo constitui-se de trabalhos de estudiosos preocupados 

em pesquisar o processo de construção do conhecimento, seja na esfera individual ou coletiva.  

No final dos anos 70 e início da década de 80, o processo de ensino e aprendizagem 

sofreu grande influência da Teoria Cognitivista proposta por Jean Piaget. Essa teoria marcou 

um processo de ensino e aprendizagem proposto em ações construtivistas e passou a constituir 

uma das bases que norteavam os documentos oficiais que direcionavam a educação básica no 

Brasil.  

Segundo Piaget (1976), a construção do conhecimento pelos indivíduos ocorre por 

meio do processo de equilibração, desequilibração e reequilibração dos conceitos. Logo, um 

dos pontos marcantes da Teoria Piagetiana, segundo Carvalho (2013), é a proposição de um 

problema para iniciação da construção dos conceitos. Para a autora, essa ação, ou fase da 

construção, constitui “o divisor de águas entre o ensino expositivo feito pelo professor e o 

ensino que proporciona condições para que o aluno possa raciocinar e construir seu 

conhecimento” (CARVALHO, 2013, p. 2).  

Resultados de inúmeras pesquisas na área de ensino de ciências evidenciam que os 

estudantes desenvolvem melhor seus conhecimentos conceituais quando participam de 

atividades investigativas, semelhantes àquelas que são desenvolvidas nos laboratórios de 

pesquisa, sejam elas de forma prática ou por meio de problemas propostos em que a resolução 

se baseia na utilização de lápis e papel (AZEVEDO, 2004).  

A proposição de atividades dessa natureza desafia os estudantes no sentido de tentar 

atribuir ao problema uma resolução, o que o tira da situação de passividade no processo de 

ensino e aprendizagem e o leva a refletir sobre observações e hipóteses levantadas.  

Carvalho (2013) ressalta que as Teorias Cognitivas propostas por Piaget colocam os 

estudantes como elementos centrais no processo de ensino e aprendizagem. Segundo a autora, 

a Teoria Piagentiana (1976) traz para o ensino de ciências algumas reflexões que orientam os 

professores tanto no planejamento de suas atividades quanto no planejamento de suas atitudes 

em sala de aula. Dentre elas, Carvalho (2013) destaca: 

1.1.1 Importância de um problema para o início da construção do conhecimento; 
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A utilização de problemas para iniciar a construção de um novo conhecimento 

constitui uma ação importante do processo de aprendizagem numa perspectiva investigativa.  

Para Moreira (1983), as atividades voltadas para a resolução de problemas pautados 

numa investigação devem ser fundamentadas na promoção de ações dos estudantes no sentido 

de levá-los a refletir, discutir, comparar e explicar, o que confere à atividade o caráter de uma 

investigação científica.  

Segundo o documento norte americano National Science Education Standards
8
 (NRC, 

1996), a proposição de um problema sobre o objeto alvo da investigação constitui uma das 

habilidades fundamentais do ensino de ciências numa abordagem investigativa. Segundo esses 

documentos: 

 

A investigação científica refere-se às diversas maneiras que os cientistas estudam o 

mundo natural e propõe suas explicações com base em evidências obtidas a partir do 

seu trabalho. Na escola, a investigação também é referente às atividades que os 

estudantes desenvolvem com o objetivo de aprender e compreender questões 

científicas, bem como a forma que os cientistas estudam o mundo natural. Sua 

mensagem é uma atividade de variadas faces que envolve a realização de 

observações, questionamentos, exames de livros e outras fontes de  informações 

para ver o que já se conhece (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996, p. 23, 

tradução da autora).  

 

Então, podemos entender que o problema proposto nas atividades investigativas 

proporciona aos estudantes oportunidades para se apropriarem dos conhecimentos científicos 

e compreender  alguns procedimentos essenciais à construção desses conhecimentos. Isso se 

torna possível porque na busca pela resposta ao problema proposto, eles têm a oportunidade 

de vivenciar etapas importantes de uma construção conceitual científica ainda que em menor 

rigor. 

 

1.1.2 A construção de novos conhecimentos baseados em conhecimentos anteriores; 

 

A valorização das concepções prévias trazidas pelos estudantes é um dos pontos 

principais das teorias cognitivistas. Carvalho (2013) pondera sobre a dificuldade de se 

construir um novo conceito não tendo como ponto de partida o que os alunos sabem ou até 

mesmo como eles entendem as propostas que são realizadas.  

                                                            
8 National Research Council (NRC): Conselho Nacional de Pesquisa Norte Americana, responsável pela 

elaboração do National Science Education Standards (NSES), documento que norteia o ensino de ciências nos 

EUA. 
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Por meio da utilização de elementos presentes no seu cotidiano, da proposição de 

problemas, que induzem os estudantes a enfrentarem novas situações, estes são capazes de 

construir novos conhecimentos por meio de uma reorganização cognitiva – princípio da 

reequilibração proposto por Piaget em 1976.  

O surgimento de situações conflituosas que provocam o desequilíbrio nas estruturas já 

construídas pelos estudantes promove modificações na sua estrutura cognitiva, uma vez que 

são estabelecidos novos equilíbrios, frutos da reconstrução dos esquemas pré-existentes, 

tornando essa estrutura mais complexa e organizada (PIAGET, 1976). Assim, a proposição de 

questões que promovam a interação entre os conhecimentos pré-existentes, frutos de 

experiências cotidianas dos estudantes e as novas situações, proporcionam um processo de 

desequilibração cognitiva, o que Piaget propõe como uma das condições para a construção de 

novos conhecimentos, já que um novo equilíbrio é estabelecido (CARVALHO, 2013).  

O desenvolvimento de atividades que envolvem a resolução de problemas permite um 

movimento recorrente a conceitos pré-construídos pelos estudantes na busca por uma resposta 

compatível com o raciocínio desenvolvido acerca de um problema proposto. Esse movimento, 

quando bem estruturado e mediado pelo professor, constitui uma das condições favoráveis ao 

estabelecimento de novos equilíbrios, proporcionando condições favoráveis ao 

desenvolvimento cognitivo.   

Para que ocorra aprendizagem, é necessária a reelaboração dos esquemas cognitivos 

dos estudantes e a existência de um conflito cognitivo pode representar uma alternativa para a 

sua ocorrência. Por esse motivo, o papel ativo e protagonista dos estudantes são peças 

fundamentais no processo de ensino e aprendizagem.  

Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos consiste em um processo de 

equilibração progressiva a partir de um estado de equilíbrio inferior até um nível mais elevado 

onde é estabelecido um novo equilíbrio (PULASKI, 1986). 

 

1.1.3 A passagem da ação manipulativa para ação intelectual; 

 

A compreensão da necessidade da passagem da ação manipulativa para a ação 

intelectual tem uma representação mental importante no planejamento de ensino. Desse modo, 

o planejamento de uma sequência didática que tenha como objetivo levar o aluno à construção 

de um determinado conceito deve-se iniciar por atividades que valorizem a manipulação do 

objeto de estudo (CARVALHO, 2013). Como exemplo de atividades que promovem essa 
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interação, podemos citar os jogos, os experimentos, textos, ambientes naturais dentre outros 

recursos que permitem a problematização de um determinado conceito. 

A passagem da ação manipulativa para a ação intelectual deve ser mediada pelo 

professor no sentido de levar o aluno a tomar consciência de como o problema foi resolvido. 

 

1.1.4 A utilização do erro na construção de novos conhecimentos. 

 

A reflexão em torno do erro constitui papel importante no processo de ensino e 

aprendizagem. “O erro deve ser considerado como uma forma construtiva do saber, como 

uma fonte de crescimento, e não como uma ferramenta de exclusão” (NOGARO et al, 2012, 

p.36).  

Desse modo, podemos entender que o erro constitui uma forma de manifestar uma 

conduta aprendida que necessariamente não se encontra de acordo com um conjunto de regras 

e conceitos previamente construídos em um determinado contexto da ciência. Entretanto, a 

sua reflexão oportuniza discussões e estimulam a construção do conhecimento, uma vez que 

ele planta o imprevisto e atenua a ideia de uma construção conceitual científica linearizada 

baseada na previsibilidade, oportunizando o desequilíbrio frente ao novo (GIORDAN, 1999, 

NOGARO, 2012).  

As reflexões promovidas por meio de discussões mediadas pelo professor nas 

situações que envolvem resoluções de problemas pelos estudantes promovem situações de 

aprendizagem e, consequentemente, desenvolvimento cognitivo. Em seu texto, intitulado “O 

ensino de ciências e a proposição de sequências investigativas”, Carvalho (2013) ressalta que 

“é muito difícil um aluno acertar de primeira, é preciso dar tempo para ele pensar, refazer a 

pergunta, deixá-lo errar, refletir sobre seu erro e depois tentar um acerto” (CARVALHO, 

2013, p. 13). Na busca pelo que procura, ou seja, discussão do “erro”, o aluno é levado a 

propor hipóteses, refletir sobre as mesmas, observar, enfim, buscar respostas para o ocorrido. 

Nesse contexto, podemos afirmar que as atividades por investigação abrem espaços para essas 

práticas pelo fato de conferirem ao aluno oportunidades de discussão. 

 

 

1.2 O ensino de ciências por investigação 
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O ensino de ciências por investigação tem ganhado destaque no que se refere às 

pesquisas que discutem as estratégias de ensino implementadas nas aulas de ciências 

(CAMPOS e NIGRO, 1999, CARVALHO et al, 1998; GIL PÉREZ, 1993; MUNFORD et al, 

2007, RODRIGUES SILVA, 2011; SÁ, 2009). Essa estratégia de ensino proporciona aos 

estudantes a sua inserção no universo científico, contemplando aspectos importantes do “fazer 

Ciência”, como a execução de procedimentos, o aprendizado dos conceitos e o 

desenvolvimento e reforço de conteúdos atitudinais. 

No Brasil, as discussões sobre o ensino de ciências por investigação ainda acontecem 

de forma tímida. Entretanto, entre os países da América do Norte e Europa, essa estratégia se 

encontra mais consolidada nas salas de aula, além de ser regulamentada por documentos 

oficiais que norteiam a educação nesses países (MUNFORD et al, 2007, NRC, 1996). 

A proposição de atividades investigativas no ensino de ciências tira os estudantes 

passividade típica do ensino tradicional e os insere num ambiente onde é necessária a 

apresentação de argumentos, ações, inferências a partir de um determinado contexto e 

questionamentos. Para Azevedo (2004, p. 21), “a aprendizagem de procedimentos e atitudes 

se torna, dentro do processo de aprendizagem, tão importante quanto a aprendizagem de 

conceitos e/ou conteúdos”.  

Desse modo, com o objetivo de entender o processo de implementação das atividades 

investigativas para a construção dos conceitos científicos, esse texto se constituirá de duas 

subseções. A primeira trata de uma reconstrução histórica acerca da utilização de atividades 

investigativas para o ensino de ciências e segunda seção consta de características importantes 

de uma atividade investigativa na visão de pesquisadores dessa estratégia de ensino. 

 

1.2.1  Percurso histórico do ensino de ciências por investigação  

 

Para a presente pesquisa, não traçaremos uma linha do tempo na busca de um “marco” 

para o surgimento da estratégia de ensino de ciências por investigação, entretanto, 

pretendemos evidenciar as principais concepções de ensino de ciências por investigação ao 

longo dos anos. 

Do período pós-guerra aos dias atuais, o ensino de ciências experimentou 

significativas transformações em função da demanda de mudanças sofridas pela sociedade no 

contexto político, econômico e social. Dentre as estratégias de ensino de ciências, que 

estiveram presentes no cenário educacional brasileiro e se alongam até os dias atuais, se 



23 
 

 
 

encontra o Ensino de Ciências por Investigação, também denominado “inquiry” pelas 

diretrizes curriculares norte americanas. 

De acordo com Deboer (2006), o ensino baseado na investigação tem feito parte do 

cenário educacional em ciências desde aproximadamente meados do século XIX, embora seja 

considerado por muitos, como uma nova estratégia. 

De acordo com Deboer (2006), o ensino de ciências por investigação se espelha nas 

atividades desenvolvidas na investigação científica, valorizando inclusive o processo de 

construção dos conceitos científicos e não somente o conceito pronto e acabado. Dessa forma, 

se o cientista conduz o seu trabalho nos laboratórios, em campo, nas discussões em grupo, no 

sentido de conceder uma resposta a um determinado problema, nas salas de aula os alunos 

desenvolvem atividades semelhantes, baseadas em situações problemas, que muitas vezes 

concedem respostas à curiosidade humana. 

 

1.2.1.1 Século XIX 

 

Até a segunda metade do século XIX, a educação científica ressaltava, principalmente, 

os estudos voltados para a Matemática e a Gramática, entretanto, alguns cientistas europeus 

defendiam a ideia de que a Ciência se constituía da práticas de lógicas indutivas e, portanto, 

se diferenciavam das demais disciplinas escolares (DEBOER, 2006; ZOMPERO, 2011). 

De acordo com CHALMERS (1993), a abordagem indutivista da ciência serviu para o 

surgimento de práticas que envolviam trabalhos em laboratórios.  Com base nessa abordagem, 

os estudantes tinham que aprender a observar o comportamento da natureza para a partir desse 

momento tirar as suas conclusões. 

Nessa época, Herbert Spencer, cientista e filósofo positivista, apoiava e defendia o 

ensino e as atividades investigativas desenvolvidas em laboratórios. Suas ideias positivistas 

muito influenciaram as práticas pedagógicas voltadas para o ensino de ciências, o que resultou 

na aplicação do chamado método científico: “seleção, hierarquização, observação, controle, 

eficácia a e previsão (ISKANDAR et al, 2002, p. 3). Segundo Deboer (2006), para Herbert 

Spencer, as atividades desenvolvidas no laboratório permitiam o desenvolvimento de uma 

concepção clara sobre os fenômenos naturais, o que não seria possível por meio da utilização 

exclusiva dos livros. O desenvolvimento do raciocínio por meio de trabalhos no laboratório 

também foi defendido pelo químico e presidente da Universidade de Harvard, Charles Eliot. 

Embora houvesse na época um certo reconhecimento sobre a eficiência dos trabalhos 

desenvolvidos pelos estudantes nos laboratórios, somente no ano de 1900 a Universidade de 
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Nova York reconheceu que o uso de livro texto nas aulas de ciências predominava entre as 

estratégias de ensino utilizadas (DEBOER, 2006). 

 

1.2.1.2 Século XX 

 

Ainda no século XX, não havia um consenso sobre a maneira que a ciência deveria ser 

ensinada. Segundo Deboer (2006), o ensino de ciências nessa época era marcado pela 

transmissão de fatos e leis. Os conteúdos de aprendizagem voltados para o desenvolvimento 

das atitudes e procedimentos não eram considerados importantes. Ficava cada vez mais 

evidente a necessidade de proporcionar aos estudantes a vivência laboratorial (DEBOER, 

2006). 

No período pós-guerra, os países vitoriosos entraram num processo de grande 

desenvolvimento industrial provocando fortes impactos na composição curricular das escolas. 

Via-se na ciência a possibilidade de uma formação especializada e que levaria ao avanço 

tecnológico rápido.  

Na década de 50, em resposta à valorização da disciplina de ciências nas bases 

curriculares, o mundo assistiu a um crescimento significativo do número de cientistas e 

indústrias, entretanto, alguns cientistas afirmavam que a ciência havia perdido o seu rigor 

acadêmico e outros argumentavam sobre a necessidade de uma nova organização curricular. 

Nesse contexto, as atividades investigativas no ensino de ciências assumiam a função social 

de desenvolver, nos estudantes, habilidades para resolução de problemas específicos.  

Na década de 50, o ensino de ciências por investigação emergiu como estratégia de 

ensino a ser implementada nas salas de aula, e esse legado foi atribuído principalmente ao 

educador Joseph Schwab (NRC, 2000). Sobre as características do ensino de ciências, Schwab 

justificou que a aprendizagem dos conteúdos procedimentais e atitudinais são tão importantes 

quanto os conteúdos conceituais construídos e revisados ao longo da história, ou seja, o 

percurso desenvolvido na construção dos conceitos era tão importante quanto a apreensão dos 

próprios conceitos. Para ele, o ensino de ciências deveria refletir a compreensão do modo de 

se construir o conhecimento científico e não só os conceitos acabados e que, por esse motivo, 

os professores deveriam ensinar ciências por meio da investigação (NRC, 2000).  

Schwab (1962) sugeriu que os professores de ciências introduzissem os experimentos 

para a construção dos conceitos, ou seja, “os estudantes deveriam trabalhar no laboratório 

antes de se introduzir a explicação formal dos conceitos científicos” (NRC,2000, p.34). Para o 

autor, os professores deveriam considerar três abordagens na estruturação das atividades 
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práticas. A primeira seria mais estruturada, ao professor caberia a proposição da questão e os 

métodos para investigá-la. Nesse contexto, caberia aos estudantes o estabelecimento de 

relações que ainda não se conheciam. Na segunda abordagem, caberia ao professor a 

proposição da questão, os métodos ou procedimentos utilizados já seriam responsabilidade 

dos estudantes. Por último, uma abordagem mais aberta em que os alunos poderiam fazer as 

perguntas, reunir evidências e propor explicações com base nas investigações realizadas 

(NRC, 2000). Somadas a essas três abordagens, o autor propôs o que ele chamou de "enquiry 

into enquiry" – investigação da investigação. Essa abordagem consistia em apresentar aos 

estudantes relatos sobre investigações científicas. Caberia a eles a discussão dos detalhes da 

pesquisa: os problemas, os dados, o papel da tecnologia, a interpretação dos dados e as 

conclusões dos cientistas. Para Schwab, dessa forma os alunos teriam uma compreensão da 

constituição do conhecimento científico bem como a sua forma de construção (NRC, 2000).  

Os trabalhos de Schwab, Dewy e as teorias cognitivistas de Bruner e Piaget muito 

influenciaram a composição curricular do período de 1950 ao início da década de 1970. Nessa 

época, os modelos de ensino propostos foram baseados em teorias que enfatizaram a 

participação efetiva dos estudantes na construção de experiências concretas e na construção 

de novos conceitos científicos (NRC, 2000). 

No Brasil, até meados do século XX, a maioria dos livros didáticos de química, física 

e biologia eram constituídos de traduções ou adaptações de manuais europeus. 

Caracterizavam-se por apresentar sequências extensas de informações conceituais e ausência 

de atividades problematizadoras. As obras tinham um enfoque tradicional do ensino de 

ciências, ou seja, a transmissão dos conceitos não previa o desenvolvimento de habilidades 

científicas (LORENZ et al, 1986). 

No período compreendido entre 1970 e 1980, o projeto de pesquisa Project Synthesis 

realizou uma avaliação sobre a o ensino de ciências norte americano. A análise dos dados do 

projeto revelou que os pesquisadores em ensino de ciências empregavam o termo investigação 

– inquiry, de variadas formas, implicando assim em diferentes conotações. Para alguns, a 

investigação era vista ora como conteúdo, ora como estratégia de ensino, o que tornava a 

definição difícil (RODRIGUES et al, 2008).  

Com a publicação do documento norte americano Science For All Americans, no final 

dos anos 80, pesquisadores em ensino de ciências recomendavam que a construção dos 

conceitos científicos deveria ser coerente com a natureza da investigação científica, assim, os 

estudantes “teriam que aprender determinados procedimentos como: observar, anotar, 
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manipular, descrever, fazer perguntas e tentar encontrar respostas para as perguntas” 

(ZOMPERO, 2011, p. 72). 

Embora sejam crescentes as discussões em torno do ensino de ciências por 

investigação, no Brasil essa estratégia de ensino ainda não se encontra consolidada (SÁ et al, 

2007, LABURU et al, 2012). A dificuldade em conduzir atividades práticas, bem como o 

gerenciamento de uma turma na condução de atividades numa abordagem investigativa, 

constituem razões apontadas por Borges (2002) que justificam a pequena utilização da 

abordagem investigativa para o ensino de conceitos de ciências. 

 No entanto, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) a estratégia é 

citada como ferramenta de ensino a ser utilizada nas salas de aula de ciências pelos 

professores da educação básica. 

Nos dias atuais, o ensino de ciências por investigação pode ser compreendido como 

uma estratégia capaz de promover um maior envolvimento dos estudantes no processo de 

ensino e aprendizagem, visto que a sua participação é mais efetiva durante todo o processo. A 

estratégia “coloca em cheque” a situação de aceitação dos conceitos de forma acabada, 

característicos do ensino transmissivo. Durante toda intervenção, o aluno é chamado a refletir, 

a analisar e a participar do processo de construção do conceito envolvido na atividade. 

Na próxima subseção, serão apresentadas algumas orientações importantes para a 

estruturação de uma atividade investigativa, seja ela uma atividade laboratorial ou não. 

 

1.2.2  Orientações estruturantes para uma atividade investigativa 

 

Vários autores defendem a utilização das atividades investigativas para a construção 

de conceitos científicos (AZEVEDO, 2004; BORGES, 2002; CACHAPUZ et al 2005; 

CAMPOS e NIGRO, 1999; CARVALHO et al 2013; MUNFORD e LIMA, 2007; 

ZÔMPERO e LABURU, 2011).  Segundo esses autores, essas atividades colocam os 

estudantes no centro do processo de ensino e aprendizagem. De acordo com Borges (2002), 

ao propor uma atividade investigativa, os estudantes desenvolvem habilidades que vão além 

da memorização e aplicação de fórmulas ou repetição de situações similares. Sá et al (2007), 

concordando parcialmente com Borges (2002), afirmam que nas atividades investigativas os 

estudantes são conduzidos à elaboração de uma situação problema suscetível à investigação. 

Ao delinear o problema, os autores enumeram cinco ações dos estudantes que são 

fundamentais para o desenvolvimento da investigação:  
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1-planejar o curso de suas ações; 2- escolher os procedimentos e selecionar 

equipamentos, necessários à realização de um experimento ou de uma 

observação controlada; 3- registrar dados usando uma estratégia adequada (tal 

como a confecção de tabelas e gráficos); 4- interpretar os resultados; 5- tirar 

conclusões e avaliar em que medida a investigação realizada promoveu 

“respostas” ao problema ou uma nova maneira de compreendê-lo (SÁ et al, 

2007, p. 04). 

 

Sobre essas etapas propostas, os autores assinalam ainda que, durante a sua execução, 

os estudantes estão em um contexto de constante reflexão acerca dos resultados encontrados, 

levando-os a propor novas etapas, novos planejamentos ou até mesmo a redefinição de 

técnicas usadas, conferindo ao processo características importantes da investigação.  

Diante do exposto, Tamir (1990) afirma a necessidade da discussão prévia com 

estudantes acerca da importância do tema de estudo proposto. Para o autor, essa ação é 

importante para que os estudantes possam formar uma concepção preliminar da problemática 

que lhes é apresentada e dessa forma desencadear suas ações.  

Para Azevedo (2004), um aspecto que se torna evidente com a utilização das 

atividades investigativas consiste na mudança de postura tanto do professor quanto do aluno. 

Nesse contexto, no lugar de uma postura passiva de aceitação de conceitos acabados por parte 

do aluno surge a necessidade de  

 

“argumentar, pensar, agir, interferir, questionar, fazer parte da construção de seu 

conhecimento. Com isso, deixa de ser apenas um conhecedor de conteúdos, vindo a 

“aprender” atitudes, desenvolver habilidades, como argumentação, interpretação, 

análise, entre outras (AZEVEDO, 2004, P. 25). 

 

Por outro lado, fica a cargo do professor o acompanhamento das discussões, a 

provocação, a proposição de novas questões, além de manter a coerência entre as ideias dos 

estudantes sobre o problema proposto. 

Segundo Azevedo (2004), dependendo da sua estruturação, podem ser consideradas 

atividades investigativas: 

Demonstrações Investigativas – As demonstrações experimentais deixam o caráter 

ilustrativo de lado a partir do momento que partem da problematização de uma situação, 

permitindo assim o desenvolvimento de aspectos importantes para a prática investigativa: 

formulação de hipóteses, observação, reflexão (CARVALHO et al, 1998). 

Laboratório Aberto: Trata-se da resolução de uma questão por meio da adoção de 

procedimentos práticos experimentais. A autora assinala seis fases importantes para o 

desenvolvimento desse tipo de atividade numa abordagem investigativa, no caso:  

i. Proposta do problema;  
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ii. Levantamento das hipóteses;  

iii. Elaboração do plano de trabalho – Adoção dos procedimentos; 

iv. Montagem do arranjo experimental e coleta de dados; 

v. Análise dos dados; 

vi. Conclusão; 

Questões Abertas – Proposição de questões abertas com o objetivo de fazer com que 

os alunos utilizem conceitos já aprendidos, possibilitando o desencadeamento de discussões e 

debates entre alunos e professores. De acordo com Azevedo (2004), as questões abertas 

abrangem apenas conceitos. 

Problemas Abertos – São questões apresentadas à classe em que se discutem aspectos 

voltados para a sua resolução. Nesse tipo de atividade, Azevedo (2004) assinala que a 

situação problemática deve conter elementos do interesse dos alunos. Para sua resolução, 

adotam-se aspectos importantes da investigação científica, como a formulação de hipóteses, a 

observação de evidências, o estabelecimento de situações que correlacionam com as hipóteses 

propostas, levando à sua validação ou não.  

O desenvolvimento de uma atividade numa abordagem investigativa requer dos alunos 

ações que vão além da manipulação de objetos e da observação de fenômenos. As propostas 

investigativas devem contemplar ações importantes do trabalho científico, como a reflexão, 

discussão, explicação, relatos, dentre outros aspectos relevantes (AZEVEDO, 2004).  

Lewin e Lamascólo (1998) assinalam que nenhuma investigação parte do zero, elas 

exigem o uso do conhecimento prévio dos estudantes no sentido de orientar a observação e 

definir as condições em que devem ser abordadas. Por esse motivo, a aprendizagem dos 

conteúdos procedimentais é tão importante quanto os conceituais e atitudinais no ensino de 

ciências. 

Corroborando com tais afirmações, Azevedo (2004) coloca que só é possível a 

ocorrência da aprendizagem desses conteúdos se houver ação dos estudantes durante a 

resolução de problemas. 

Segundo orientações do National Science Education Standards – NSES, uma das 

principais referências para o movimento ensino de ciências por investigação, as atividades 

investigativas apresentam um caráter multifacetado, envolvendo a observação, a elaboração 

de questões, um movimento recorrente aos conhecimentos prévios dos estudantes, a análise e 

interpretação de dados, explicações e previsões.  

Vários estudos apontam para a superação da utilização das atividades experimentais 

como meras ilustrações e verificações de fenômenos. Tais atividades devem centrar nas ações 
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dos estudantes e não no objeto de estudo (CACHAPUZ et al, 2005, CARVALHO, 2013, 

LIMA E MUNFORD, 2007). Nessa mesma linha de discussão, sobre o ensino de ciências 

numa perspectiva investigativa, Duschl (1994) ressalta que o ensino de ciências deve ser 

baseado numa proposta curricular que contemple os processos de construção do conhecimento 

científico. O autor aponta como componentes essenciais a essa construção, a adoção de 

procedimentos pelos estudantes, similares àqueles adotados pelos cientistas, e a ideia de que o 

conhecimento adquirido está sempre sujeito a mudanças. 

Outra concepção acerca do ensino de ciências por investigação igualmente importante, 

e que compõe uma das bases de sustentação desse trabalho, consiste no fato de que nem toda 

atividade investigativa “envolve necessariamente atividades práticas ou experimentais ou que 

se restringem a elas” (MUNFORD e LIMA, 2007, p. 10-11). As autoras afirmam ainda que 

existem atividades que não possuem o caráter prático, mas que abordam na sua essência um 

caráter mais investigativo do que aquelas que são experimentais, isso porque algumas 

atividades experimentais podem configurar meras atividades comprobatórias de teorias ou 

repetição de roteiros. 

Outro ponto importante discutido por Munford e Lima (2007) diz respeito ao grau de 

abertura das atividades propostas. As autoras assinalam que é bastante comum a noção de que 

o ensino de ciências por investigação seria baseado na proposição de questões bastante 

“abertas”. Sobre o grau de abertura das atividades investigativas, Wellington (2000) ressalta 

que essas atividades podem apresentar níveis diferenciados de orientação e abertura. A 

exemplo do exposto, Munford e Lima (2007) afirmam que nesse tipo de atividade os alunos 

têm autonomia para propor questões e indicar quais os procedimentos que serão adotados para 

alcançar os resultados.  

Para Schawab (1962), o grau de abertura de uma atividade investigativa se relaciona 

diretamente com o nível de intervenção do professor ao propor problemas, procedimentos e 

análise dos resultados. Nessa concepção, podemos concluir que quanto maior a interferência 

do professor, menor o grau de abertura da atividade proposta.  

A proposição e interpretação do grau de abertura das atividades investigativas variam 

na visão dos autores. Para Tamir (1990) as atividades investigativas diferem muito das 

atividades tradicionais, uma vez que, tanto a atuação do professor quanto a dos alunos são 

essenciais durante o desenvolvimento da atividade.  

O quadro 1 ilustra os níveis de abertura das atividades propostos por Tamir (1990). 



30 
 

 
 

Quadro 1: Classificação das atividades práticas segundo seu grau de abertura (Tamir, 1990). 

 

Fonte: SÁ (2007) 

 

As atividades investigativas pressupõem um envolvimento maior dos estudantes no 

sentido de desenvolver as ações. Por esse motivo, é necessário que os objetivos e a finalidade 

das atividades estejam claros para que os alunos possam formar uma concepção prévia sobre 

o tema e definir os limites da investigação, propondo ações conscientes baseadas na reflexão 

sobre a problemática proposta (TAMIR, 1990). De acordo com o mesmo autor, quanto maior 

o envolvimento dos estudantes no desenvolvimento da atividade investigativa, maior o nível 

de abertura da atividade proposta. 

Carvalho (2006, apud ZOMPERO, 2011, p. 77) propõe a classificação das atividades 

investigativas em relação ao grau de liberdade conferido a cada etapa do processo, fazendo 

uma avaliação da participação tanto do aluno quanto do professor no desenvolvimento da 

atividade proposta, o que pode ser observado no quadro 2. 

 

Quadro 2: Graus de liberdade professor/aluno na aula de laboratório proposto por 

Carvalho (2006) 
 GRAU I GRAU II GRAU III GRAU IV GRAU V 

PROBLEMA .... P P P A/P 

HIPÓTESES .... P/A P/A P/A A 

PLANO DE 

TRABALHO 

.... P/A A/P A A 

OBTEÇÃO DOS 

DADOS 

.... A/P A A A 

CONCLUSÃO .... A/P/ Classe A/P/ Classe A/P/ Classe A/P/ 

Sociedade 
Fonte: Zompero 2011, apud Carvalho 2006. 

 

De acordo com a proposta da autora, as atividades classificadas como grau I contam 

apenas com a participação efetiva do professor para o desenvolvimento da atividade, não 

caracterizando uma atividade investigativa. A partir do Grau II, ocorre a participação efetiva 

dos estudantes. O professor (P) propõe o problema, media a elaboração das hipóteses, a 

escolha dos procedimentos e a coleta de dados. Os alunos (A) participam diretamente da 

proposição das hipóteses, da definição dos procedimentos e da análise dos dados de maneira 
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conjunta com o professor. Os graus III, IV e V conferem aos alunos maior liberdade para o 

desenvolvimento da atividade, chegando ao ponto de propor inclusive o problema a ser 

investigado, o que pode ser observado na caracterização apresentada no quadro 02 referente a 

atividade V.  

No caso dessa pesquisa, a atividade investigativa proposta não se configura como uma 

atividade experimental. A atividade investigativa é proposta em uma gruta calcária. Cenário 

onde os alunos coletam as evidências necessárias para refletir sobre o problema proposto. 

 

1.3 Espaços não formais de educação: a escola além da escola 

 

A formação completa dos indivíduos transcende os espaços escolares. Segundo Delors 

(1998, p. 89), “à educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e 

constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele”. Para 

o autor, ao longo da vida, o processo de educação deve ter como premissa o desenvolvimento 

de quatro pilares fundamentais: o aprender a ser, a fazer, a conhecer e a conviver. Entretanto, 

o desenvolvimento dessas potencialidades só é possível graças a um processo de formação 

contínuo, integrado e completo. Um processo que integre e estabeleça relações entre os 

variados conteúdos curriculares previstos por legislações específicas e norteadoras de um 

currículo básico comum; e atividades voltadas para a valorização das diferentes manifestações 

culturais presentes na escola e na sociedade. 

É nesse contexto que percebemos a importância de uma integração dos diferentes tipos 

de educação e dos espaços em que acontecem. A educação, enquanto processo de ensino e 

aprendizagem, pode ser construída ao longo da vida dos indivíduos, por meio do convívio 

com a família, da inserção nas comunidades, participação nas igrejas e grupos comunitários, 

em espaços institucionalizados ou não, e na escola. Cada segmento, procedendo com seus 

valores, crenças e diretrizes que norteiam os seus trabalhos e os objetivos da sua formação. 

 

1.3.1  As políticas Educacionais Brasileiras e os Espaços não Formais de Educação 

 

A escola é um ambiente privilegiado para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Entretanto, nos dias atuais, é impossível pensar a sua estrutura como local exclusivo para a 

construção e apropriação do conhecimento.  
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Pensar a escolarização, incluindo todos os processos e objetivos que a educação 

envolve, consiste em conceber o direito a uma formação completa e plena para o exercício da 

cidadania.  

Assim, partindo do entendimento de que a educação acontece em diferentes contextos 

e que dessa forma a educação não formal - aquela que se processa fora das dependências 

escolares - também integra o processo de ensino e aprendizagem; as atividades desenvolvidas 

fora da estrutura escolar também integram o processo de formação desde que possuam 

objetivos definidos. Em outras palavras,  

 

a escola – por meio de planejamento, projetos integrados e também de seu projeto 

pedagógico – pode proporcionar experiências, fora de seu espaço formal, que estão 

vinculadas a esses seus projetos institucionais, elaborados pela comunidade escolar. 

Encontram-se, nesse caso, por exemplo, as visitas a museus, parques e idas a outros 

espaços socioculturais, sempre acompanhadas por profissionais que, 

intencionalmente, constroem essas possibilidades educativas em outros espaços que 

se consolidam no projeto maior – o do espaço formal de aprendizagens. (BRASIL, 

2011, p. 2-3). 

 

 

No Brasil, a educação formal é regulamentada em uma primeira instância pelo MEC
9
, 

por meio da proposição de uma base curricular nacional comum. Cabe às secretarias estaduais 

e municipais de educação, a adequação dos seus planos de ensino desde que seja respeitada a 

base curricular comum proposta pelo MEC.  

Já a educação não formal não é organizada por regulamentação de órgãos oficiais da 

educação, ou seja, não existe uma obrigatoriedade de aprender esse ou aquele conceito 

utilizando, por exemplo, espaços como museus, centros de ciências, jardins botânicos e 

outros. Entretanto, esse tipo de educação compreende toda e qualquer atividade educativa 

organizada e realizada fora do ambiente escolar e, por isso, é inegável o quanto esses 

ambientes propiciam oportunidades indescritíveis de aprendizagem, seja de conceitos 

previstos em um currículo de uma determinada série ou não (OLIVEIRA, 2009; 

JACOBUCCI, 2008).  

A LDB 4024/61 menciona, em seu texto, a questão da formação para a preservação e 

expansão do patrimônio cultural, entretanto, artigo algum desse documento pondera sobre a 

utilização dos espaços culturais para apropriação do conhecimento.  

Apesar disso, pode-se afirmar que as relações entre a formação dos cidadãos na esfera 

escolar e nesses espaços estão presentes em documentos oficiais brasileiros norteadores da 

                                                            
9 MEC – Ministério da Educação. 
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educação ao longo da história, alguns de forma explícita e outros por meio de ações que 

muitas vezes requerem o uso desses espaços. A exemplo disso podemos citar: 

(i) Lei de Diretrizes e Bases da Educação sancionada em 1996 – 

LDB/9394 que assegura como um dos princípios da educação nacional “a 

valorização da experiência extra-escolar”, que conforme o artigo 1º estabelece que 

 

 “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 

na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”. (BRASIL, 1996, p. 1). 

 

(ii) Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN/1998 – Documentos que 

norteia as secretarias estaduais e municipais em relação à elaboração dos 

currículos a serem implementados pelas escolas de modo a respeitar as 

diversidades regionais, mas que, ao mesmo tempo, atendam a base curricular 

nacional comum (BRASIL, 1998). No que diz respeito à utilização dos espaços 

não formais no contexto da educação em ciências, esses documentos designam o 

uso dos espaços não escolares como atividades de campo e corroboram com a 

ideia de que eles são importantes para o ensino de ciências. De acordo com os 

documentos: 

 

É impensável o desenvolvimento do ensino de Ciências de qualidade sem o 

planejamento de trabalhos de campo que sejam articulados às atividades de classe. 

Esses trabalhos contemplam visitas planejadas a ambientes naturais, a áreas de 

preservação ou conservação, áreas de produção primária (plantações) e indústrias, 

segundo os diferentes planos de ensino do professor [...] o desenvolvimento de 

atividades em espaços com essas características traz a vantagem de possibilitar ao 

estudante a percepção de que fenômenos e processos naturais estão presentes no 

ambiente como um todo, não apenas no que ingenuamente é chamado de natureza.  
(BRASIL, 1998, p. 126). 

 

(iii) A Lei 13.005 sancionada no dia 25 de junho de 2014, o PNE – Plano 

Nacional de Educação - reconhece os ambientes extra-escolares como locais 

também recomendados para a construção do conhecimento, de modo a oferecer 

aos estudantes uma formação completa. Aspectos voltados para a valorização 

cultural e o livre acesso a ambientes de divulgação científica como um direito de 

todos, são itens assegurados pelo documento. Como uma das estratégias para o 

cumprimento da meta de oferecer uma educação em tempo integral para no 

mínimo 25% da educação básica, o documento propõe 
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fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, 

praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários (BRASIL, 2014, p. 6). 

 

Ainda sobre as disposições das metas propostas pelo PNE, no que diz respeito à 

implantação de diretrizes pedagógicas para a educação básica, com direitos e objetivos de 

aprendizagem, esse documento assegura  

 

[...] o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e 

artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, 

garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência (BRASIL, 2014, p. 8). 

 

Desse modo, ancorados pelo último documento oficial norteador da educação básica 

brasileira, o PNE/2014, entendemos que o acesso dos estudantes a bens culturais é um direito 

de todos, além de exercer um papel fundamental para o processo de formação, conforme 

afirmam os PCNs (1998) e demais orientações do cenário educacional brasileiro ao longo das 

últimas décadas.  

 

1.3.2 A busca por uma caracterização dos tipos de educação e dos espaços em que se 

processam 

 

O termo “espaço não formal de educação” tem sido amplamente utilizado por 

professores e pesquisadores de diversas áreas, para designar locais voltados para a construção 

de saberes e que não são necessariamente as instituições oficiais escolares, mas que oferecem 

condições favoráveis ao desenvolvimento de práticas educativas que podem, ou não, 

relacionar-se a um conteúdo curricular da escola formal por meio de uma intencionalidade 

(CAZELLI, 2005; JACOBUCCI, 2008; PIVELLI, 2006; PIVELLI et al, 2005; VIEIRA, 

2005). 

Para Gohn (2006), existem três formas de educação: a educação formal – aquela que 

é desenvolvida em locais institucionalizados certificadores e reconhecidos oficialmente – 

como exemplo citamos as escolas com todos os espaços que a constituem e seu currículo 

definido por diretrizes nacionais oficiais. Ela requer uma divisão temporal na sua organização, 

um sequenciamento das atividades e usualmente se divide por idade.   

A educação não formal – aquela que é desenvolvida em locais externos à escola, 

podendo ser institucionalizados ou não, mas que se processa segundo uma intencionalidade 
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específica e inerente de cada espaço. Como exemplo, podemos citar os museus, os parques, os 

centros de ciências, dentre outros. Ela não se organiza segundo uma ordem, como série, idade, 

conteúdos, dentre outros aspectos que também exprimem a ideia classificatória. Os museus de 

ciências, por exemplo, podem atender a públicos escolares com idades variadas, até mesmo 

aquele público que não é necessariamente escolar. Possuem programação própria e a sua 

utilização por entidades escolares ocorre por livre escolha do professor que, mediante um 

planejamento, julga importante tal vivência para o processo de construção do conhecimento 

por parte dos educandos.  

Por último, e não menos importante, a educação informal – aquela que na maioria 

das vezes consiste na passagem de conhecimentos e costumes de gerações anteriores de um 

determinado grupo, no sentido de orientar as ações do presente.  Constitui-se sobretudo das 

ações aprendidas pelos indivíduos durante o processo de socialização. Caracteristicamente é 

marcada por valores, crenças e culturas e acontecem dentro de espaços como a família, 

clubes, igrejas e outros. Trata-se de conhecimentos adquiridos que não são definidos por um 

currículo. Não possui uma sistematização sequencial regulamentada por diretrizes oficiais.  

A mesma autora assinala em seu artigo a necessidade de se definir quem são os 

educadores em cada campo educacional e a caracterização do espaço em que se processa a 

educação. No quadro 03, apresentamos a caracterização dos três tipos de educação conforme 

definições apresentadas por Gohn (2006). 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Caracterização da Educação Formal, Informal e Não Formal 
 Tipos de Educação 

Elementos 

fundamentais à 

caracterização dos 

tipos de educação 

Formal Não Formal 

 

Informal 

 

Sujeitos responsáveis 

pela educação 
Professores 

“o outro”- aquele com quem 

interagimos ou nos 

integramos. 

Família em geral, 

vizinhos, componentes 

de uma igreja e outras 
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organizações com as 

mesmas 

características. 

Espaço “físico” onde 

ocorre a 

aprendizagem. 

Escolas 

(instituições 

certificadoras, 

regulamentadas 

por lei, 

organizadas 

segundo 

diretrizes 

nacionais) 

Locais que acompanham a 

trajetória dos grupos fora da 

escola em locais informais, 

entretanto a aprendizagem é 

veiculada através de 

processos intencionais. 

Como exemplos, a autora 

cita os museus e os centros 

de ciências. 

O espaço é demarcado 

por referência de 

localidade, sexo, 

religião, etnia etc. 

Objetivo central de 

cada campo 

educacional 

Forma o 

indivíduo para a 

vida, segundo 

diretrizes 

nacionais 

previamente 

estabelecidas. 

Promove o conhecimento 

sobre o mundo em que o 

indivíduo está inserido e as 

suas relações estabelecidas 

com o meio. Forma o 

indivíduo para a vida e suas 

adversidades, permitindo o 

estabelecimento de relações 

concretas entre o currículo e 

o mundo. 

Desenvolve hábitos, 

atitudes, valores 

segundo crenças de 

grupos organizados  

aos quais o educando 

pertence. 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

De acordo com as ideias defendidas por Gohn (2006) e apresentadas pela pesquisadora 

no quadro 03, muitas vezes o espaço físico onde ocorre a educação informal e não formal 

coincidem entre si, entretanto ela aponta que: 

Na educação não-formal, os espaços educativos localizam-se em territórios que 

acompanham as trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, fora das escolas, em 

locais informais, locais onde há processos interativos intencionais (a questão da 

intencionalidade é um elemento importante de diferenciação) (GOHN, 2006, p. 29). 

 

Nesse caso, o divisor de águas entre a educação não formal e informal é a 

intencionalidade presente no processo educativo.  

Autores como Jacobucci (2008) e Vieira (2005), defendem que a educação não formal 

é aquela que ocorre fora das dependências da escola, mas que está vinculada à apreensão de 

conceitos presentes na estrutura curricular obrigatória da educação formal, ou seja, aquela que 

é implementada pela escola de acordo com as suas demandas. Desse modo, no que diz 

respeito aos espaços não formais considerados educativos, Jacobucci (2008) destaca que  



37 
 

 
 

Duas categorias podem ser sugeridas: locais que são Instituições e locais que não 

são Instituições. Na categoria Instituições, podem ser incluídos os espaços que são 

regulamentados e que possuem equipe técnica responsável pelas atividades 

executadas, sendo o caso dos Museus, Centros de Ciências, Parques Ecológicos, 

Parques Zoobotânicos, Jardins Botânicos, Planetários, Institutos de Pesquisa, 

Aquários, Zoológicos, dentre outros. Já os ambientes naturais ou urbanos que não 

dispõem de estruturação institucional, mas onde é possível adotar práticas 

educativas, englobam a categoria Não-Instituições. Nessa categoria podem ser 

incluídos teatro, parque, casa, rua, praça, terreno, cinema, praia, caverna, rio, lagoa, 

campo de futebol, dentre outros inúmeros espaços (JACOBUCCI, 2008, p. 56). 

 

A figura 01 organiza de forma clara as ideias apresentadas por Jacobucci (2008) em 

relação à definição apresentada e defendida pela autora sobre o que seja Espaço Formal e Não 

Formal de Educação. 

Figura 1: Definições para espaço formal e não formal de educação. (JACOBUCCI, 2008) 

 

Considerando as ideias apresentadas por Jacobucci (2008) em relação à caracterização 

dos espaços não formais de educação, podemos afirmar que o espaço escolhido para o 

desenvolvimento da sequência didática proposta por essa pesquisa – uma gruta calcária – é 

considerado um espaço não formal institucional. Neste caso, Gohn (2006) assinala que é 

importante a identificação do agente do processo de construção do conhecimento. Para a 

autora, na educação não formal, ou seja, aquela que acontece fora dos espaços escolares “o 

grande educador é o outro, aquele com quem interagimos ou nos integramos” (GONH, 2006, 

p. 29).  

Dessa forma, julgamos e consideramos importante o conhecimento antecipado do 

espaço não formal que será utilizado no processo de ensino, uma vez que o responsável pelo 

processo de construção e organização desses espaços não é propriamente o professor, e sim o 

“outro” conforme afirma Gohn (2006).  

Voltando as atenções para a presente pesquisa, o educador envolvido no processo de 

aprendizagem - no caso do trabalho em campo - é o mediador da visita à Gruta Rei do Mato, e 

planeja seu trabalho segundo objetivos propostos pelo órgão regulador daquele espaço – 
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IEF
10

. Cabe ao professor e ao pesquisador a utilização dos aspectos contemplados pelo 

trabalho in loco, por meio da elaboração de planejamentos prévios das atividades e do seu 

propósito no processo de ensino e aprendizagem, sem a intenção de fazer do local visitado um 

ambiente formal de educação.  

Na próxima seção apresentaremos os conteúdos de aprendizagem propostos por 

Zabala (1998) e que foram considerados de grande relevância para essa pesquisa, por 

entendermos que o ensino dos conceitos científicos -“o saber sobre”- são tão importantes 

quanto o -“saber fazer”- conteúdos procedimentais e o -“saber ser”- conteúdos atitudinais. 

 

1.4 Conteúdos de aprendizagem: uma abordagem globalizadora da educação 

  

A construção do conhecimento científico não se resume à transmissão dos conceitos 

construídos por gerações anteriores. De maneira equivalente, as atitudes e procedimentos 

desempenhados pelos estudantes nas aulas de ciências configuram importantes conteúdos de 

aprendizagem no processo de construção do saber científico. Para Pozo e Crespo (2009, p. 

21), é necessário que os alunos entendam a ciência como “um processo e não como um 

produto acumulado em forma de teorias ou modelos”, sendo importante levá-los a conhecer o 

caráter dinâmico do fazer ciência.  

Nesse contexto, podemos afirmar que o ensino de ciências por investigação constitui 

uma abordagem que vai além da construção conceitual. Os conteúdos procedimentais e 

atitudinais apresentados por Zabala (1998) estão intrinsicamente ligados ao “fazer ciência” e 

são contemplados nas atividades elaboradas dentro dessa abordagem. 

Sobre o papel central dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem, Pozo e 

Crespo (2009, p.22) assinalam que “não é mais possível conceber a aprendizagem como uma 

atividade apenas de reprodução ou cumulativa. Nosso sistema cognitivo possui características 

muito específicas que condicionam nossa forma de aprender”. 

A aprendizagem dos diversos conceitos de ciências requer a superação das 

dificuldades de compreensão desde os conceitos mais simples aos mais complexos e 

específicos. O desenvolvimento de habilidades cognitivas e experimentais, raciocínio 

científico e resolução de problemas, conferem aos conteúdos procedimentais grande 

relevância no ensino de ciências. São esses procedimentos que promovem a participação dos 

                                                            
10 IEF – Instituto Estadual de Florestas. 
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estudantes no processo de construção do conhecimento científico (POZO e CRESPO, 2009) e 

os colocam como protagonistas na construção do conhecimento. 

A promoção de um processo de ensino e aprendizagem por meio de um enfoque 

globalizador possibilita a inserção dos alunos numa perspectiva holística e integral, 

priorizando uma aprendizagem significativa e global (RAMOS, 2013).  

O processo de ensino e aprendizagem não se restringe à construção de conceitos das 

áreas específicas do conhecimento. Zabala (1998), em sua obra intitulada: “A prática 

educativa: como ensinar”, destaca a importância dos conteúdos conceituais, atitudinais, 

factuais e procedimentais.  

 

Quadro 4: Caracterização dos conteúdos de aprendizagem segundo sua tipologia (Zabala, 

1998) 

Conteúdo de 

Aprendizagem 

Caracterização Exemplos 

Factuais Conhecimento de situações, dados, 

acontecimentos e fenômenos. 

Podem ser definidos pelo seu 

caráter singular e descritivo. 

Favorecem a proposição de 

esquemas conceituais, uma vez que 

são referências em um determinado 

contexto. 

A idade de uma pessoa; 

A localização de uma montanha; 

As dimensões de um determinado espaço; 

Os códigos e símbolos usados na química, 

física e matemática; 

 

Conceitual Refere-se ao conhecimento de 

conceitos enquanto conjunto de  

fatos, objetos e símbolos que 

possuem características comuns e 

envolvem processos de 

compreensão, abstração, reflexão, 

análise e comparação. Esse tipo de 

aprendizagem vai além da 

reprodução dos enunciados de 

forma literal. Implica a 

reelaboração e aplicação conceitual 

em diferentes situações.  

Atividades que promovam o 

estabelecimento de relações com 

conhecimentos prévios e análise de 

situações; 

Atividades que outorguem significado e 

funcionalidade aos novos conceitos; 

Atividades que favoreçam a compreensão 

do conceito  para posterior utilização na 

interpretação e  conhecimento de 

situações ou construção de novas ideias. 
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Procedimental Envolvem aprendizagens referentes 

ao “saber fazer”- desenvolvimento 

de habilidades. Trata-se de ações 

ordenadas para uma determinada 

finalidade. São conteúdos com 

características bem específicas, 

como pode ser observado na coluna 

“exemplos” desse quadro, 

entretanto possuem um 

denominador comum: Ações. 

Ler; 

Desenhar; 

Observar; 

Inferir; 

Classificar. 

 

 

Atitudinal Envolvem aspectos voltados para 

valores, normas e atitudes. 

Possuem características bem 

peculiares e se relacionam com a 

importância dos diferentes 

componentes afetivos, cognitivos 

ou relacionados à conduta. 

Aborda valores, ética, cooperação, 

trabalho em grupo, o respeito pelo outro e 

pelo meio ambiente, o respeito às normas 

dentre outros. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Nessa pesquisa, entendemos que o processo de construção dos conceitos científicos é 

tão importante quanto os conteúdos procedimentais e atitudinais. Os conteúdos 

procedimentais consistem em ações específicas como o ato de observar, formular hipóteses, 

analisar dados, formular conclusões, além de outras ações desempenhadas e que consistem no 

“saber fazer” – Conteúdos procedimentais - que é tão importante quanto o “saber sobre” – 

Conteúdos conceituais (CAMPOS E NIGRO, 1999).  

Os conteúdos de aprendizagem atitudinais são mais amplos e gerais. São muito 

relevantes não só para o processo de construção científica, mas de todas as disciplinas 

curriculares. Os conteúdos factuais são referentes a acontecimentos, datas e informações mais 

descritivas e que não se relacionam com tanta intensidade com os critérios estruturantes das 

atividades investigativas. Por esse motivo, optamos por não considerá-los no processo de 

análise dos dados dessa pesquisa. 
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CAPÍTULO II – CAMINHOS PERCORRIDOS PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentaremos os procedimentos metodológicos adotados para a 

realização dessa pesquisa. Trata-se de uma investigação sobre as contribuições do uso de um 

Espaço Não Formal de Educação para o ensino de ciências. Para o presente estudo, o espaço 

escolhido para o desenvolvimento da atividade foi a Gruta Rei do Mato, localizada às  

margens da BR 040, no município de Sete Lagoas-MG. 

 

2.1 O contexto da pesquisa 

 

2.1.1 A escolha da escola  
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A pesquisa foi realizada no período de Setembro/2014 a junho/2015, em uma turma do 

oitavo ano do ensino fundamental de uma escola da Rede Estadual de Ensino de Minas 

Gerais, situada na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O período descrito foi considerado 

desde o contato com o estabelecimento de ensino, mediante a assinatura do TCLE pela 

direção da escola, até a data da aplicação da última atividade da sequência didática elaborada 

para a pesquisa. 

A escolha da escola se deu em função da pesquisadora conhecer a sua estrutura, uma 

vez que é professora concursada da instituição e leciona nas turmas de ensino médio, no turno 

da noite. Entretanto, conforme descrito anteriormente, a pesquisadora optou por desenvolver 

uma sequência didática para os anos finais do ensino fundamental. A escolha baseou-se 

principalmente no fato da pesquisadora não ter nenhum vínculo com esse segmento, para 

evitar possíveis influências no processo de coleta de dados.  

Fatores como aceitação da pesquisa e disposição da equipe administrativa foram 

fundamentais para a consolidação da escolha da escola. Desde o início, a Diretora mostrou-se 

receptiva e muito empolgada com o projeto. Segundo ela, a educação vem sofrendo câmbios 

significativos movidos pela influência das transformações sociais. Alunos cada vez menos 

interessados nas dinâmicas das salas de aula, que por sua vez constituem um ambiente muito 

competitivo. Para ela, a diversificação das estratégias de ensino pelo professor pode ser uma 

aliada nos trabalhos de classe. No entanto, as condições para essa diversificação às vezes são 

restritas ao professor, em função da estrutura oferecida pela escola e por outros motivos. 

A escola atende o total de 900 (Novecentos) alunos distribuídos no ensino 

fundamental II, ensino médio regular e EJA
11

. As aulas do ensino fundamental são 

ministradas à tarde, o ensino médio regular manhã e noite e a EJA acontece exclusivamente à 

noite. Do universo de alunos matriculados no ensino fundamental, oitenta se encontram 

matriculados em um projeto da Secretaria de Educação denominado PROETI
12

, 

permanecendo na escola no horário de 08 às 17:30 horas com atividades diversificadas. 

Atualmente, a escola não conta com nenhuma parceria, seja da iniciativa privada ou 

projetos vinculados a alguma universidade. Há alguns anos, a escola manteve parceria com a 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Por três anos consecutivos a escola recebeu 

estagiários da UFMG que desenvolveram um projeto na área de ciências, denominado Água 

em Foco. A diretora salientou que na época o ganho pedagógico foi expressivo. 
                                                            
11 EJA – Educação de Jovens e Adultos 
12 PROETI – Projeto de Tempo Integral oferecido por algumas escolas da rede estadual de Minas Gerais. 
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2.1.2 A escolha do espaço não formal de educação para o desenvolvimento da atividade 

 

A sequência didática elaborada partiu do interesse despertado na pesquisadora a partir 

de uma atividade desenvolvida na disciplina de Ensino e Aprendizagem I, componente 

obrigatório do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade 

Federal de Ouro Preto, para os mestrandos da área de Química, em que a pesquisadora se 

encontrava matriculada. Durante o trabalho, foram estudados alguns artigos que abordam o 

tema relativo ao uso dos espaços não formais de educação como estratégia de ensino.  

Para essa pesquisa, tornou-se evidente a necessidade de se buscar um referencial 

sólido na literatura, que apresentasse uma definição do que realmente seria a educação formal, 

a não formal e a informal, bem como a caracterização dos espaços onde se processariam. 

Essas características se encontram descritas no capítulo I dessa dissertação. Assim, a partir da 

leitura de trabalhos publicados e que versavam sobre a utilização dos espaços não formais 

para o ensino de ciências, buscou-se elaborar uma atividade dentro de uma abordagem 

investigativa para ser desenvolvida utilizando espaço não formal de educação, com o objetivo 

de evidenciar as potencialidades desses espaços no cenário educacional. 

A gruta Rei do Mato, local utilizado para o desenvolvimento da atividade, foi 

escolhida após um longo estudo do planejamento curricular proposto pela Secretaria de 

Educação do Estado de Minas Gerais – CBC
13

. Essa proposta curricular apresenta a 

construção do conceito “transformação dos materiais” no oitavo ano do ensino fundamental e, 

de acordo com o cronograma elaborado pela professora regente, esse tópico seria trabalhado 

em meados do mês de maio.  

Outros fatores considerados na escolha do espaço foram o fato de a gruta se localizar 

relativamente próximo à cidade de Belo Horizonte, contar com uma estrutura de receptivo 

ideal para trabalhos em grupos e a segurança que o local dispunha para a realização desse tipo 

de atividade. 

Após o estudo, tanto do CBC quanto dos tópicos previstos no planejamento da turma, 

a pesquisadora observou que o ambiente de uma gruta poderia trazer elementos que 

contribuiriam para o desenvolvimento de conceitos relacionados às “transformações dos 

                                                            
13 CBC – Currículo Básico Comum. Trata-se da proposta curricular elaborada pela equipe de especialistas da 

secretaria de educação do estado de Minas Gerais e que norteia a educação básica em todo o estado. 
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materiais”.  Além disso, ela constatou que seriam estudados, dentro do tópico, o conceito de 

reações químicas, bem como a sua ocorrência, identificação e representação. 

 A preocupação em estabelecer objetivos claros e bem definidos para esse tipo de 

atividade partiu da reflexão de que, muitas vezes, as propostas de ensino desenvolvidas fora 

do espaço escolar não proporcionam a exploração do seu potencial educativo.  

Partindo desse pressuposto, o objetivo da sequência didática elaborada era tornar as 

atividades desenvolvidas nesses locais mais proveitosas em termos de oportunidades para a 

construção do conhecimento científico, respeitando com toda a sua essência o que esses 

espaços têm a oferecer sem transformá-lo necessariamente numa sala de aula.  

Defendemos, nesse trabalho, que a definição de objetivos na elaboração de uma 

proposta pedagógica é fundamental. Desse modo, preparar os alunos no sentido de motivá-los 

para a visita constitui uma ação que pode levá-los a ter um olhar especial acerca do que eles 

vão encontrar pela frente, e essas ações não implicam na escolarização local.  

 

2.1.3 A professora 

 

Logo que ficou tudo acertado com a equipe administrativa da escola, a pesquisadora 

solicitou à professora o agendamento de um horário para uma entrevista. Esclareci para ela 

que aquele procedimento era necessário para que pudéssemos ter acesso a informações 

importantes como a sua formação e os principais procedimentos pedagógicos adotados por 

ela, no processo de ensino aprendizagem.  

A professora atendeu prontamente ao pedido e agendou a entrevista para um dos seus 

horários vagos destinados ao planejamento. De acordo com as informações concedidas pela 

professora em entrevista à pesquisadora, ela está no exercício do magistério há 12 (doze) 

anos, mesclando os seus trabalhos nos segmentos fundamental e médio da educação básica. 

Iniciou suas atividades nessa escola por meio de um processo de designação para um 

cargo vago. Em 2005, foi aprovada no Concurso da Secretaria Estadual de Educação e optou 

por permanecer na escola. É licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), trabalhou durante um bom tempo em laboratório de análises clínicas, 

mas no momento exerce exclusivamente o magistério na rede pública de Minas Gerais.  

Atualmente, trabalha apenas nessa escola, no turno da tarde, com um cargo completo 

composto por 18 aulas, sendo 16 em sala e duas horas aulas destinadas ao planejamento 

escolar. A professora cumpre duas aulas de exigência curricular, uma vez que cada uma de 
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suas turmas possui três aulas semanais. Dessa forma, como a professora é responsável por seis 

turmas, ela leciona 18 horas aulas em sala. Duas horas-aulas além do seu cargo, a professora 

recebe como proventos extras.  

 

2.1.4  A escolha da turma 

 

Em geral, as turmas dessa escola possuem em média trinta alunos por sala e são 

pequenas, quando comparadas às turmas de outras escolas. Isso é permitido porque as suas 

salas foram construídas com dimensões menores.  

Especificamente, a turma na qual foi aplicada a sequência didática proposta pela 

pesquisa era composta por vinte e sete alunos com idade média entre 13 e 16 anos.  

A professora, que concordou em participar da pesquisa, ministrava aulas para todas as 

turmas do oitavo ano. Entretanto, a escolha da turma se deu em função da compatibilidade de 

horários da pesquisadora e da professora. Todas as turmas tinham três aulas de ciências por 

semana, mas apenas uma delas tinha duas aulas na quinta feira, por esse motivo, essa turma 

foi a escolhida.  

Por meio da análise do questionário aplicado, foi possível constatar que todos os 

alunos da turma pesquisada moravam no entorno da escola, não sendo necessário nenhum 

transporte para se deslocarem até a escola. 

 

2.2 Procedimentos éticos relativos à implementação da pesquisa 

 

A aplicação da sequência e a coleta dos dados ocorreram após conclusão do projeto e 

aprovação do mesmo no Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto - 

(CEP/UFOP). Para submissão do projeto de pesquisa na plataforma, um primeiro contato com 

a escola onde a pesquisa aconteceria já havia ocorrido, uma vez que um dos termos 

obrigatórios para submissão do projeto era o TCLE
14

 (APÊNDICE I) assinado pelo Diretor da 

Instituição autorizando a pesquisa.  

No encontro com a Diretora da escola, foi explicada a metodologia do projeto, seus 

objetivos, bem como os sujeitos que estariam envolvidos no processo. Feito isso, e com a 

concordância de ambos os lados, foram assinados os Termos necessários à submissão do 

projeto na plataforma.  

                                                            
14 TCLE – Termo de Concordância Livre e Esclarecido da Escola. 
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No dia 09 de dezembro de 2014, o CEP/UFOP deu parecer favorável à realização da 

pesquisa conforme parecer consubstanciado (ANEXO I).  

No início do ano letivo de 2015, mais precisamente no mês de fevereiro, a 

pesquisadora retornou à escola com o objetivo de participar da reunião de planejamento das 

atividades, algo que já havia sido acordado com a professora regente do oitavo ano e a equipe 

administrativa da escola no ano anterior. Entretanto, ao chegar à escola, a situação era outra. 

As turmas do oitavo ano estavam aguardando a liberação da SEE
15

 para contratação do 

professor de Ciências. A professora que havia participado da reunião para divulgação e 

conhecimento dos procedimentos que seriam adotados pela pesquisa, estava com as turmas do 

sexto ano e o oitavo ano estava ainda sem o professor de ciências. Por essa razão, a 

coordenadora pedagógica solicitou o adiamento do início da pesquisa por quinze dias, pois 

acreditava que era o tempo suficiente para a organização do quadro de pessoal pela secretaria.  

Passaram-se os quinze dias e a situação continuou a mesma. Muitas disciplinas sem 

professores e a escola funcionando apenas com o quadro efetivo que, por sua vez, era muito 

pequeno. O início da pesquisa foi adiado por mais um mês.  Então, foi agendado com a 

supervisora para iniciarmos os trabalhos no final do mês de março. Naquele momento, era 

conveniente aguardar, uma vez que um dos instrumentos de coleta de dados era a gravação de 

áudio e vídeo e, para isso, era necessário um ambiente de pesquisa mais tranquilo, para que os 

dados coletados não ficassem inaudíveis.  

No retorno à escola no início de abril, após contato com a direção, o quadro de 

professores já estava mais estruturado. A escola já contava com um quadro maior de 

funcionários e havia mais tranquilidade nos corredores. Novamente, a supervisora apresentou 

a professora que foi contratada para trabalhar com os oitavos e nonos anos. A docente foi 

extremamente receptiva ao desenvolvimento da pesquisa e se mostrou muito interessada. Foi 

explicada à professora toda a estruturação da pesquisa e o seu cronograma. Naquele dia, foi 

assinado pela professora o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(APÊNDICE II) para a realização da pesquisa em uma das suas turmas. As informações 

contidas nesse documento eram basicamente as mesmas do documento assinado pela diretora, 

porém ele era direcionado à professora.   

Quanto aos alunos, como eram menores de idade, foi encaminhado aos pais no 

primeiro encontro da pesquisadora com os estudantes um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE/pais) para que os responsáveis pelos estudantes autorizassem ou não a 

                                                            
15 SEE – Secretaria Estadual de Educação 
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participação de seus filhos na pesquisa. Esse documento enumerava os riscos e os benefícios 

elencados pela realização da pesquisa na turma, bem como a liberdade concedida à família e 

ao estudante participante quanto a desistência na participação da mesma em qualquer 

momento dos trabalhos. O documento deixa claro a participação voluntária de todas as partes 

envolvidas.  

Ao final de quinze dias, conforme solicitado pela supervisora, a pesquisadora retornou 

à escola para receber os termos assinados pelos responsáveis pelos alunos, os quais já haviam 

sido recolhidos pela professora. A turma era relativamente pequena -  vinte e sete alunos -  

destes, apenas dois pais não autorizaram a participação de seus filhos na pesquisa.  

A supervisora da escola tentou entrar em contato com os pais que não autorizaram, 

mas não obteve sucesso. O contato telefônico constante na ficha de matrícula não estava 

atualizado. Questionaram-se os alunos separadamente e perguntaram se eles sabiam o motivo 

que levou seus pais a não autorizar a participação. Um deles, disse que sua mãe tinha receio 

de que ele entrasse em uma gruta. Já o outro aluno, não fez nenhum comentário, só disse que 

não o deixaram.  

Para organizar o processo de coleta de dados e, ao mesmo tempo, respeitar a não 

autorização dos dois alunos, foi determinado pela professora que, para as atividades que 

fossem desenvolvidas em grupo, os dois alunos permaneceriam no mesmo grupo e seria feito 

o possível para não focar as gravações nesse grupo em função da possiblidade de uso das 

imagens para a pesquisa. Resolvido o problema, iniciou-se o processo de filmagem das aulas. 

2.3 A metodologia da pesquisa, características da sequência didática aplicada e os 

procedimentos de coleta de dados adotados 
 

A pesquisa foi orientada e conduzida numa abordagem qualitativa e apresenta-se 

caracteristicamente como um estudo de caso, uma vez que as generalizações não constituem 

elementos importantes, pois cada caso é único (LUDKE e ANDRÉ, 1986). Ainda sobre a 

classificação da pesquisa como um estudo de caso, Ponte (2006) assinala que essa abordagem 

tem como objetivo a compreensão do “como” e os “porquês” da unidade pesquisada, 

evidenciando a sua identidade e características próprias, principalmente nos aspectos que 

interessam ao pesquisador.  

Sobre a tipologia de pesquisa “estudo de caso”, o autor também afirma que se trata de 

 

uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, 

pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais 
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essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um 

certo fenômeno de interesse (PONTE, 2006, p.02). 

 

Ainda sobre a pesquisa qualitativa, o ambiente natural constitui a fonte direta de 

obtenção dos dados, que são palavras, frases, imagens e não valores quantitativos 

(TRIVIÑOS,1987; BOGDAN E BIKLEM,1994; MINAYO, 2000). Nessa abordagem, os 

instrumentos de coleta de dados incluem fotografias, caderno de campo, recursos 

audiovisuais, registros de atividades desenvolvidas durante a pesquisa, documentos pessoais e 

registros oficiais. A análise desses documentos deve ser feita de forma criteriosa a fim de 

conservar a integridade dos dados ao serem transcritos, respeitando, principalmente, a forma 

com que foram registrados (BOGDAN et al, 1994).    

Para a pesquisa em curso, foram adotados como procedimentos de coleta de dados: 

I. observação participante da pesquisadora nas atividades – registro em 

diário de campo e filmagem das atividades; 

II.  registro das atividades desenvolvidas pelos estudantes (APÊNDICE 

VI); 

Na pesquisa qualitativa, o pesquisador exerce um papel central e constitui-se um dos 

instrumentos principais do trabalho, visto que é o responsável por elucidar o problema 

proposto na investigação.  

Acerca da caracterização e delimitação da pesquisa qualitativa em detrimento das 

características apresentadas pela pesquisa quantitativa, Creswell (2007) afirma que: 

 

[...] os procedimentos qualitativos apresentam um grande contraste com os métodos 

de pesquisa quantitativa. A investigação qualitativa emprega diferentes alegações de 

conhecimento, estratégias de investigação e métodos de coleta e análise de dados. 

Embora os processos sejam similares, os procedimentos qualitativos se baseiam em 

dados de texto e imagem, têm passos únicos na análise de dados e usam estratégias 

diversas de investigação (CRESWELL, 2007, p. 184). 

 

Nesse sentido, e corroborando com as ideias apresentadas por Creswel (2007) e Ponte 

(2006), definimos que a unidade de estudo para essa pesquisa é uma Gruta Calcária, ou seja, 

um ambiente natural, não escolar, classificado por alguns pesquisadores na literatura 

educacional, como Espaço Não Formal de Educação (VIEIRA, 2005; GOHN, 2006; 

GUIMARÃES e VASCONCELLOS, 2006; JACOBUCCI, 2008).  

Como a pesquisa se baseia na aplicação de uma sequência didática investigativa, 

foram consideradas para análise as aulas que precedem e sucedem a visita à gruta calcária em 
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função da estrutura proposta para atividade. Essas aulas apresentam elementos importantes à 

estruturação de uma atividade de caráter investigativo. 

Para o presente trabalho, a pesquisadora assumiu o papel de observadora participante, 

buscando a interação efetiva com os sujeitos envolvidos no processo, no sentido de tentar 

entendê-los na sua essência. Para Moreira (2002), “uma estratégia de campo que combina ao 

mesmo tempo a participação ativa dos sujeitos, a observação intensiva em ambientes naturais, 

entrevistas abertas informais e análise documental” são características essenciais de uma 

observação participante.  

A seleção dos episódios para análise deu-se em função dos objetivos propostos por 

essa pesquisa: Investigar as contribuições acerca do desenvolvimento de uma atividade 

investigativa em uma gruta calcária para o ensino de ciências no que diz respeito a 

construção dos conteúdos de aprendizagem atitudinais, procedimentais e conceituais 

propostos por Zabala (1998).  

A pesquisa consistiu na elaboração e aplicação de uma sequência didática 

investigativa que abordava conceitos de transformação dos materiais envolvidos na formação 

das grutas calcárias (APÊNDICE VI).  

Partindo do princípio de que as transformações dos materiais não ocorrem 

exclusivamente dentro dos laboratórios, em meio a tubos de ensaios e outros utensílios 

laboratoriais e que esses temas são considerados complexos e de difícil compreensão pelos 

estudantes, consideramos que o trabalho desses conteúdos a partir da exposição de uma 

situação problema que envolva observações de um espaço natural, possa proporcionar aos 

estudantes oportunidades de reflexões que permitam o estabelecimento de relações entre o 

que se aprende na escola e o mundo em que vivemos, além de permitir a construção de 

conceitos atitudinais e procedimentais importantes na atividade científica. 

Desse modo, a proposta de ensino elaborada para esse estudo traz na sua constituição 

elementos essenciais à estruturação de uma atividade investigativa: a problematização, a 

elaboração de hipóteses, a observação e os seus registros, a análise dos registros e a atribuição 

de possíveis respostas ao problema proposto.  

A aplicação da sequência elaborada foi realizada em três etapas, as quais foram 

detalhadas no seguinte quadro: 

Quadro 5: Descrição das etapas da aplicação da sequência didática 

ETAPAS PROCEDIMENTOS DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

REALIZADA 
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1 Problematização da 

atividade e construção 

das hipóteses – 

Realização da 

atividade em sala. 

Conversa entre alunos e professora para 

introduzir o tema “transformação dos materiais”.  

A indicação para esse momento é que o 

professor busque exemplos do dia a dia dos 

alunos, sejam situações vivenciadas na escola ou 

mesmo transformações naturais que eles 

conheçam.  

Logo em seguida, a professora inicia a atividade 

por meio da problematização do tema. 

 O que é uma gruta? Alguém já viu uma 

gruta? 

 Alguém já entrou em uma gruta? Como 

vocês imaginam que seja o seu interior? 

O que pode ser encontrado lá dentro? 

 O que é “transformação dos materiais”? 

Como podemos percebê-la? 

 Como as estruturas presentes no interior 

das grutas se formam? O que pode 

interferir em tais formações? 

 Dentro de uma gruta ocorre algum tipo de 

transformação dos materiais? Fale um 

pouco sobre isso. 

Ainda nessa aula, após a discussão em torno das 

questões sugeridas pela pesquisadora, a 

professora entrega um mapa para ser preenchido 

pelos estudantes de acordo com as observações 

realizadas no espaço.  
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2 Visita à gruta calcária De posse do mapa de observações, 
16

 os alunos 

são conduzidos por uma monitora ao interior da 

gruta em pequenos grupos. Ao entrar, eles 

recebem da monitora informações como a 

nomenclatura das estruturas presentes no seu 

interior, um pouco do histórico da rota de Peter 

Lund, as dimensões aproximadas dos salões 

principais, dentre outras.  A todo momento, antes 

de partirem para um próximo salão, os alunos 

são questionados em relação às dúvidas que 

podem surgir. A entrega do mapa de observação 

tem o objetivo de provocar no aluno um “olhar 

mais investigador” em torno das estruturas que 

os rodeiam. 

3 Sistematização do 

conhecimento 

Aplicação de um questionário com questões 

abertas, com o intuito de saber:  

1. O “porquê” da variação das cores 

observadas nas rochas – Variação dos 

constituintes da rocha – Elementos 

químicos diferentes. 

2. O “como” foi possível formar cada uma 

das estruturas presentes naquele local; (os 

alunos fazem desenhos apontando 

explicações para o processo) 

3. O “porquê” da ocorrência da pigmentação 

da cor verde na rocha
17

. 

Fonte: Elaboração da autora. 

                                                            
16 No receptivo da gruta, a pesquisadora solicita aos alunos que deixem o mapa de observação em sua pasta para 

que fiquem com as duas mãos livres para segurar o corrimão. Como esse mapa de observações foi apresentado 

anteriormente em sala, os alunos têm ideia do que se trata, o que de forma alguma compromete os trabalhos que 

serão desenvolvidos. 
17 Questão proposta a posteri – discussão processo de fotossíntese. 
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Com essa atividade, pretendeu-se despertar nos estudantes a motivação e o interesse por 

observar as transformações que ocorrem em um ambiente natural específico e, sobretudo, as 

diversas formas com que essas transformações se manifestam. Para isso, buscamos na 

literatura ferramentas que nos permitem avaliar as oportunidades de construção de três 

conteúdos de aprendizagens propostos por Antoni Zabala em 1998: Conteúdos atitudinais, 

conceituais e procedimentais.  

 

2.4 Instrumentos utilizados na coleta de dados 

 

2.4.1 Entrevista 

 

Para essa pesquisa foi realizada apenas uma entrevista semi-estruturada (APÊNDICE 

IV), no caso, com a professora regente com o objetivo de conhecer melhor a sua experiência 

docente e a sua formação. Esse tipo de entrevista possui um roteiro de orientação, composto 

por questões abertas que se organizam obedecendo certa flexibilidade, o que confere ao 

roteiro, a possibilidade de um enriquecimento de detalhes importantes que surgem à medida 

que as informações emergem das respostas do entrevistado (BELEI, et al.,2008, p. 189).  

As entrevistas foram gravadas em áudio, para garantir uma transcrição completa das 

informações obtidas. Segundo Schraiber (1995), Patton (1990), Rojas (1999), o uso de 

gravadores na realização das entrevistas permite a captação de elementos importantes para a 

pesquisa qualitativa, além de permitir a repetição das cenas e do áudio quantas vezes forem 

necessárias. Como exemplo positivo do uso de gravadores para realização das entrevistas, 

Patton (1990) e Rojas (1999) citam a capacidade de apuração de elementos importantes da 

comunicação, como as pausas para reflexão entre uma resposta e outra, as mudanças na 

entonação da voz, o silêncio, além de permitir uma atenção maior ao entrevistado por parte do 

entrevistador, que naquele momento não precisa se preocupar em fazer anotações. 

Para a elaboração das questões levou-se em consideração a literatura sobre o tema 

pesquisado, o problema de pesquisa em foco e questões que permitissem conhecer um pouco 

do universo envolvido na pesquisa. 

 

2.4.2 Diário de Campo 
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Durante a realização da pesquisa, foi produzido um diário de campo. Como o processo 

de observação iniciou-se com bastante antecedência em relação à aplicação da sequência 

investigativa, notou-se que era praticamente impossível registrar todos as ações e interações 

da turma para uma análise mais aprofundada, todavia, o diário teve um papel importante na 

organização das gravações de áudio e vídeo que ocorreram durante a pesquisa. 

Dessen (1995) pontua que as observações feitas diretamente pelo pesquisador podem 

sofrer influências do seu ponto de vista teórico. Segundo a mesma autora, o mesmo material 

ao ser interpretado por outras pessoas pode apresentar resultados diferenciados. Entretanto, a 

gravação dos episódios também apresenta limitações, uma vez que não estão isentos da 

influência do pesquisador ao serem transcritos. Por outro lado, o movimento simultâneo que 

ocorre numa dinâmica de sala de aula pode ser observado com maior riqueza de detalhes 

através da observação repetitiva das gravações, o que não acontece com as observações 

anotadas pelo observador in loco. 

 

2.4.3 Questionários  

 

Um questionário (APÊNDICE V) foi aplicado para os alunos. Esse instrumento 

versava de vinte e três questões contemplando aspectos sócio-econômicos, culturais e 

assuntos relacionados ao dia-a-dia dos alunos na escola, sobretudo nas aulas de ciências. O 

questionário foi aplicado com o objetivo de conhecer um pouco os alunos participantes da 

pesquisa. Entretanto, os dados obtidos com esse instrumento não foram utilizados para 

análise. 

 

 

 

2.4.4 Filmagem das aulas 

 

Para Dessen (1995) o uso de vídeos em pesquisa é de fundamental importância para 

constituição dos dados e, sobretudo, a possibilidade de determinação do sistema de categorias 

a posteriori.  Por meio da utilização dos vídeos é possível um movimento recorrente das cenas 

e confirmações de detalhes que passam às vezes despercebidos aos registros do diário de 

campo. Partindo dessa premissa, e considerando a importância da técnica para coleta de dados 
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para a pesquisa, logo que foi estabelecido o cronograma de atividades com a professora e 

recolhido o termo de autorização assinado pelos responsáveis pelos estudantes, a pesquisadora 

solicitou à professora a permissão para iniciar as filmagens antes do início da aplicação da 

sequência elaborada.  

A dinâmica da pesquisa em sala consiste numa situação inusitada para os alunos que 

não estão acostumados com a presença de uma câmera registrando todos os movimentos e 

interações entre os envolvidos. Logo, iniciar as filmagens com a aplicação da sequência de 

atividades, que seria analisada, consistiria em registrar aulas que não reproduziriam 

comportamentos “reais”. Por esse motivo, a filmagem ocorreu bem antes do início da 

aplicação das atividades direcionadas para a pesquisa.  

Os episódios selecionados para análise são aqueles que estão diretamente relacionados 

ao problema proposto por essa pesquisa: “Evidenciar os potenciais educativos de um 

ambiente não formal de educação, no caso, uma gruta calcária”. Desse modo, esses episódios 

correspondem às seguintes aulas: 

i. Aula que antecedeu a visita à gruta calcária – Correspondente à 

problematização e proposição das hipóteses pelos estudantes (APÊNDICE VI); 

ii. Aula correspondente aos trabalhos desenvolvidos na gruta – Observação in 

loco (APÊNDICE VI); 

iii. Aula correspondente à sistematização do conhecimento construído. 

(APÊNDICE VI); 

 

2.5 Metodologia da análise dos dados: Análise textual discursiva 

 

 Apresentaremos, nesta seção, o processo de construção da ferramenta de análise – a 

elaboração das categorias e os seus subgrupos, fundamentados em três aspectos importantes 

dos conteúdos de aprendizagem propostos por Zabala (1998) – A aprendizagem atitudinal, 

conceitual e procedimental.  

Para a análise e interpretação dos resultados adotou-se a Metodologia de Análise 

Textual Discursiva, amparada nos pressupostos defendidos por Moraes e Galiazzi (2007). 

Para os autores o ciclo de análise é constituído por três elementos fundamentais: 

1. Desmontagem dos textos – Também denominado processo de 

unitarização; 
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2. Estabelecimento de relações – Consiste no processo de elaboração das 

categorias de análise; 

3. Construção do Metatexto – Texto resultante da compreensão e 

interpretação do corpus
18

 obtido. Esse texto se estrutura como um produto de uma 

nova combinação dos elementos construídos a partir do processo unitarização e 

categorização das unidades. 

Durante o processo de desconstrução dos textos ocorre uma espécie de desintegração 

desse corpus em seus elementos constituintes. Esse processo tem como objetivo central tentar 

perceber os diversos sentidos que esses textos possuem por unidade de análise.  

Para Moraes e Galiazzi (2007), quem determina a extensão das unidades de análise é o 

próprio pesquisador. Para facilitar os estudos, a compreensão dessas unidades de análise e até 

mesmo as suas associações, os autores propõem a atribuição de códigos por documentos.  

Já o processo de estabelecimento de relações entre as unidades de análise consiste na 

comparação das unidades e o seu agrupamento, levando-se em consideração os elementos de 

significação nos termos em que se assemelham. A definição e classificação das categorias a 

priori e a posteriori consiste no fato de analisar quais foram as categorias que emergiram do 

problema de pesquisa – categorias a priori - e aquelas que podem ser suscitadas a partir de 

uma análise aprofundada do corpus por parte do pesquisador, no caso, as categorias 

classificadas como “ a posteriori”.  

Essa explicitação será possível por meio de um movimento recorrente em torno dos 

elementos iniciais, durante o processo de construção progressiva de cada categoria (MORAES 

e GALIAZZI, 2007).  

Desse modo, com o objetivo de responder às questões propostas por essa pesquisa, 

buscou-se construir um processo de análise pautado na sistematização dos dados por meio da 

proposição de categorias de análise, objetivando extrair do mesmo seu teor mais significativo, 

por meio de um processo de desmontagens e reconstruções textuais do corpus de pesquisa. 

Corroborando com as mesmas ideias, Yin (2004, p. 137) afirma que “a análise de dados 

consiste em examinar, categorizar, classificar em tabelas, testar ou, do contrário, recombinar 

evidências quantitativas e qualitativas para tratar as proposições iniciais de um estudo”. 

O processo de conferir respostas ao problema de pesquisa pressupõe, de certo modo, a 

avaliação do que foi construído pelos estudantes a partir da aplicação da atividade. Dessa 

                                                            
18 Corpus – Conjunto de textos que constitui a documentação de uma pesquisa e que foram obtidos a partir da 

transcrição na íntegra e que serão interpretados e compreendidos com base em referenciais pré determinados 

através da análise textual discursiva. 
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maneira, investigar o potencial pedagógico que uma gruta calcária pode oferecer como 

estratégia de ensino - numa abordagem investigativa, para a construção de diferentes 

conteúdos de aprendizagem - pressupõe a identificação de elementos na base de dados da 

pesquisa que respondam à questão proposta pela pesquisa: Quais as contribuições de uma 

atividade investigativa, realizada em uma gruta calcária, para o aprendizado de 

conceitos, procedimentos e atitudes no ensino de ciências? 

Retomando o problema de pesquisa e tendo como referência a elaboração das 

categorias de análise com base nos pressupostos dos conteúdos de aprendizagem conceituais, 

procedimentais e atitudinais propostos por Zabala (1998), o processo de identificação e 

reconhecimento dos elementos necessários à classificação dos dados obtidos nessas categorias 

se resume na identificação de elementos que respondam às questões: 

“O que se deve saber?” – Alguns conceitos de ciências voltados para o tópico 

transformação dos materiais e os processos envolvidos nessa construção bem como a 

identificação de elementos que evidenciem tais transformações.    

“Como pode ser?”– Por meio da problematização e da formulação de hipóteses, 

observação do objeto, adoção de procedimentos adequados, discussão e organização das 

ideias a partir das observações que foram realizadas. 

“Como se deve ser?” – Conjunto de conteúdos que englobam valores, atitudes e 

normas adquiridas ou construídas no processo. 

Para Pozo e Crespo (2009) o ensino de ciências deve envolver aspectos que vão além 

da construção conceitual. Deve ser considerado também, em igual relevância, o próprio 

processo de construção da ciência. Por esse motivo, para identificação dos conteúdos de 

aprendizagem desenvolvidos na aplicação da sequência, foram estabelecidas categorias de 

análise tomando como base o problema proposto pela pesquisa e os conteúdos de 

aprendizagem propostos por Zabala (1998). 

A avaliação da manifestação de cada conteúdo de aprendizagem aconteceu a partir da 

identificação das seguintes categorias propostas para essa pesquisa: 

Categoria 1: Aprendizagem Conceitual 

Compreendem os aspectos relativos à construção das capacidades de atuar com 

símbolos, imagens e representações que atribuem sentido a uma dada realidade. Compreende 

a base teórica do saber conhecer e que permite que o aprendiz desenvolva a sua compreensão 

do mundo, estimulando a sua curiosidade e possibilitando novas descobertas (ZABALA, 

1998). 
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Subcategorias de análise 

 Determinar diferenças nos tipos de rochas; 

 Identificar propriedades características das rochas presentes nas grutas; 

 Reconhecer indícios de reações químicas. 

Categoria 2:  Aprendizagem Atitudinal 

Entre as várias finalidades da educação científica, está a aprendizagem atitudinal, que 

compreende as ações perante a ciência, a aprendizagem propriamente dita da ciência e as suas 

implicações nas atividades sociais. Segundo Zabala (1998), os conteúdos atitudinais são 

definidos por aspectos que envolvem a ética, a predisposição de uma pessoa em relação ao 

seu modo de agir com o outro ou em relação a suas ações coletivas. Como exemplo, o autor 

cita o respeito às pessoas e ao meio ambiente, a responsabilidade, a cooperação em grupo, 

dentre outros. Campos e Nigro (1999) afirmam que há conteúdos atitudinais que se 

relacionam mais intensamente com a atividade científica e os classificam como: “atitudes dos 

alunos para com a ciência e atitudes científicas” (CAMPOS e NIGRO, 1999, p. 51). 

Apresentamos aqui, como categorias de análise 

Subcategorias de análise 

 Trabalhar em grupo; 

 Respeitar os sujeitos participantes da atividade; 

 Respeitar o espaço visitado; 

 Propor ações que minimizem impactos no espaço visitado; 

 Desempenhar uma postura ativa e questionadora. 

Categoria 3: Aprendizagem Procedimental 

Abrangem as ações que levam os estudantes a “aprender a fazer”. Compreendem 

exemplos de conteúdo procedimentais a observação, a leitura, a capacidade de classificar e 

inferir dados dentre outros. Segundo Pozo e Crespo (2009), para que os alunos se apropriem 

dos conteúdos procedimentais eles precisam dominar estratégias próprias da atividade 

científica, como exemplo, as etapas envolvidas na resolução de problemas e que são 

contempladas pelas atividades propostas nessa pesquisa: 

i. A elaboração das hipóteses; 

ii. A observação; 

iii. O registro das informações obtidas no processo de observação; 

iv. Interpretação dos dados buscando informações que fundamentem a linha de raciocínio 

definida. 
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Subcategorias de análise 

 Observar as estruturas presentes na gruta; 

 Registrar as observações; 

 Formular hipóteses; 

 Propor explicações; 

 Interpretar as observações registradas. 

Dentro das categorias de análise propostas para esse trabalho, no caso: conteúdos de 

aprendizagem atitudinais, conceituais e procedimentais, foram propostas subcategorias de 

acordo com os referenciais que abordam o ensino por investigação, como o fato de refutar 

hipóteses, fazer observações, anotar dados, dentre outras atividades importantes da atividade 

científica. 

As subcategorias identificadas ao longo da análise dos dados foram descritas em 

negrito no metatexto elaborado. Para análise, foram consideradas as gravações das aulas 

correspondentes à aplicação da sequência didática e as cópias das atividades realizadas pelos 

alunos.  

Para a transcrição dos vídeos produzidos durante as aulas, adotou-se a seguinte 

legenda utilizada por Almeida (2011) em sua tese de doutorado: 

/ (barra) = interrupção 

(...) (parênteses com reticências) = pausa breve 

[...] (colchetes com reticências) = fala simultânea 

Palavras escritas com letra maiúscula = ênfase 

T = turnos de fala 

Esclarecemos ainda que, nas falas transcritas, mantivemos o anonimato de todos os 

participantes. Para isso, utilizamos a terminologia ALUNO seguido de um número, como 

exemplo, citamos: ALUNO 01, ALUNO 02. A professora foi designada por PROFESSORA e 

a monitora que nos recebeu na gruta foi designada pela terminologia MONITORA.  

Vale lembrar que as transcrições referentes às falas dos alunos no interior da gruta foi 

designada apenas pela terminologia ALUNO ou ALUNA, uma vez que não foi possível 

atribuir um número específico para cada aluno, pelo fato de o interior da gruta ser muito 

escuro e a proibição do uso de iluminação especial para filmagens tornarem impossível a 

identificação dos estudantes. 
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CAPÍTULO III – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo será dedicado à apresentação e análise das atividades realizadas na 

aplicação da sequência didática elaborada para esse estudo. Para isso, apresentamos, 

inicialmente no quadro 06, uma breve caracterização dos conteúdos de aprendizagem  

propostos por Zabala (1998)  e  a sua identificação ao longo do desenvolvimento da atividade, 

numa análise preliminar dos dados coletados. 
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Quadro 6: Conteúdos de aprendizagem propostos por Zabala (1998) e almejados a partir da 

aplicação da atividade 

Atividade investigativa: Investigando uma gruta calcária 

Conteúdos de 

Aprendizagem 

Caracterização dos 

conteúdos de 

aprendizagem 

Descrição dos conteúdos  de 

aprendizagem identificados na 

atividade 

Conceituais Referem-se ao 

conhecimento de conceitos 

enquanto conjunto de fatos, 

símbolos que possuem 

características comuns e 

que envolvem processos de 

reflexão, comparação, 

compreensão, análise, 

abstração, dentre outros e 

que se correlacionam entre 

si. 

I. Variação na cor da rocha – 

Correlação entre variação da cor e 

a presença de elementos químicos 

diferentes na composição da 

rocha; 

II. Associação do fenômeno da 

fotossíntese em situação diferente 

da abordada na sala de aula; 

III. Reconhecimento de indícios 

de reações químicas. 

 

Procedimentais Envolvem a aprendizagem 

de ações direcionadas para 

o “saber fazer” que 

incluem regras, técnicas, 

estratégias que são, de certa 

forma, direcionadas para 

uma finalidade. Como 

exemplo, podemos citar a 

leitura, uma observação, os 

desenhos, dentre outros. 

I. Elaboração de hipóteses; 

II. Registro das observações no 

mapa elaborado; 

III. Elaboração de desenhos para 

explicar a passagem da água nos 

poros da rocha e o crescimento 

das estalactites por meio da 

cristalização da gota presente na 

extremidade da estalactite. 

Atitudinais Envolvem aspectos 

voltados para a 

predisposição no modo de 

atuar na sociedade. 

I. Reflexão acerca do local onde 

foi construída a passarela e 

sensibilização no que diz respeito 

ao processo de adaptação do 
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Refletem aspectos 

relacionados a valores, 

respeito entre as pessoas e 

ao meio ambiente. 

espaço natural para receber 

visitantes. 

Fonte: Elaboração da autora. 

No quadro 06 procuramos apenas relacionar de forma sintética alguns conteúdos de 

aprendizagem identificados com o desenvolvimento da atividade. Nas próximas subseções 

faremos uma análise mais profunda com o objetivo de melhor responder ao problema de 

pesquisa. 

 

3.1 Aplicação da sequência didática  

 

3.1.1 Exposição do problema pela professora e formulação das hipóteses pelos 

estudantes 

 

Esta subseção traz a análise da primeira etapa (QUADRO 07) correspondente à 

aplicação da sequência didática. Marcada por um intenso diálogo, nessa aula, a professora 

orientada pela pesquisadora, questionou a turma se alguém já havia visitado uma gruta, o que 

eles pensavam que havia naquele local e como eles imaginavam a formação daquele espaço.  

O objetivo desse momento vivenciado no desenvolvimento da atividade consistiu no 

fato de oportunizar aos estudantes a utilização dos seus conhecimentos prévios para propor 

hipóteses acerca do problema proposto pela professora. A essa altura da formação dos 

estudantes, já havia sido trabalhado em sala o conceito de átomo, substância e noções de 

transformações sofridas pelos materiais. 

Com a turma disposta em círculo para facilitar a interação entre os estudantes e a 

professora, deu-se início às atividades, conforme discurso transcrito no quadro 07. 

 

Quadro 7: Transcrição dos discursos da aula que evidencia a formulação de hipóteses pelos 

estudantes 

TURNOS PARTICIPANTES TRANSCRIÇÃO DOS 

DISCURSOS 

COMENTÁRIOS 

1 PROFESSORA Olá pessoal, boa tarde! 

Bem (...)gente olha só!(...) 

Vamos começar aqui 
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então?(...) Na segunda-feira né/ 

nós vamos fazer o trabalho 

então lá  na gruta. 

2 PROFESSORA Queria saber aqui primeiro/ 

Tem alguém que já visitou uma 

gruta?[...] 

Quando a professora 

pergunta, 04 alunos 

dos 24 presentes, 

levantaram as mãos 

em sinal afirmativo à 

pergunta da 

professora. A 

professora tenta 

organizar melhor 

porque a turma estava 

agitada. 

3 ALUNOS Eu, eu, eu, eu [...] Quatro alunos 

respondem 

euforicamente. 

4 PROFESSORA Ah/ já visitaram?  

5 ALUNO1 A gruta e  o Museu[...]  

6 PROFESSORA Aqui gente/atenção/ 

Um ou outro aqui já visitou, 

né,  uma gruta. Como vocês 

pensam que ocorre a formação 

de uma gruta? 

 

7 ALUNOS (01,  02, 

03 e 04) 

[...] Vários alunos falam ao 

mesmo tempo 

Trecho inaudível 

8 PROFESSORA Só um minuto/ Vamos assim. 

Levantem a mão quem já 

visitou uma gruta. 

Os 04 alunos 

mencionados 

anteriormente 

levantam as mãos. 

9 PROFESSORA Tá! /Eu vou querer então... 

Aluno 05, eu quero que você 

me fale: Pra você, o que é uma 

gruta? O que você pensa sobre 

isso...assim... pelo que você 

conhece. 

Onde se lê na 

transcrição “aluno 

05”, essa identificação 

substitui o nome do 

aluno, pronunciado 

pela professora. 

10 ALUNOS (01, 02, 

03, 04) 

Alunos respondem juntos o que 

conhecem desse espaço. 

Muitos alunos 

respondem juntos, 

mas a professora volta 

a sua atenção para o 

aluno que foi 

questionado, no caso, 

o ALUNO 05. 

11 ALUNO 05 Pra mim, lá dentro é muito 

parecido com uma caverna/ um 

lugar fechado/ e lá dentro tem 

umas coisas penduradas [...] 

como é que chama? 

O aluno 05 olha para 

uma das alunas que já 

visitou uma gruta para 

ver se ela fala o nome 

da estrutura. 
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12 ALUNA 03 Como que chama mesmo? Duas alunas que já 

conhecem uma gruta 

se olham e a ALUNA 

03, perguntou para a 

ALUNA 04. 

Essas duas alunas  

interagem bem na 

aula, na tentativa de 

levar para os alunos as 

informações que estão 

sendo solicitadas na 

aula. 

13 ALUNO 04 É estalactite e estalagmites  

14 ALUNO 05 Isso. É isso  

15 PROFESSORA E como essas estruturas que 

vocês disseram  ficam 

penduradas/ na (...) se 

formam?[...] 

Alguns alunos se 

olham... 

16 ALUNA 04 Deve ir acumulando alguma 

coisa na ponta/ aí fica grande 

com/ muito tempo. 

 

17 PROFESSORA Hã hã! Ok, muito bom! Olhem 

só!/ muitas vezes nós 

pensamos em grutas e 

lembramos apenas das 

calcárias/ Existem grutas que 

são formadas no gelo/pelo 

magma solidificado/ A gruta 

que nós vamos conhecer e 

estudar ela é própria de regiões 

calcárias/ região que tem muito 

calcário/ Alguém já ouviu falar 

nesse mineral? O produto que 

vocês conhecem e que utilizam 

esse mineral como matéria 

prima é o cimento.// 

 

18 PROFESSORA Bem/ o que mais vocês 

imaginam que tem dentro de 

uma gruta? 

Nesse momento a 

professora para de 

falar do calcário e 

tenta obter mais 

informações dos 

meninos sobre o que 

eles podem vir a 

encontrar na gruta. 

19 ALUNOS Água// Vários alunos falam 

de uma vez. Não é 

possível transcrever 

corretamente quem 

falou “água”- vários 

falaram 
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20 PROFESSORA Água? De onde// 

Oh ALUNO 06! De onde você 

imagina que venha essa água? 

Professora interrompe 

a sua fala geral para 

dar atenção à resposta 

dada por um aluno. 

21 ALUNO 06 Da nascente Professora interrompe 

a sua fala geral para 

dar atenção à resposta 

dada por um aluno, 

que fala bem baixinho 

“Da nascente”. Ao ser 

questionado 

diretamente pela 

professora ele 

responde novamente, 

conforme transcrição 

do turno 21. 

22 ALUNA 07 Da Chuva 

23 ALUNO 08 Do lençol freático 

24 ALUNA 09 ALUNA 07/ você já foi! 

25 PROFESSORA Eiiii gente/ Calma (...) eu vou 

precisar de uma certa ordem! 

Aluna 07 falou que é o quê? 

A professora retoma 

com a menina que foi 

interrompida pela 

colega. 

26 ALUNA 07 É que eu acho que é da chuva 

que fica pingando (...) aí forma 

um laguinho. Aí quando chove 

infiltra lá dentro e vai 

pingando. 

 

27 PROFESSORA Então olha só!  Pra haver então 

essa formação// Então quando 

a ALUNA 07 fala: /essa água 

vem da chuva/essa água vem 

da mina... então isso é por 

causa de... 

A professora deixa no 

ar essa pergunta. Ela 

quer saber como a 

água foi parar lá 

dentro da gruta. 

28 ALUNOS Infiltração Muitos alunos 

respondem. Não há 

como identificar quem 

falou ou não pelo 

áudio. Ao recorrermos 

às imagens associadas 

ao áudio, dá pra 

perceber que muitos 

respondem: 

“Infiltração”. 

29 PROFESSORA É pode ser infiltração... 

E será que essa infiltração 

acontece em qualquer tipo de 

rocha? 

 

30 ALUNOS Nãoooo Muitos alunos 

respondem 

31 PROFESSORA Então como vocês imaginam 

que sejam essas rochas desses 

lugares? 
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32  

ALUNO 08 

E/ E / elas são porosas. Alguém responde 

também: “É cheio de 

furinhos”, mas ao 

passar várias vezes a 

gravação não 

conseguimos 

identificar qual aluno 

que respondeu. 

33 PROFESSORA É. Então o que mais vocês 

imaginam que tenha dentro de 

uma caverna? 

 

34 ALUNO 08 Lá tem bicho//  

35 PROFESSORA Que tipo de bicho?  

36 ALUNO 06 Na// morcego e cobra  

37 VÁRIOS ALUNOS Aranha, cobra, morcego 

Lá é muito escuro// 

 

38 ---------- --------------------- Quando eles começam 

a falar sobre os 

animais que 

possivelmente podem 

ser encontrados lá 

dentro da gruta, eles 

ficam agitados. 

Começam a falar 

todos ao mesmo 

tempo. Parte inaudível 

do vídeo 

39 PROFESSORA Então olha só gente! O 

ALUNO 06 falou que 

provavelmente lá tem água/ 

Existem alguns animais// o 

primeiro da lista aí// são os 

morcegos/será por que é que 

todo mundo pensa em 

morcegos? 

Muitos alunos falam 

ao mesmo tempo. 

40 VÁRIOS ALUNOS Porque eles moram no escuro. Muitos alunos 

respondem 

41 PROFESSORA Eles são animais de ambientes 

escuros. Que mais?// 

 

42 ALUNA Tem aranha?  

43 ALUNO 06 Claro Nesse momento  a 

professora pede 

silêncio. 

----- -------------- -------------------------------- Trecho inaudível 

44 PROFESSORA O que é que vocês acham/ né/ 

Vocês acham que esses 

ambientes tem transformações/  

Tem reações que acontecem 

dentro desses ambientes? 
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45 ALUNOS Tem  

46 PROFESSORA Que tipo de reações? Que 

vocês imaginam? 

 

47 ALUNO08 Na fotossíntese// Foi rapidamente 

interrompido por 

outro aluno. 

48 ALUNO 09 Ah não/ ela depende do sol  

49 ALUNO08 Mas tem bactéria que faz. Eu já 

li isso. 

Maior parte da turma 

acha que não. 

50 ALUNO 09 Acho que não.  

51 PROFESSORA Pois bem! No dia do nosso 

trabalho lá vocês vão receber 

um mapa de observação. Vocês 

vão registrar os indícios de 

transformações que vocês 

observarem. Ok? 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora 

 

A sequência de turnos do diálogo estabelecido entre a professora e os alunos confirma 

os aspectos propostos por Gil e Castro (1996), Trivelato e Tonidandel, (2015), em que 

colocam a elaboração de hipóteses como atividade essencial da investigação científica.  

O estabelecimento das hipóteses orienta os alunos no tratamento de situações e 

explicitam as concepções prévias dos estudantes na tentativa de explicar determinado fato ou 

fenômeno, proporcionando novas situações de aprendizagem. Como exemplo, podemos citar 

o turno 11, onde o ALUNO 5 diz “Pra mim lá dentro é muito parecido com uma caverna/ um 

lugar fechado/ e lá dentro tem umas coisas penduradas [...] como é que chama?”. Na 

tentativa de responder à questão proposta pela professora, o aluno estabeleceu uma 

comparação entre uma gruta e um espaço já conhecido por ele, no caso, uma caverna. Quando 

lhe faltaram informações, recorreu aos colegas: “[...] como é que chama?”. Desse modo, 

podemos inferir que o aluno formulou uma hipótese com base nas características 

apresentadas por uma caverna, cuja estrutura era conhecida por ele. 

Essa sondagem é fundamental no processo de aprendizagem e, por esse motivo, 

concordamos com Trivelato & Tonidandel, (2015) que afirmam que as hipóteses elaboradas e 

explicitadas pelos estudantes no desenvolvimento de uma atividade permitem ao professor 

identificar quais as concepções que os estudantes já possuem sobre um determinado tema, 

fornecendo elementos importantes para o planejamento das intervenções necessárias. 

Os turnos 16, 21, 22, 23 e 26 descrevem o processo de elaboração de hipóteses pelos 

estudantes e a proposição de possíveis explicações para a origem da água e a formação das 

estalactites e estalagmites no interior da gruta, em resposta às questões apresentadas pela 
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professora. Para alguns estudantes, essas estruturas se formam graças a um processo de 

infiltração da água na rocha, o que pode ser observado ao analisar o diálogo descrito no 

quadro 07. 

No turno 18, a professora questiona aos estudantes sobre os materiais presentes dentro 

da gruta: Bem/ o que mais vocês imaginam que tem dentro de uma gruta? (PROFESSORA/T 

18)/ Água (ALUNOS/T19) Água? De onde// Oh Oh  ALUNO 06! De onde você imagina que 

venha essa água? (PROFESSORA/T 20)/ Da nascente (ALUNO 06)/ Da chuva/ (ALUNO 

07)/Do lençol freático (ALUNO 08), respondem os alunos conforme descrito nos turnos 21, 

22 e 23 respectivamente. Ao analisarmos as respostas dos estudantes, percebemos que os 

mesmos estabelecem relações de forma natural com conhecimentos construídos em várias 

disciplinas, sinalizando a possibilidade de um trabalho interdisciplinar a partir das discussões 

que podem ser suscitadas a partir da visita à gruta. 

Ainda sobre o processo de elaboração de hipóteses, Lewin e Lomascólo (1998) 

assinalam que essa prática favorece a motivação dos alunos, levando-os a debaterem 

resultados, questionarem sobre certas informações, serem curiosos, dentre outros. 

A motivação pode ser percebida com a euforia apresentada pelos estudantes na 

transcrição apresentada nos turnos 3, 6, 8,10 e 25 quando é necessária a intervenção da 

professora para continuar a dinâmica da aula. Outro fator que possivelmente contribui para a 

motivação dos estudantes é a expectativa de visitar a gruta, um ambiente novo e que mexe 

com o imaginário das pessoas, e que levou a um engajamento dos estudantes no debate inicial. 

Essa motivação também é sugerida a partir da análise da resposta do aluno, transcrita nos 

turnos 58 e 59 no quadro 08, em que o aluno acha estranho o fato de a monitora dizer que a 

coloração avermelhada da estalactite ocorre em função do ferro presente na sua constituição e, 

não somente do cálcio, como ele pensava.  

Os turnos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, evidenciam um diálogo dos alunos com a 

professora em relação ao processo de formação da gruta. Como a resposta à pergunta da 

professora é dada por uma aluna que já conhece o espaço (evidenciado especialmente pelo 

turno 02), ela atribui o fato do crescimento das estruturas ao que viu dentro da gruta e propõe 

uma possível explicação, ou seja, segundo a aluna: “Deve ir acumulando alguma coisa na 

ponta/ aí fica grande com/ muito tempo” (turno 16). Embora o momento proposto pela 

atividade seja referente à proposição das hipóteses, a aluna propõe explicações baseadas em 

fatos observados em uma visita que ela fez a alguma gruta anteriormente. 

Finalmente, quando a professora questiona se há ocorrência de reações no interior da 

gruta, a maioria concorda sobre a ocorrência, entretanto, não citam exemplos relacionados às 
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formações calcárias e iniciam um diálogo em torno da resposta dada pelo ALUNO 8 e que se 

encontra descrita no turno 48.  

Para uma melhor compreensão do episódio, seu fragmento foi reescrito. 

T47   Que tipo de reações? Que vocês imaginam? (Prof) 

T48   Fotossíntese (Aluno 08) 

T49  Ah não/ ela depende do sol (Aluno 09)------- Grande parte da turma concorda que 

sem a luz solar não há condições para a ocorrência da fotossíntese – (Comentário da 

pesquisadora) 

T 50 Mas tem bactéria que faz. Eu já li isso! (Aluno 08) 

T51 Acho que não ( Aluno 09) 

 

O conflito cognitivo gerado e observado nessa fase do discurso traz para o professor a 

oportunidade de trabalhar de forma mais abrangente o conceito de fotossíntese, mesmo 

porque, no interior da gruta, é muito comum a sua ocorrência devido às condições locais de 

temperatura, umidade e presença de luz.  

Outro ponto do discurso que oferece condições favoráveis para o desenvolvimento do 

tema “transformação dos materiais” é relatado no turno 44, no qual os alunos concordam com 

a professora que, dentro da gruta, ocorrem reações químicas. A continuidade do diálogo, no 

sentido de questionar os estudantes sobre como eles identificariam tais reações, levaria, 

possivelmente, a professora a elencar algumas evidências de reações.  

Como pode ser observado nas transcrições, grande parte dos alunos não concordam 

quando o aluno 08 afirma que há bactérias que realizam fotossíntese. “A realização de 

fotossíntese por liquens
19

”que, de certa forma, causa espanto aos demais colegas de turma. 

Entendemos essa passagem como uma oportunidade para ampliação do conceito de 

fotossíntese junto aos estudantes, uma vez que se encontram engajados e motivados pelo 

trabalho de campo.  

De acordo com os PCNs (BRASIL, 1998), muitos conceitos científicos não são 

passíveis de comunicação direta com os estudantes devido à complexidade envolvida na sua 

construção. No caso vivenciado na aplicação da sequência didática, a retomada desse assunto 

após a visita à gruta seria uma boa oportunidade para ampliar o conceito de fotossíntese pelos 

estudantes. Quanto ao aluno que trouxe o assunto para a discussão, é provável que tenha se 

preparado antes da visita, embora nenhum material tenha sido distribuído pela pesquisadora 

ou pela professora para os estudantes, com antecedência. Desse modo, podemos perceber que 

os espaços não formais de educação proporcionam boas oportunidades de discussão, uma vez 

                                                            
19

 Liquens: Associações simbióticas de mutualismo entre fungos e algas. As algas envolvidas nesta 

associação são as clorofíceas e cianobactérias. 
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que constituem novos ambientes e favorecem experiências inéditas para os estudantes, o que 

mexe muito com um fator essencial para a aprendizagem: a motivação. 

A motivação, a curiosidade, o envolvimento, o respeito pelo outro e pelo espaço 

visitado, constituem conteúdos de aprendizagem evidenciados ao longo do desenvolvimento 

da sequência didática aplicada. Esses conteúdos de aprendizagem podem ser observados nos 

seguintes turnos: 

T11   Pra mim, lá dentro é muito parecido com uma caverna/ um lugar fechado/ e lá 

dentro tem umas coisas penduradas [...] como é que chama? (Aluno 05) 

T12   Como que chama mesmo? (Aluno 03) 

T13  É estalactite e estalagmites! (Aluno 04) 

T14 Isso. É isso! (Aluno 05) 

 

No turno 11, o aluno 05 tem uma dúvida em relação à nomenclatura das estruturas 

presentes na gruta. Imediatamente, ele recorre avo colega que havia manifestado o seu 

conhecimento sobre aquele espaço e interage com ele de forma construtiva. Postura essa, que 

leva os demais colegas a engajar na discussão.  

No caso da motivação, a sua identificação no diálogo transcrito não é observada de 

forma direta. Na verdade, muitas vezes esses conteúdos se relacionam com o modo de pensar 

e agir dos estudantes e, por esse motivo, esse conteúdo de aprendizagem é identificado de 

maneira mais subjetiva, o que torna difícil citar turnos que evidenciem alguns conteúdos de 

aprendizagem atitudinais.  

A figura 2 sintetiza os conteúdos de aprendizagem manifestados ao longo da aula 

destinada à proposição do problema pela professora e levantamento de hipóteses pelos 

estudantes. 
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Figura 2: Conteúdos de aprendizagem manifestados ao longo da aula 01. 

 

Não conseguimos inferir nesse episódio a ocorrência de aprendizagem conceitual. Mas 

algo que chama a atenção é que nessa aula muitos conceitos foram mencionados. Por 

exemplo, no turno 13, a ALUNA 4 fala de estactites e estalagmites, devido à sua experiência 

anterior. Ela resgata suas concepções sobre o tema e expõe para a turma a experiência 

vivenciada anteriormente, atribuindo, inclusive, às estruturas a sua nomenclatura.  

 

3.1.2 Visita à gruta Rei do Mato 

 

No dia do trabalho de campo, o ônibus fretado para transporte
20

 da turma chegou à 

portaria da escola às 12h 20min. A professora, juntamente com a pesquisadora, fez a chamada 

utilizando a lista de passageiros que foi enviada previamente ao DER/MG
21

 e encaminhou os 

alunos para o ônibus.  

Como dois alunos não foram autorizados pelos pais para participarem dos trabalhos, a 

professora regente ficou com os mesmos na escola desenvolvendo atividades sobre o 

conteúdo de transformação dos materiais. À medida que os alunos iam entrando no ônibus, a 

                                                            
20 Transporte dos estudantes – A orientação sobre elaboração do projeto para aquisição de recursos para 

pagamento de despesas (transporte e ingressos na gruta) encontra-se descrita no produto dessa pesquisa. 
21 DER – Departamento de Estradas e Rodagens do estado de Minas Gerais. Esse órgão exige que o transporte de 

passageiros através de fretamento seja oficializado junto ao órgão. 
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pesquisadora conferia se estavam todos uniformizados e usando sapatos fechados, conforme 

solicitação prévia de segurança enviada pelo receptivo da Gruta Rei do Mato (ANEXO II).  

Na gruta, os alunos foram direcionados para a área de recepção de grupos (figura 03), 

onde receberam as instruções sobre a divisão da turma em dois grupos e o mapa de 

observações (APÊNDICE 06) para preenchimento.  

Figura 3: Orientação e divisão da turma em dois grupos 

 

Fonte: Arquivos de imagem da autora 

O primeiro grupo seguiu a trilha juntamente com uma monitora e a pesquisadora. O 

segundo grupo fez o mesmo, com uma diferença de 20 minutos, e seguiu a trilha com outro 

monitor. Portanto, a filmagem da atividade acompanhou apenas um grupo. Quando o primeiro 

grupo estava retornando, encontrou a outra parte da turma na metade do percurso da gruta.  

Outro aspecto importante a ser tratado refere-se à filmagem da atividade. O início do 

diálogo ocorreu no primeiro salão da gruta. Isso porque a entrada da gruta é muito estreita e 

não há condições de fazer nenhuma exposição. Desse modo, os monitores optam por começar 

as explanações a partir do primeiro salão. A passagem de um salão para o outro é feita por 

escadas longas e bem inclinadas, por esse motivo, optamos em desligar a câmera toda vez que 

o grupo se locomovia de um salão para o outro, por motivos de segurança.  

Os trechos da filmagem referentes aos diálogos estabelecidos dentro da gruta se 

encontram transcritos no quadro 8. Conforme mencionado anteriormente, não foi possível 

atribuir nenhuma identificação para os alunos, seja por meio de numeração ou atribuição de 

pseudônimos, devido ao fato do ambiente pesquisado ser escuro e o uso de câmeras com 
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iluminação profissional ser proibido. Optamos apenas por numerar de forma linear os turnos 

para facilitar o processo de análise dos dados. 

Quadro 8: Transcrição dos discursos da aula correspondente à visita à gruta calcária 

TURNOS PARTICIPANTES 
TRANSCRIÇÃO DOS 

DISCURSOS 
COMENTÁRIOS 

52 MONITORA Bem//[trecho inaudível] ele é o 

maior salão da gruta, com 

aproximadamente 80m de 

extensão, por isso ele recebe o 

nome de salão principal. No nosso 

lado esquerdo, que a gente vai 

passar agora tem a galeria das 

estalactites de pontas quebradas e 

aqui tem duas histórias (...) uma 

que um grupo de vândalos que 

entrou e quebrou essas pontas e a 

outra que foi o próprio pessoal que 

fez a passarela que pode ter 

quebrado pra tentar vender... 

Alguns trechos 

ficaram inaudíveis, 

muitas conversas 

ao mesmo tempo, 

além de ruídos. 

53 ALUNO É incrível(...) Esse diálogo foi 

captado 

paralelamente à 

exposição da 

monitora. Esse 

aluno estava 

admirado com o 

lugar. 

54 ALUNO Covardia!  

55 ALUNO É(...)  

56 MONITORA E só depois que quebraram, 

descobriram que não tem valor 

nenhum... uma covardia porque 

olhando assim elas parecem 

frágeis, mas elas são difíceis de 

serem quebradas e demoram 

milhares de anos pra crescer 

novamente. Só que aqui a gente 

ainda encontra estalactite em cima 

e estalagmite embaixo que se 

juntaram e formaram a coluna.  

 

57 ALUNO E esse vermelho? O aluno aponta 

para a estrutura que 

tem uma coloração 

diferente das 
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demais estruturas. 

 

58 MONITORA Ah sim/ é o ferro, né A monitora 

direciona a lanterna 

para o local para 

 evidenciar a 

coloração diferente 

observada pelo 

aluno. 

59 ALUNO Aqui tem ferro também? Pensei 

que era só cálcio. 
 

60 ALUNA Aí professora  Uma aluna mostra 

um grande buraco 

existente ao lado da 

passarela. 

61 PESQUISADORA Olha só gente A pesquisadora 

aponta para uma 

estalactite 

quebrada. 

62 ALUNA E o pior que a moça disse que se 

quebrar para de crescer. Não pinga 

mais/ 

 

63 ALUNO Pinga, sim! Só que demora pra 

crescer de novo. 
 

Durante alguns minutos os meninos e a monitora permanecem em silêncio porque iniciam 

uma descida, utilizando uma escada muito inclinada, que exige um certo esforço físico. 

Enfim, chegam a mais um salão da gruta. 

64 MONITORA Pessoal, esse aqui embaixo tem o 

nome de lago suspenso. Ele tem 

esse nome porque ele foi se 

formando quando ainda se passava 

uma água por toda a gruta. No 

momento ele está sem água porque 

as chuvas aqui não estão sendo 

suficientes para enchê-lo, mas em 

tempos de chuva, se o volume for 

grande a gente consegue ver a 

água escorrendo nas paredes ou 

pingando por todas essas pontas 

aqui no teto e enchendo ele até 
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essas linhas em relevo (acena com 

a lanterna para a borda do lago) 

que são os travertino
22

 que eu 

mostrei lá em cima no salão 

pequeno e que aqui são bem 

maiores. E depois que a água 

alcança altura desses travertinos 

ela começa a se depositar lá 

embaixo formando uma pequena 

cachoeira e como aqui antes esse 

volume era maior e constante tinha 

também o nome de lago dos 

desejos. Pessoal vinha, jogava 

moeda e fazia pedidos. 

65 ALUNO Mas não contamina a água?  

66 MONITORA Sim. Agora foi proibido porque 

essa moeda pode oxidar, poluir a 

água e depois que ela infiltra o 

pessoal a utiliza. 

 

67 ALUNO Ela vai para o lençol freático 

[risos] 

 

68 MONITORA Aqui também é o ponto que a 

gente consegue ver que a gruta é 

uma gruta viva e o ponto também 

que a gente orienta pra não tocar 

nas formações. 

 

69 ALUNO Aquela ali tá verde? Aponta o aluno 

70 MONITORA Sim! Ah éh! Olha eu já ia até 

esquecendo! 

Pessoal, esse verde foi o início de 

uma fotossíntese tá! Aqui dentro/ 

São fungos e liquens surgiram 

porque aqui antes era muito quente 

e iluminação antiga de lâmpadas 

incandescentes então aquecia 

muito  a umidade aqui dentro. 

Esses aparelhos é até um controle 

que a gente tá fazendo. Em alguns 

pontos chega a 98 a 99% é um 

volume alto para a gruta. Então,  

foram trocadas todas as lâmpadas 

agora são lâmpadas de led e a 

gente espera que com o tempo essa 

coloração possa diminuir aos 

poucos. Essa daqui/ 

 

                                                            
22 Travertinos -  é uma rocha calcária, composta por carbonatos (calcita, aragonita e limonita) com bandas 

compactas, paralelas entre si, nas quais se observam pequenas cavidades. 
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71 ALUNO Interrompe um aluno (inaudível) O aluno fala 

alguma coisa, 

entretanto não 

conseguimos 

transcrever a sua 

fala. A monitora 

entende o que ele 

perguntou e 

responde que 

“sim”. 

72 MONITORA Sim  

73 ALUNO Eles quebraram essas daqui 

também? 

 

74 MONITORA Quebraram! Só não sei se foi por 

vandalismo ou pra passar isso. 

A monitora aponta 

para as estruturas 

metálicas da 

passarela. 

75 ALUNO Mas poderia passar em outro lugar, 

olha 

O aluno aponta 

para um lado do 

salão que está vago 

e que não tem 

estalactite. Tenta 

mostrar que 

poderiam ter 

projetado a 

passarela do outro 

lado, sem precisar 

quebrar tantas 

estruturas. 

76 ALUNO Professora, é muito legal, mas é 

muito abafado aqui... 

 

77 PESQUISADORA Você quer sair?  

78 ALUNO Nãoooo  

79 MONITORA Pessoal essa daqui, ó (...) a gente 

consegue ver porque a gente fala 

que a gruta é viva, mesmo sem a 

chuva essa daqui ainda tem a 

presença da água.[...] 

Alunos apontam 

para a ponta da 

estalactite 

mostrando um para 

o outro a gota 

d’água na ponta da 

estrutura. 
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80 ALUNO Olha aqui Aponta outro aluno 

81 ALUNO Tá pingando!  

82 MONITORA Dentro de todas tem tipo um 

canudo por onde infiltra e vem 

trazendo os minerais, chegando 

aqui na ponta, ela forma a gota. A 

gente consegue ver claramente, né, 

a gota se formando [...] 

 

83 ALUNO E essa linha branca ao redor?  

84 MONITORA É a camada mais recente de 

calcário, sinal que está realmente 

crescendo. E essa daqui que está 

escura é o por que que a gente 

pede pra não tocar nas formações. 

Essa daqui não é a coloração dela 

natural. Isso daqui foi porque 

colocaram a mão e entupiram os 

poros dela. As formações aqui 

dentro são de rochas porosas e nas 

nossas mãos contém o ácido úrico, 

quando a gente toca a gente 

interrompe esse  processo de 

crescimento, muda a coloração e 

às vezes pode ter algum tipo de 

aranha escondida no meio. Então é 

questão de conservação e 

segurança também dos turistas 

 

85 ALUNO Olha vai bater a cabeça aí Essa parte da gruta 

é muito baixa. 

86 PESQUISADORA Gente passa para o canto de cá, 

para não atrapalhar o pessoal que 

está subindo. 

Nesse momento os 

meninos efetuam 

mais uma descida 

longa e então a 

professora pede 

para que usem 

apenas um lado da 

passarela, para 

deixar o trânsito 

livre. 

87 ALUNO Olha! Ele mostra à 

professora uma 

estalagmite 

formada. 

88 ALUNO Ela parece um vaso! O aluno parou para 

fotografá-la 

89 PESQUISADORA Como você acha que ela se 

formou, ALUNO? 

 

90 ALUNO Huuun, por causa de umaaaa Aponta para o teto 
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estalactite que tava ali em cima e 

foi pingando, pingando e foi 

subindo, formando essa, aqui. 

91 PESQUISADORA Annn! Muito bom! E como se 

chama essa? 

 

92 ALUNO Estalagmite. Parece que se colocar 

água faz uma cascata.  

 

93 MONITORA Pessoal, aqui a gente já entra no 

nosso quarto e último salão. Ele 

tem o nome de salão das raridades. 

Aqui nesse ponto a gente encontra 

a maior estalagmite da gruta. Ela 

cresceu de baixo para cima e 

engana os olhos parece que já 

encostou lá no teto, mas falta 

poucos centímetros para encostar e 

a gente dá o nome de coluna. Essa 

aqui embaixo, essa branca ela tem 

o nome de estalagmite bebê/ 

 

94 ALUNO AAAH essa  daqui, oh!  

95 MONITORA Isso porque ela está em constante 

processo de formação e 

crescimento. Aqui a gente 

consegue ver a gota caindo no 

centro dela, é onde que prova mais 

uma vez que a gruta é uma gruta 

viva. Aqui a gente usa o (trecho 

inaudível) ele não é 100% 

confiável, só para as pessoas terem 

uma noção mais ou menos de que/ 

o crescimento delas é de 1cm
3
  a 

cada 20 anos. E isso no tempo 

natural e a gente fala não é 

confiável porque/ o que determina 

esse crescimento dela é o volume 

da chuva. Então às vezes é até 

difícil de calcular a idade exata  de 

cada formação. Mas para essa 

daqui fizeram a estimativa. Dizem 

que essa daqui tem 

aproximadamente três mil anos e 

isso é só um bebê, o que prova que 

é tudo muito lento. Só que essa 

ainda tem uma vantagem, mesmo 

em período de seca tem 

gotejamento. Pessoal cuidado, 

vamos descer mais um lance de 

escada! 

 

96  (...) Os alunos estão se 
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movimentando 

dentro da gruta 

97 ALUNO Aqui tá gotejando na pista. Enquanto 

caminham em 

direção ao salão 

das raridades eles 

questionam que 

está gotejando na 

passarela. 

98 MONITORA Pessoal, então, aqui no final, mais 

um motivo para o nome de salão 

das raridades, são essas duas 

colunas aqui. Elas já encostaram 

no teto. E já foi registrado também 

que elas são únicas no mundo. Isso 

porque as duas cresceram quase 

que ao mesmo tempo com 12m de 

altura e 20 a 25 cm de diâmetro. A 

única diferença que a segunda está 

indo pro lado, mas isso não 

interfere em nada continuam sendo 

raras e únicas e a gente até 

encontra similares delas em gruta 

na Espanha chamada gruta de 

Altamira.  Só que as de lá são 

estalagmites e as nossas aqui já são 

colunas. No fundo tem um 

amontoado de pequenas 

estalactites com muito óxido de 

ferro, por isso a coloração 

vermelha. E no lado direito, tem as 

helictites em caminhos maiores. 

Aqui onde eu estou passando a 

lanterna/ Tá dando pra ver?  

 

 

99 ALUNO Sim...Hum...  

100 MONITORA Ali dizem formar um “sete” em 

homenagem a Sete Lagoas... 

e mais embaixo ali dizem formar 

Dom Quixote ou São Jorge no 

cavalo. 

 

101 ALUNO Nó que da hora! Bacana  

102 MONITORA E essa daqui no teto é a nossa 

maior estalactite pesando 

aproximadamente uma tonelada e 

essa aqui embaixo é a sua 

estalagmite que com o passar de 

muitos anos e muita chuva elas 

vão se encontrar e formar uma 
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coluna. 

103 ALUNA E ela ainda goteja? Aquela ali  

104 MONITORA Só com muita chuva. Essas últimas 

chuvas que deu aqui de uma 

semana. Há um tempo atrás nós 

não vimos resultado nenhum nelas 

porque é muito difícil também. 

 

105 ALUNA Por aquela dali que tá pertinho 

goteja? Deve ter algum acúmulo 

de água lá. 

 

106 MONITORA Aqui a gente já chega a 30 metros 

abaixo da terra, então pra ter 

gotejamento ou é o lençol ou muita 

chuva. 

 

107 ALUNA Mas aquela dali está pertinho e não 

goteja. Será que é o lençol? 

 

108 MONITORA Pessoal/ e por último lá no fundo 

tem um “vassourão” na verdade é 

uma estalactite só que com muito 

óxido de ferro e muito 

escorrimento da água também! 

 

109 ALUNO Então em cima daquela tem mais 

ferro! 

 

110 ALUNA E mais água também, seu burro! 

Senão não ia dissolver pra passar 

no caninho! 

 

111 MONITORA Pessoal, então... alguma dúvida ou 

perguntas?/ 

 

112 ALUNO Esse negócio ali é o quê? 

 

O aluno aponta 

para um aparelho 

suspenso no teto da 

gruta. 

113 MONITORA Ali é um aparelho. É uma pesquisa 

que eles estão fazendo aqui dentro 

e também um controle de umidade 

e temperatura. 

 

114 ALUNO Eeeee porque ali parece que 

algumas estalactites caíram? 

 

115 MONITORA Aquilo dali na verdade são 

estalagmites. Quebraram para 

passar a passarela.  

 

116 ALUNO Hunn  

117 MONITORA Tanto que na passarela, a gente/ 

não sei se vocês observaram, mas 

por aqui até tem... o restante... 

Umas manchas escuras é o / a gota 

que deixa/ 

 

118 ALUNA Lá em cima eu ia até falar que No fundo, há um 
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passaram a passarela no lugar 

errado! [...] tá gotejando em cima 

da passarela 

Olha aqui... (aponta um aluno para 

uma mancha na passarela) 

diálogo entre dois 

alunos que ficaram 

observando o 

aparelho que media 

a temperatura e que 

foi ilustrado no 

turno T112. 

119 ALUNA Ah lá a temperatura olha ... olha...  

120 MONITORA Quando fica assim é o restante (a 

monitora aponta com a lanterna 

para os restos de estalagmites na 

lateral da passarela) então 

provavelmente era uma 

estalagmite que estava aqui. 

 

121 ALUNA Ah tá! Então teve gotejamento.  

122 MONITORA Mas às vezes é até difícil de achar 

a estalactite dela! 

 

123 MONITORA Pessoal, mais alguma dúvida, 

pergunta? 

 

 

124 ALUNOS E 

ALUNAS 

NÃOOO. Está ótimo!  Vários alunos 

respondem 

125 MONITORA Professora, quer acrescentar mais 

alguma coisa? 

 

126 PESQUISADORA Não, não...[...]  

127 ALUNOS Simmm, voltar aqui mais uma 

vezzzz 

Amei isso!  

Dois alunos 

respondem ao 

mesmo tempo 

128 ALUNA Amei isso!  

129 MONITORA Então só lembrando tá, pra subir 

sempre do lado esquerdo, pra não 

bater a cabeça na rocha, chegando 

lá embaixo, lavem as mãos, se 

alguém quiser/ 

Interrupção na 

gravação. A subida 

teve que ser rápida, 

pois um outro 

grupo já estava 

chegando. 
Fonte: Arquivos da pesquisadora 

 

Podemos perceber, com a transcrição do vídeo, que a atividade na gruta é marcada por 

um extenso volume de informações e que, ao mesmo tempo, privilegiam diferentes áreas do 

saber, o que pode ser observado nos turnos 64, 70, 84, 93, 95 e 98. Nesses turnos, os discursos 

da monitora são longos e inicialmente não têm muita participação dos estudantes. Vários 

conceitos são abordados pela monitora, dentre eles, podemos citar: 

1. Origem da água dentro da gruta – Turnos 64, 106. 
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2. Nomenclaturas das diferentes formações – Turnos  52, 56, 64, 98. 

3. Conto de costumes populares – Turnos 64. 

4. Identificação de processo de fotossíntese realizada por liquens na superfície da rocha 

calcária – Turnos 70, 79. 

5. Condições do ambiente (interior da gruta) – Turno 64. 

6. Crescimento da camada calcária e variação da sua cor – Turnos 68, 84. 

7. Interrupção do crescimento das formações pelo toque humano – Turnos 64. 

8. Tempo médio de crescimento das estruturas e as condições que influenciam nesse 

crescimento – Turno 56. 

9. Variação na constituição das rochas– Turnos 58, 66. 

Esses são apenas alguns itens que foram mencionados, o que nos permite novamente 

refletir sobre a possibilidade do uso dos espaços não formais de educação para o 

desenvolvimento de propostas pedagógicas interdisciplinares. Possibilidade, essa, sugerida 

também pelo diálogo estabelecido entre a professora e os estudantes na aula referente à 

problematização da atividade. 

Outra observação relevante da transcrição nos permite afirmar que as características 

do diálogo são alteradas, à medida que os alunos avançam pelos salões da gruta: E esse 

vermelho? (T57/ ALUNO)// Ah sim/ é o ferro né/ (T58/ MONITORA) //Aqui tem ferro 

também? Pensei que era só cálcio (T59/ ALUNO). Esse trecho da transcrição explicita uma 

hipótese prévia do aluno acerca da constituição da estrutura, além de evidenciar o 

envolvimento dos estudantes no processo de observação, o que diminui consideravelmente o 

processo de “transmissão” das informações por parte da monitora.  

Segundo o National Research Council (NRC, 2000), é necessário criar ambientes 

educacionais que explorem a curiosidade natural dos estudantes, permitindo assim um 

engajamento maior no processo de ensino e aprendizagem e garantindo a motivação por 

aprender novos conceitos, ou mesmo, modificar construções pré-estabelecidas de forma a 

torná-las mais complexas e significativas
23

.  

Ao passarem pelos salões, os estudantes perceberam que a rocha daquele espaço 

possui uma coloração específica (variação da cor amarela), ou seja, associam a coloração à 

constituição daquela rocha. Afirmamos isso porque, ao perceber algo diferente, os alunos 

questionaram: E esse vermelho? (T57/ALUNO)// Ah sim/ é o ferro né/ (T58MONITORA) 

                                                            
23 Nesse contexto, o termo aprendizagem significativa se refere ao conceito central da teoria da aprendizagem de 

David Ausubel. De maneira geral, entende-se que os novos conhecimentos relacionam-se com os conceitos pré-

existentes na estrutura cognitiva dos estudantes, de modo a reestruturá-los dentro de um processo de 

ressignificação tornando-os estruturas mais complexas (MOREIRA, 1999). 
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//Aqui tem ferro também? Pensei que era só cálcio (T59/ALUNO)// Aquela ali tá verde!/ 

(T69/ALUNO).  

Essa sequência de diálogo estabelecido entre a monitora e os estudantes nos permite 

evidenciar as relações estabelecidas pelos estudantes no que diz respeito à constituição da 

rocha. Observa-se que até o turno 58 a monitora não faz alusões sobre a constituição da rocha 

predominante naquele espaço. Entretanto, podemos inferir por meio da análise do discurso 

transcrito em T59 que o estudante relaciona a aula anterior em que foram suscitadas as 

hipóteses sobre o processo de formação das estruturas no interior da gruta, com o que se 

observa naquele espaço durante a visita. O discurso do estudante nos leva a crer que, como foi 

dito anteriormente, o calcário era a rocha predominante daquele espaço. Esse aluno associou 

uma ideia uniforme em relação às características das rochas que iria encontrar e, por esse 

motivo, ao se defrontar com uma coloração diferenciada do que ele esperava, demonstrou 

espanto: E esse vermelho? (T57/ALUNO) [...] Pensei que era só cálcio (T59/ALUNO).  

Essa passagem reafirma a importância da proposição das hipóteses nas atividades 

investigativas frente à resolução de um problema. Essa atividade propicia o desenvolvimento 

da capacidade de observação, de descrição e até mesmo de reelaboração de explicações 

evitando, assim, que o aluno assuma um papel de mero receptor de informações (SÁ, 2003).  

Outro aspecto pode ser considerado: o provável preparo do aluno de maneira 

espontânea para a visita à gruta, devido à expectativa em torno da atividade, o que nos remete 

a ideia de que o aluno estava motivado com a realização da proposta.  Podemos afirmar isso 

porque nas transcrições referentes à aula na qual as hipóteses foram suscitadas a professora 

fala do calcário, entretanto, não descreve as suas características macroscópicas e essas 

informações não são corriqueiras. Além disso, no turno 57 o aluno demonstra espanto ao 

perceber a variação da cor da rocha. 

Já no turno 83, o aluno questiona sobre a linha branca formada na ponta da estalactite. 

Sem aprofundar no assunto, ele percebe as diferentes fases envolvidas no processo de 

cristalização – reconhecimento de um indício de reação. Percebe que algo está acontecendo 

naquela extremidade da rocha, o que ele identifica por meio da variação da cor dos cristais. 

Como um dos objetivos propostos por essa sequência didática consiste no desenvolvimento de 

conceitos relacionados às “reações químicas”, essa observação do estudante pode ser utilizada 

na sala de aula em discussões posteriores. 

 Quando a monitora responde que a coloração escura (T84/MONITORA) ocorreu em 

função do entupimento dos poros devido à ação antrópica, sua fala pode ter induzido o grupo 

a uma reflexão e a uma postura de respeito ao local visitado.  
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Isso porque, em momento algum, os alunos tocaram nas estruturas do espaço visitado. 

Pode ter havido aprendizagem de conteúdos atitudinais, evidenciada pela manifestação de 

respeito ao espaço visitado e aos participantes envolvidos no processo. Entretanto, é difícil 

estabelecer uma relação direta entre as atividades desenvolvidas e essa aprendizagem, em 

virtude da curta duração das mesmas e da inexistência de outras situações nas quais eles 

manifestaram esses conhecimentos. 

Essas evidências podem ser observadas nos turnos 73, 74 e 75, nos quais o aluno e 

monitora estabelecem o seguinte diálogo:  

Eles quebraram essas daqui também? (T73/ALUNO)// Quebraram! Só não sei se foi 

por vandalismo ou para passar isso (T74/MONITORA). Nesse trecho, a monitora se refere à 

quebra das estruturas naturais para a construção da passarela. Mas poderia passar em outro 

lugar, olha... (T75/ALUNO). No turno 75, o aluno, ao perceber um espaço completamente 

vazio dentro da gruta, questiona o fato da passarela não ter sido construída naquele lugar. 

Desconsiderando todo o estudo que provavelmente envolveu tal construção, o estudante 

propôs uma ação que, segundo a sua concepção, iria minimizar o impacto ao espaço 

visitado, desempenhando assim uma postura ativa e questionadora. Segundo Zabala 

(1998), os conteúdos atitudinais são definidos por aspectos que envolvem a ética, a 

predisposição de uma pessoa em relação ao seu modo de pensar e agir com o outro, ou em 

relação a suas ações coletivas. Os conteúdos de aprendizagens atitudinais são previstos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e incluem normas, valores e atitudes que estão 

presentes em todo conhecimento escolar.  

Segundo SÁ (2003, p. 59), “os conteúdos atitudinais fazem parte do chamado 

currículo oculto, e muitas vezes não possuem uma intenção clara no projeto educativo de que 

fazem parte”. Segundo a autora, a aprendizagem de atitudes envolve tanto a cognição quanto 

os afetos e as condutas. Para Zabala (1998), os conteúdos atitudinais envolvem valores, 

normas e atitudes, abordando aspectos voltados para a cooperação, o respeito, a solidariedade. 

Esses aspectos são manifestados ao longo da atividade, quando os alunos propõem atitudes 

que poderiam evitar a quebra das estalactites, demonstrando, de certa forma, a reprovação em 

relação ao projeto elaborado para a passarela que, no caso, não procurou preservar as 

estalactites e estalagmites ou mesmo às ações dos vândalos, mencionadas pela monitora como 

justificativa.  

A inconformidade e os questionamentos manifestados pelos estudantes podem ser 

observados nos turnos 54, 55, 62, 75, 116, 117 e 118 o que evidencia um modo de pensar 
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segundo valores que regem uma conduta correta para um cidadão – respeito ao outro e ao 

espaço.  

Além das evidências identificadas nos discursos estabelecidos no interior da gruta, os 

mapas de observações preenchidos pelos estudantes e o questionário aplicado após a visita à 

gruta trouxeram evidências de aprendizagem relevantes para a pesquisa. Destacamos na 

discussão, as figuras seguintes: 

 

Figura 4: Mapa de observação 01 

 

 

Os registros realizados pelo estudante, e que podem ser observados na figura 04, 

evidenciam uma situação muito questionada dentro da gruta: a dependência da formação das 

estalagmites a partir das estalactites. No turno 97, os alunos observam marcas do gotejamento 

na placa de aço usada como piso da passarela e retomam o diálogo nos turnos 117 e 118. A 

correspondência entre as estruturas é observada e registrada pelo estudante por meio da 

apresentação de uma sequência de gotas que “ligam” uma estalactite à estalagmite, no 

desenho.  

Já na figura 05, o estudante relaciona a formação das estruturas internas da gruta a um 

conjunto de fatores externos. Na ilustração, o estudante representa o solo ou rocha externa 

contendo “fendas” que direcionam a água externa à estalactite. Tal inferência se faz possível a 

partir do desenho, porque foi feita a representação de “gotas” nas pontas de algumas 

estalactites. Desse modo, podemos afirmar que o estudante concluiu que a porosidade é uma 
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característica das rochas presentes na gruta e que, de certa forma, contribui para aquela 

formação. 

Figura 5: Mapa de observação 02 

 

 

Na figura 05, novamente os estudantes atribuem a formação das estruturas ao processo 

de infiltração de água na rocha. Essa é uma evidência que está muito presente nos registros de 

outros alunos. Entretanto, a figura 05 nos chama atenção em relação à parte externa da gruta 

ilustrada pelo estudante.  

O desenho nos remete à ideia de que as estruturas internas da gruta são formadas a 

partir de sedimentos que são arrastados da parte externa da mesma. A ilustração nos permite 

afirmar que as observações do estudante não se limitaram à parte interna da gruta.  

Para haver “aquelas” estruturas, houve interferência do ambiente externo da gruta. A 

partir desse tipo de reflexão, vários pontos podem ser trabalhados pelo professor de ciências, 

inclusive questões voltadas para o impacto ambiental, devido a ações antrópicas.  

Na parte direita do desenho, o estudante desenhou um “canal” que ligou a camada 

externa a duas colunas presentes no fundo da gruta. A discussão desse aspecto poderia ser 

aproveitada tanto pelo professor de ciências quanto de geografia, uma vez que o estudo do 

lençol freático é contemplado pelas duas disciplinas. 

Figura 6: Mapa de observação 03 
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A figura 07 sintetiza os conteúdos de aprendizagem manifestados e identificados na 

transcrição do vídeo gravado ao longo visita à Gruta Rei do Mato.  

 

Figura 7: Síntese dos conteúdos de aprendizagem identificados ao longo da aula 02. 

 

3.1.3 Escrevendo e desenhando: Sistematizando o conhecimento construído com as 

atividades propostas 
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Carvalho (2013) argumenta que, durante a etapa que envolve a resolução do problema, 

os alunos se envolvem na construção da aprendizagem social. Nessa fase, eles discutem em 

grupos ou com toda a classe - a escolha depende da dinâmica proposta pelo professor. A 

autora afirma que após esse período é necessário um tempo para a construção individual. 

Nesse caso, a escrita e o diálogo desempenham papéis fundamentais para a construção dos 

conceitos.  

No caso da atividade desenvolvida para essa pesquisa, optamos pela aplicação de um 

questionário (APÊNDICE VI) em função da restrição do número de aulas disponibilizadas 

para esse fim.  

Diversas situações de aprendizagem nos chamaram a atenção ao analisar as respostas, 

o que nos permitiu afirmar que a maioria dos estudantes perceberam, na atividade 

desenvolvida na gruta, uma boa oportunidade para aprender sobre transformações químicas. 

Como exemplo, podemos observar as figuras 08 e 09 que tratam da resposta dada à questão 

número 01 do questionário aplicado em sala, na aula posterior à visita à gruta.  

 

Figura 8: Opinião do estudante em relação à atividade. 

 

 

Na figura 08, podemos perceber que o estudante estabelece relações entre o espaço 

visitado e os conceitos estudados em ciências. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998), constitui um dos objetivos do ensino de ciências naturais oportunizar situações de 

ensino que permitam aos estudantes compreender as transformações pelas quais o mundo 

passa a todo instante.  De modo a compreender a natureza como algo dinâmico e alvo de 

muitas transformações, sejam elas naturais ou não. De certa forma, podemos perceber isso ao 

longo da resposta de outro estudante (figura 09), na qual ele coloca que o trabalho da gruta o 

permitiu observar a forma com que as estalactites e estalagmites se formam e ao mesmo 

tempo os fenômenos que “atrapalham” esse processo natural – Demonstrando uma postura 

questionadora. 
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Figura 9: Opinião de um estudante em relação à atividade. 

 

 

Já na questão 02, tínhamos como foco identificar as concepções dos alunos em 

relação às evidências de reações que poderiam ser encontradas na gruta. Entre as respostas 

apresentadas para questão, predominou a identificação da variação da cor das rochas 

(figura 10) como principal indício de reação apontado pelos estudantes.  

 

Figura 10: Observação de evidências de reação por um estudante. 

 

 

Outros alunos (em menor número) estabeleceram relações entre as substâncias 

presentes na gruta. Neste caso, inclui-se a composição da rocha, a constituição do ar 

atmosférico, conforme pode ser evidenciado na resposta de um estudante e ilustrada na figura 

11.   
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Figura 11: Evidências de reações 

 

     

A ocorrência da fotossíntese também é uma reação química mencionada pelos 

estudantes. Vale a pena lembrar que o processo de proposição das hipóteses foi uma 

situação de conflito instaurada entre os estudantes, aceitar ou não, que a fotossíntese 

ocorreria na ausência da luz solar. Entendemos que o resgate dessa concepção numa roda 

de discussão na sala de aula pode promover importantes construções para o processo de 

ensino e aprendizagem, no sentido de ampliar construções conceituais já estruturadas.  

Outro termo que surgiu entre as respostas, entretanto em menor número, mas que 

merece especial atenção, foi a associação da composição da rocha a um grupo de “sais 

minerais” conforme ilustrado pela figura12. 

Figura 12: Resposta à questão 02 do questionário 

 

     

Na questão 04, foi solicitado aos alunos que fizessem um desenho representando o 

processo de formação de uma estalactite. A figura 13 evidencia os principais fatores 
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apontados pelos estudantes: a infiltração da água e o gotejamento na extremidade das 

estalactites. As quatro ilustrações que compõe a figura 12 trazem detalhes sobre o 

surgimento da água na extremidade das estruturas calcárias, na visão dos estudantes. Em 

(A) temos canais por onde passa a água na parte superior da gruta e, desse modo, arrasta 

minerais que participam da constituição da rocha local. É possível chegar a essa conclusão 

a partir da associação do desenho e da resposta atribuída pelo estudante à questão 02 e que 

é ilustrada pela figura 12. 

Figura 13: Algumas representações dos estudantes 

 

        

Em 13(B) temos a representação de uma rocha porosa por onde infiltra a água que 

goteja na extremidade da estalactite. Já em 13(C), de certo modo, o estudante ilustra a 

participação da água na formação da estalactite de forma sequencial: “a medida que goteja 

na extremidade da estalactite, ela aumenta o seu tamanho”. Na ilustração 13(D), o 

estudante não representa o processo de infiltração da água na rocha, entretanto, o 

gotejamento na extremidade da estrutura está presente, o que evidencia e destaca a 

influência da mediação da visita no discurso, nas ilustrações e nas respostas elaboradas 

pelos estudantes. 

A figura 14 sintetiza os conteúdos de aprendizagem manifestados nas respostas dos 

estudantes às questões propostas no questionário de sistematização da atividade. 
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Figura 14: Conteúdos de aprendizagem manifestados nas respostas ao questionário 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, procuramos responder ao nosso problema de pesquisa, que consistiu na 

identificação dos conteúdos de aprendizagens propostos por Zabala (1998), e que foram 

manifestados pelos alunos ao longo da aplicação da sequência didática elaborada.  

Para isso, foi proposta a criação de um ambiente investigativo, por meio da aplicação 

de uma sequência de atividades dentro de uma gruta calcária, com o objetivo de identificar as 

contribuições do desenvolvimento dessa atividade para a aprendizagem de conceitos, 

procedimentos e atitudes no ensino de ciências.  

Sobre a utilização dos Espaços Não Formais de Educação para o ensino de ciências, a 

reflexão crítica dos estudantes sobre as ações do homem nesses espaços constituiu um ponto 

muito positivo para a sua formação enquanto cidadãos. Exemplos como “não quebrar”, “não 

tocar nas estruturas”, foram reforçados durante todo o desenvolvimento da atividade. Desse 

modo, os estudantes puderam perceber os impactos causados pela ação desrespeitosa dos 

visitantes e que, de certo modo, não tem como ser revista por gerações futuras. Nesse caso, 

podemos concluir que a visita à gruta calcária promoveu a oportunidade de construção e até 

mesmo do reforço dos conteúdos de aprendizagem atitudinais que, de acordo com Zabala 

(1998), estão voltados para a aprendizagem e respeito às normas, aos valores e atitudes em 

relação ao outro e ao meio ambiente. 

A expectativa dos estudantes para visitar a gruta trouxe elementos importantes para o 

processo de ensino e aprendizagem e que destacam o importante papel dos Espaços Não 

Formais de Educação. Dentre eles citamos: 

 A motivação expressa pela intensa participação dos estudantes em todas as 

etapas da atividade; 

 O possível preparo dos estudantes para o desenvolvimento da atividade; 

 A relação interdisciplinar dos conceitos, mencionada de forma natural pelos 

estudantes; 

 A motivação por aprender e entender o que realmente acontece no espaço 

visitado. 

Um ponto importante a ser destacado sobre os Espaços Não Formais de Educação 

refere-se à possibilidade de desenvolvimento de projetos interdisciplinares, o que também é 

possível perceber nas transcrições. As transformações dos materiais envolvidos na formação e 

constituição da gruta não são tratadas de forma segmentada, e isso acontece de forma natural 
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entre os alunos e a professora, tanto que, nos turnos 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, os alunos 

mencionam terminologias mais técnicas e muito aplicadas em determinadas disciplinas como 

“lençol freático”, “infiltração”, além de outros termos presentes tanto no diálogo quanto nos 

manuscritos. Um trabalho interdisciplinar poderia ser proposto levando em conta toda 

especificidade para a elaboração de um projeto com essas características, de forma a não 

transformá-lo em algo multidisciplinar.  

Compreendem os Espaços Não Formais de Educação, as praças, parques, jardins, 

grutas, galerias de arte, observatórios, lagos, museus, dentre outros lugares que proporcionem 

aos estudantes oportunidades para reflexões, estabelecer relações, realizar observações, dentre 

outras ações que configurem na sua participação ativa. Optamos por desenvolver uma 

sequência de atividades numa abordagem investigativa por entender que essa estratégia coloca 

os estudantes no centro do processo de ensino e aprendizagem - o que é uma situação 

favorável à construção do conhecimento - mesmo que com graus de abertura diferenciados, 

conforme propõe Tamir (1990).  

A proposição de atividades numa abordagem investigativa nem sempre pressupõe o 

planejamento de uma atividade experimental, com aparatos de laboratoriais. Concordando 

com as ideias apresentadas por Sasseron (2013), as atividades investigativas não são 

condicionadas necessariamente a experimentos, ou seja, não importa o formato em que as 

atividades são apresentadas aos estudantes que, no caso, pode ser um texto, um problema, 

uma atividade de campo, uma demonstração. A existência do problema a ser resolvido e as 

condições de resolução é que fazem da atividade uma investigação, e dos estudantes 

partícipes, figuras importantes do processo de construção do conhecimento.  

Neste trabalho, destacamos três fases importantes na condução das atividades:  

I. A problematização – que proporcionou a sondagem das concepções prévias dos 

estudantes, e ofereceu ao professor condições para repensar o planejamento proposto.  

Essa dinâmica foi possível por meio da exposição das ideias dos estudantes frente à 

exposição do problema pela professora e que, de certa forma, permitiu a tomada de 

consciência sobre o que realmente se sabia sobre a temática escolhida para a atividade – 

“termômetro” da proposta - o que não é possível numa abordagem tradicional marcada pela 

transmissão dos conceitos. Desse modo, a dinâmica de resolução de problemas favorece não 

somente a construção conceitual, mas o desenvolvimento de habilidades procedimentais, 

atitudinais, conforme prevê Zabala (1998). 

II.  A observação e os registros dos estudantes – Momento que ofereceu condições 

aos estudantes de realizar a coleta e o registro de evidências sobre o processo de formação das 
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estruturas na gruta, bem como confrontar as ideias debatidas anteriormente em sala de aula. 

Entretanto, destacamos como dificuldades para essa fase, a distribuição dos alunos no espaço 

e a dificuldade para a realização dos registros.  

III. O processo de sistematização das informações pelos estudantes – Durante as 

etapas de problematização e observação, os alunos, em conjunto inicialmente com a 

professora (em sala) e posteriormente com a monitora (na gruta), construíram o que Carvalho 

(2013) denomina “aprendizagem social”, ou seja, discutiram entre eles, entre eles e a 

professora e entre eles e a monitora. Após esse momento de “construção social”, foram 

propostas, pela sequência didática, algumas questões (APÊNDICE VI), com o objetivo de 

levar os alunos a escreverem o que aprenderam com as aulas. Concordamos com a autora, 

quando a mesma coloca que a escrita e o diálogo são atividades complementares e essenciais 

nas aulas de ciências.  

Na avaliação do questionário, foi possível perceber familiaridade construída pelos 

estudantes no que diz respeito à nomenclatura das estruturas, aplicando cada uma delas com 

muita desenvoltura.  

Enfim, os resultados obtidos, com a aplicação da sequência didática elaborada, nos 

permitem afirmar que uma gruta calcária pode contribuir de maneira eficiente para o ensino 

de diversos conteúdos de aprendizagem atitudinais, procedimentais e conceituais - previstos 

na abordagem investigativa. Além disso, podem contribuir para a reconstrução da relação 

homem-natureza, por meio da manifestação de atitudes voltadas para a valorização do espaço 

e preservação do ambiente, assim como prevê os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

ensino de ciências (BRASIL, 1998). 

Diante dos resultados obtidos, propomos, como produto da nossa pesquisa, uma 

sequência didática contendo orientações sobre o uso de um Espaço Não Formal de Educação 

– Uma gruta calcária. Como característica diferencial, as atividades são propostas dentro de 

uma abordagem investigativa, o que confere aos estudantes maior participação no processo de 

construção do conhecimento. 
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA  

Título da Pesquisa: TRANSFORMAÇÕES DOS MATERIAIS: UMA PROPOSTA DE ENSINO  

INVESTIGATIVA DESENVOLVIDA EM AMBIENTE NÃO FORMAL PARA 

O 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

Pesquisador: Gislene Patrícia Costa Santos Área Temática: Versão: 1 CAAE: 

38384214.7.0000.5150 Instituição Proponente: Universidade Federal de Ouro Preto Patrocinador 

Principal: Financiamento Próprio                                      

DADOS DO PARECER  

Número do Parecer: 905.805 Data da Relatoria: 23/11/2014  

Apresentação do Projeto:  

Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma proposta que tem como temática central a 

utilização de atividades investigativas. Essas atividades trazem como elemento principal a 

problematização de determinadas situações cujo objetivo é construir um conceito a partir de um 

determinado contexto. As atividades investigativas constituem uma importante ferramenta no que se 

refere ao processo de ensino e aprendizagem de ciências. Muitos educadores defendem a ideia de que 

essa estratégia é a responsável pela redução das dificuldades de aprendizagem dos conceitos 

científicos, entretanto, as atividades experimentais configuram diferentes abordagens dependendo da 

forma com que as mesmas são implementadas (ARAUJO e ABIB, 2003). Segundo esses autores, as 

atividades experimentais podem adquirir uma abordagem investigativa, demonstrativa ou de 

verificação com ênfase matemática qualitativa ou quantitativa. Dentro de uma linha investigativa, o 

conceito “Transformação dos Materiais” será desenvolvido através de uma sequência didática 

elaborada pela pesquisadora.  

Objetivo da Pesquisa:  

Verificar como um ambiente não formal de ensino, uma gruta, pode contribuir para o desenvolvimento 

de uma sequência didática investigativa sobre o conceito de transformação dos materiais, para turmas 

do oitavo ano do ensino fundamental da educação básica.  

Avaliação dos Riscos e Benefícios:  

Riscos: Envolvem a divulgação dos nomes dos participantes do estudo. Estão também relacionados 

aos registros audiovisuais que ficarão guardados sob responsabilidade dos pesquisadores e apenas 

poderão ser consultados por pessoas diretamente envolvidas no trabalho de pesquisa. Além do 

transporte dos alunos.  

Benefícios: Destacam-se as estratégias usadas pelo professor no processo de construção do 

conhecimento científico. Com a presente pesquisa, pretende-se evidenciar que a investigação no 

ensino de ciências vai além dos roteiros experimentais, que é possível investigar fenômenos que 

ocorrem na natureza e, através desse processo, construir conceitos científicos através da observação e 

interpretação de situações em que um problema foi contextualizado.  

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

Pesquisa segue orientações 466/12.  

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  

Termos obrigatórios apresentados de forma correta.  

Recomendações: 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Sem pendências ou inadequações.  

Situação do Parecer:  

Aprovado  

Necessita Apreciação da CONEP:  

Não  

Considerações Finais a critério do CEP: 

OURO PRETO, 09 de Dezembro de 2014  

 
Assinado por: 

Núncio Antônio Araújo Sól 

(Coordenador)  

 



101 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço: Morro do Cruzeiro-ICEB II, Sala 29 -PROPP/UFOP Bairro: Campus Universitário CEP: 

35.400-000 UF: MG Município: OURO PRETO Telefone: (31)3559-1368 Fax: (31)3559-1370 E-

mail: cep@propp.ufop.br  

 

 

 

ANEXO II 
 

 

TERMO DE RECONHECIMENTO DE RISCO - TRR 

A Instituição, E. E. Pe João Bosco Penido Burnier,CNPJ nº182735240001-11, neste ato representada 

por Gislene Patrícia Costa Santos, CPF n° 003834886 13 sediada à Rua das Perpétuas, n° 79 bairro: 

Lindéia, cidade Belo Horizonte, estado Minas Gerais,telefone31 33879077 celular 31 87622864, 

fixo31 33879077, DECLARO estar ciente dos riscos envolvidos na Unidade de Conservação 

Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato e me responsabilizo pelo grupo abaixo 

relacionado, isentando o Instituto Estadual de Florestas – IEF/MG de qualquer responsabilidade em 

caso de acidente. 
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NOME COMPLETO (ALUNOS E PROFESSORES) ID/ CPF ou certidão de Nascimento 

  

DECLARO ESTAR CIENTE:  

Que estou praticando espeleoturismo, uma atividade inserida na categoria de Turismo de aventura, e 

que áreas naturais apresentam riscos, tais como “cabeças d´água”, choque térmico, afogamento, pedras 

escorregadias, lesões, animais peçonhentos, entre outros, sendo o visitante o maior responsável pela 

própria segurança. 

É PROIBIDO: 

 Entrada e saída da Unidade de 

Conservação por outro acesso que não a 

sua portaria; 

 Presença de animais domésticos no interior 

da Unidade de Conservação, por 

prejudicarem a fauna silvestre; 

 Emitir gritos e fazer barulhos que possam 

perturbar a fauna local; 

 Acender fogueiras e soltar balões; 

 Proibido andar nas trilhas sem autorização 

da unidade e sem um funcionário 

responsável e jogar lixo de qualquer 

espécie nos locais que não sejam as 

lixeiras.  

 O porte de toda e qualquer arma branca 

(faca com mais de 12 cm de lâmina) e/ou 

de fogo, inclusive atiradeiras, armadilhas, 

facões, foices e similares; 

 Coletar plantas, flores e sementes; 

 Gravar nomes, datas ou sinais nas rochas, 

árvores, imóveis, placas ou outros bens da 

Unidade de Conservação 

 Utilizar atalhos e/ou áreas interditadas; 

 Caçar, capturar, molestar, maltratar ou 

perseguir animais silvestres; 

 Consumo de bebida alcoólica e de 

quaisquer outras substâncias consideradas 

entorpecentes no interior da Gruta. Os 

funcionários da Unidade têm autoridade 

para intervir em casos necessários.  

DECLARO AINDA ESTAR CIENTE:  

I- Qualquer dano causado à estrutura da UC deverá ser reparado e de responsabilidade da instituição 

que estiver fazendo uso da mesma; 

II- Que autorizo o MNE Gruta Rei do Mato a utilizar em redes sociais (facebook, site oficial, entre 

outros) eventuais fotos retiradas durante a visita; 

III- Que a visita deverá ser feita com sapatos fechados adequados, de preferência tênis ou botas. Não 

sendo permitido o acesso à gruta calçando sapatos abertos ou sandálias. 

 A não observância das determinações acima pode configurar infração administrativa, cível e penal, 

puníveis nos termos da legislação vigente. 

 

Sete Lagoas, ____ de __________________ de __________. 

 

CIENTE    _________________________________________ 

Assinatura do responsável  
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ESCOLA) 

 

A Escola Estadual Padre João Bosco Penido Burnier, é convidada a  participar da pesquisa intilulada: 

“Transformação dos Materiais: Uma Proposta de Ensino Investigativa Desenvolvida em Ambiente 

Não Formal para alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental”, que será realizada pela aluna Gislene 

Patrícia Costa Santos como um dos requisitos para a sua formação no curso de  Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciências oferecido pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob orientação do 

Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza.  
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A pesquisa tem como objetivo principal verificar as potencialidades dos ambientes não formais de 

ensino no sentido de contribuir de forma significativa para o processo de ensino e aprendizagem de 

conceitos  científicos previstos para a educação básica.  

Para implementação do trabalho foi elaborada uma sequência didática como algumas atividades 

investigativas que serão desenvolvidas em um ambiente não formal em parceria com as atividades de 

sala de aula. No caso específico dessa pesquisa, o ambiente escolhido foi a Gruta Rei do Mato, 

localizada na cidade de Sete Lagoas.  

Após estudos realizados sobre a contribuição dos espaços não formais para o processo de ensino 

aprendizagem, a pesquisadora entende que esse ambiente propiciará aos estudantes oportunidades para 

o desenvolvimento do conceito de transformação dos materiais de forma contextualizada e 

problematizada, uma experiência diferente de construção de conceitos científicos e que muitos alunos  

desconhecem.   

Participarão deste estudo a professora de ciências do oitavo ano, alunos de uma turma do 8º ano do 

ensino fundamental, a orientadora e supervisora escolar e a diretora. A maior parte do estudo será 

realizada nas dependências da própria escola e haverá uma atividade de campo local escolhido e 

descrito anteriormente.  

Para coleta de dados serão realizadas entrevistas com a professora, aplicação de questionários para os 

alunos, entrevistas com alunos, análise de algumas aulas que serão gravadas. 

A entrevista será realizada em um horário marcado previamente com a professora. Durante a 

realização da entrevista, caso a professora se sinta desconfortável em responder alguma pergunta, 

poderá se recusar a respondê-la e estará livre para interromper a entrevista sem qualquer prejuízo. Os 

resultados da análise dos dados obtidos durante a aplicação da sequência didática, bem como dos 

questionários serão apresentados em uma dissertação que culminará em uma defesa de mestrado e/ou 

artigo científico. Saliento ainda que todos os dados coletados e o texto redigido  serão disponibilizados 

para a escola após apresentação. Afirmo ainda que em momento algum da pesquisa os envolvidos 

terão as suas identidades reveladas.  

Finalmente, tendo compreendido perfeitamente tudo o que lhe foi informado sobre a participação 

voluntária dessa instituição no mencionado estudo, a Direção da Instituição concorda e autoriza a 

participação da escola, com consentimento, sem que para isso tenha sido forçada ou obrigada. Desse 

modo, expressamos nossos  sinceros agradecimentos pela atenção e contribuição com este estudo.   

 

CONSENTIMENTO   

 

Eu__________________________________________________________________________ 

Diretora da Escola Estadual Padre João Bosco Penido Burnier, li e entendi as informações precedentes 

e estou ciente dos direitos, responsabilidades, riscos e benefícios que a pesquisa implica. Sendo assim,  

concordo em autorizar a participação da instituição nesse estudo, sabendo que receberei uma cópia 

deste Termo de concordância assinado por todas as partes envolvidas. 

 

________________________________________________  

Márcia Aparecida Machado 

Diretora da E. E. Padre João Bosco Penido Burnier   

 

_________________________________________________  

Gislene Patrícia Costa Santos / MG 7. 935.465  

Pesquisadora Principal - gislenepcs@hotmail.com  (31) 8762-2864  

Universidade de Ouro Preto 

 

_______________________________________________  

Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza   

Orientador da Pesquisa - alquimistagil@gmail.com  

Universidade Federal de Ouro Preto 
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APÊNDICE II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PROFESSORA) 

Eu, _________________________________________________________, professora regente da 

disciplina de Ciências na E.E. ____________________________________, fui convidada pela 

pesquisadora Gislene Patrícia Costa Santos, aluna do programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências (MPEC), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a participar de sua pesquisa que se 

propõe a trabalhar os conceitos relacionados ao conteúdo de Transformação dos Materiais numa 

abordagem investigativa fazendo uso de um Espaço Não Formal de Educação que, no caso dessa 

pesquisa, foi escolhida uma gruta calcária no município de Sete Lagoas-MG. 

A pesquisa está sob a orientação do Professor Dr. Gilmar Pereira de Souza e tem por objetivo 

evidenciar as contribuições dos Espaços Não Formais de Educação para o ensino de ciências.  
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A escolha dos conceitos que serão abordados pela sequência didática ocorrerá em consonância com o 

planejamento proposto para o 8º ano do ensino fundamental, o que não implicará em perdas de aulas 

para o desenvolvimento de um conteúdo específico sendo que o mesmo já estava previsto. 

Fui informada pela pesquisadora de que as participações de todos os envolvidos na pesquisa são 

voluntárias e não obrigatórias, não havendo nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela 

participação dos sujeitos.  

Fui informada ainda de que posso retirar a minha participação no processo em qualquer momento da 

pesquisa. O mesmo direito se estende à turma escolhida para  aplicação da pesquisa, se julgarmos 

necessário. Ou seja, estou consciente de que a pesquisa poderá ser interrompida por qualquer uma das 

partes envolvidas. 

Foi assegurada a privacidade dos sujeitos quanto ao uso dos dados confidenciais envolvidos na 

pesquisa. Os nomes dos alunos, do professor, de funcionários ou da escola não serão citados em 

nenhum documento produzido na pesquisa. A pesquisadora solicitou permissão para filmar as aulas 

correspondentes à aplicação da sequência. Solicitou ainda a filmagem de algumas aulas que antecedem 

a aplicação para que os alunos possam se acostumar com tais equipamentos em sala, entretanto se 

comprometeu a cada final de horário apagar toda gravação uma vez que essas aulas nãos são de 

interesse da pesquisa. Apoio tal pedido desde que os alunos e/ou seus responsáveis legais (para o caso 

de menores de 18 anos) também manifestem seu consentimento. 

A pesquisadora declarou ainda que a minha participação e a dos outros participantes não envolverá 

qualquer natureza de gastos. Desse modo, proponho-me a acompanhá-la na condução das atividades 

que serão desenvolvidas em sala.  

Embora saibamos que qualquer projeto pode oferecer algum incômodo, a pesquisadora se propôs a 

corrigir eventuais desconfortos, procurando propiciar situações em que todos se sintam à vontade para 

se expressarem. Deixou bem claro que os participantes têm direito a esclarecimentos adicionais, antes, 

durante e depois da pesquisa. 

Ao final, os resultados serão apresentados para todos os participantes do projeto e demais interessados, 

em dia e local definidos pela direção.  

Caso ainda tenha alguma dúvida, poderei consultar a pesquisadora e seu orientador. Quanto a questões 

relacionadas a aspectos éticos da pesquisa, poderei entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, CEP/UFOP, (Campus Universitário, Morro do 

Cruzeiro, ICEB II, sala 29, cep@propp.ufop.br – (31) 3559-1368 / Fax: (31) 3559 – 1370). 

Sinto-me esclarecida em relação à proposta e concordo em participar voluntariamente desta pesquisa.  

Reconheço sua importância e as possíveis contribuições que poderá trazer ao processo de ensino e 

aprendizagem das Ciências Naturais. 

 

Belo Horizonte, _______ de ________________ de 2015. 

 

_________________________________________________________    MASP_____________ 

                  (Assinatura da professora participante da pesquisa Professora da Escola Estadual 

____________________________________________________ 

 

 

APÊNDICE III - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 (PAIS OU RESPONSÁVEL PELO ALUNO) 

 

Caro pai, mãe ou responsável pelo (a) aluno (a) 

 ___________________________________________________  

Eu, Professora Gislene Patrícia Costa Santos, aluna do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

da Universidade Federal de Ouro Preto, orientanda do Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza, gostaria de 

convidar seu (sua) filho (a) para participar da pesquisa “Transformação dos Materiais” . Trata-se de 

uma proposta de ensino investigativa que será desenvolvida em ambiente não formal de educação. O 

espaço escolhido para o desenvolvimento de uma parte da pesquisa será na Gruta Rei do Mato, no 

município de Sete Lagoas. Para isso, posteriormente você receberá um comunicado em que você 

deverá autorizar ou não a saída do seu filho do ambiente escolar para  o desenvolvimento da atividade.    
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Em relação às atividades que serão desenvolvidas na turma do seu filho, inicialmente, estive em 

contato com a direção dessa escola e com a professora de Ciências de seu (sua) filho (a) apresentei a 

proposta de pesquisa, bem como o seu objetivo no processo de ensino e aprendizagem. Ao final da 

exposição da proposta obtive a colaboração e o consentimento de ambas para a realização desse 

estudo.  

Os encontros acontecerão nos horários da disciplina de Ciências, durante aproximadamente 06 aulas, 

em dias já programados com o (a) professor (a). A participação do aluno acontecerá ao realizar as 

atividades do projeto e ao responder às perguntas das atividades propostas e que por sua vez constam 

no planejamento de ensino da turma.   Dessa forma, não haverá prejuízo algum para o (a) aluno (a).   

A participação do (a) aluno(a), ocorrerá de forma voluntaria, entretanto, como são menores de idade, a 

participação só será permitida após assinatura do termo de consentimento, pelos pais ou responsáveis. 

Durante a realização da pesquisa, o aluno pode escolher ou não responder a qualquer uma das 

perguntas. Lembramos também que  a qualquer momento poderão desistir de participar. Caso assim o 

decida, a pesquisadora se compromete a discutir com a professora a melhor forma de conduzir a 

pesquisa com os demais alunos da turma.  Além disso, tanto o (a) senhor (a) quanto a professora 

poderão também, em qualquer momento, desistir de participar.    Embora saibamos que qualquer 

projeto pode oferecer algum incômodo, procurarei estar atenta de modo a corrigi-los ou minimizá-los. 

Em relação aos dados obtidos por meio de registros escritos ou imagens, o (a) aluno (a) terá seu 

anonimato garantido, pois serão utilizados pseudônimos no lugar dos nomes, ou transcrição das falas 

sem identificação, utilizando um sistema de numeração. A coleta de dados é imprescindível para 

análise, portanto, solicito autorização para filmar ou gravar (áudio) para algumas atividades. 

Entretanto, todos os registros produzidos ficarão guardados sob nossa (pesquisadora e orientador) 

responsabilidade e apenas poderão ser consultados por pessoas diretamente envolvidas nesse trabalho.   

A participação do (a) aluno (a) não envolverá gastos de qualquer natureza, pois a pesquisadora 

providenciará todos os materiais necessários.  Ao final, apresentaremos os resultados para todos os 

participantes do projeto e demais interessados, em dia e local definidos pela direção da escola.    

Durante todo o período da pesquisa, o (a) senhor (a) tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir 

qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato com algum dos pesquisadores ou 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (Universidade Federal de Ouro Preto- CEP/UFOP, Campus 

Universitário, Morro do Cruzeiro, ICEB II, sala 29, cep@propp.ufop.br – (31) 3559-1368 / Fax: (31) 

3559 – 1370).   Sentindo-se esclarecido (a) em relação à proposta e concordando em participar 

voluntariamente desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de assinar e devolver o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), assinado em duas vias, sendo que uma das vias ficará com o (a) senhor 

(a) e a outra será arquivada pelos pesquisadores por cinco anos, de acordo com a Res. 466/2012. 

 ____________________________                                                ____________________________ 

Gislene Patrícia Costa Santos / MG – 7.935.465                Gilmar Pereira de Souza / M-6 376 226   

Pesquisadora Principal (UFOP)                                                 Orientador da Pesquisa (UFOP). 

gislenepcs@hotmail.com 87622864             

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Após a leitura do documento acima (TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO - TCLE), declaro que estou suficientemente esclarecido (a) sobre a pesquisa 

“Transformação dos Materiais: Uma Proposta de Ensino Investigativa Desenvolvida em Ambiente 

Não Formal para o 8º Ano do Ensino Fundamental”, seus objetivos e metodologia. Desse modo, 

concordo com a utilização das filmagens (Audio e vídeo) nas aulas de Ciências e do material escrito 

produzido nessas aulas pelo (a) aluno (a) abaixo identificado (a) para os fins de pesquisa.    

Nome do(a) aluno(a): __________________________________________________  

Nome do(a) responsável:__________________________________________________  

Assinatura: _____________________________________________________________ 

  C.I.:_________________________________   CPF____________________________ 

 

mailto:gislenepcs@hotmail.com
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APÊNDICE IV - ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM A 

PROFESSORA 

Cara professora, esta entrevista é um dos itens utilizados para coleta de dados para essa pesquisa. 

Saber um pouco sobre a sua experiência profissional, muito contribuirá para a interpretação dos 

resultados obtidos junto aos alunos. Gostaria de lembrá-la que, em momento algum, a mesma será 

identificada. Suas respostas serão analisadas, juntamente com as filmagens das aulas na qual a 

sequência didática foi desenvolvida e nos subsidiarão na avaliação da metodologia implementada 

sobre a utilização dos espaços não formais para a construção dos conceitos de ciências. 

I – ASPECTOS RELACIONADOS AO TRABALHO NA ESCOLA PESQUISADA 

1.1 – Você leciona há quanto tempo?  

1.2 – Como aconteceu o seu ingresso aqui na escola? Você está nesta escola há quanto tempo? 
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1.3 – Você leciona em outras escolas? 

1.4 – Quais as séries com as quais  você trabalha nesta escola? Você encontra dificuldades 

especiais em alguma série? Fale um pouco sobre isso. 

1.5 –A organização da escola, no sentido administrativo e pedagógico, favorece o 

desenvolvimento do trabalho do professor? Comente.  

1.6 – Você consegue articular com as suas turmas as estratégias que você julga ideais para o 

processo de ensino e aprendizagem nas aulas de ciências? 

1.7 – Você participa de eventos como congressos na área de educação ou cursos de formação 

continuada para professores? (seja por iniciativa própria ou solicitação da secretaria de educação) 

1.8 - Como é a sua relação com os professores, direção e demais funcionários desta escola?  

1.9 - Existe alguma participação ou parceria dessa instituição de ensino e alguma universidade? 

1.10 - Você, enquanto professor, mantém algum vínculo com alguma universidade ou centro de 

estudos pedagógicos? 

II – PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AULAS DE 

CIÊNCIAS 

2.1 -  A escola adota algum livro? Em caso afirmativo, qual? 

2.2 - Há quanto tempo o utiliza?  

2.3 - Você  sabe nos  dizer como funciona a escolha do livro didático aqui na escola? O livro escolhido 

e que está sendo utilizado? 

2.4 - Quais os critérios que você considera importantes e que devem ser observados na escolha do 

livro didático?  

2.5 – Como você avalia o livro didático que é adotado pela escola?  

2.6 – Como você avalia a utilização do livro didático pelo aluno? Que suporte ele lhe oferece para 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem?  

2.7 - Qual a análise que você faz acerca do uso do livro didático pelos alunos? 

2.8 – Qual a metodologia de ensino que predomina nas suas aulas. Fale um pouco sobre isso. 

2.9 - Ao preparar as suas aulas, qual a principal fonte de pesquisa que você utiliza? 

2.10 – Como você avalia a utilização de espaços extraclasse como estratégia de ensino? De forma 

especial, como avalia a sequência de atividades que foi desenvolvida e o ensino de ciências? 

2.11 – Como você avalia o interesse dos alunos para participarem do projeto? 

2.12 – Para iniciar a pesquisa, tivemos alguns desafios, um deles foi a autorização dos pais. Tivemos 

alguns que não concordaram com a participação do filho no projeto. Você tem alguma ideia dos 

motivos que levaram esses pais a não autorizarem a participação do filho? 

2.13 – Você considera importante a utilização dos Espaços Não Formais de Educação para o ensino de 

ciências? Fale um pouco sobre isso. 
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2.14 – Você já teve a oportunidade de desenvolver trabalhos em espaços não formais como jardins 

botânicos, praças, nascentes, museus, dentre outros espaços? Fale um pouco sobre isso. 

2.15 – Caso você tenha desenvolvido, como você percebe a disposição dos alunos em relação ao 

desenvolvimento das atividades? 

2.16 – Sobre o tópico “Transformação dos Materiais”, o que você considera que seja mais difícil 

abordar para alunos nessa fase, no caso 8º ano do ensino fundamental? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE V - QUESTIONÁRIO 

Caracterizando os alunos 

 

1- Quantos anos você tem?______________    

2- Qual a série você está cursando? ____________________ 

3- Você já repetiu alguma série? _____________________  

4- Além de estudar aqui na escola, você desenvolve alguma outra atividade? Em caso afirmativo, 

especifique:  

 

5- Você pratica algum esporte, além das aulas de educação física oferecidas na escola? Em caso 

afirmativo, especifique. 
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6- Além do horário da escola, você destina algum tempo aos estudos em casa?_______________ 

 

7- Você gosta de estudar? Por quê? 

 

8- Você é responsável por alguma atividade em casa? Escreva um pouco sobre isso. 

 

9- Por que você ou sua família escolheu essa escola para estudar? 

 

10- Você gosta de ler? Em caso afirmativo, qual o tipo de texto que mais o (a) atrai? 

 

11- Qual a disciplina que você mais gosta? Por quê? 

 

12- Qual a disciplina você considera ser a mais importante para a sua vida? Por quê? 

 

Aspectos Pedagógicos e as aulas de Ciências 

 

1- O que você acha do livro de ciências que a sua escola adotou? Comente os pontos que você mais 

gosta e o que você menos gosta. 

 

2- Quais os tipos (atividades em grupo, experimentos, etc) de aula que você mais gosta? Por quê? 

 

3- Na sua opinião, aprender ciências é importante? Por quê? 

 

4- Durante os nossos trabalhos desenvolvemos várias atividades, uma delas foi feita dentro de uma 

gruta, um espaço natural e em constante transformação. Você vê alguma relação entre o que 

você estuda nas aulas de ciências e o espaço visitado? Fale um pouco sobre isso.  

 

5- O que você acha de trabalhar todas aquelas estruturas vistas na gruta utilizando outros recursos 

como vídeos, fotos dentre outros? Existe alguma vantagem em desenvolver  conceitos de 

ciências usando espaços como parques, praças, grutas, jardins botânicos, e museus em geral?  

Por quê? 

 

6- Destaque uma característica das aulas  que você julga que foi importante para você aprender 

sobre as transformações dos materiais. 

 

 

07- Leia as informações e assinale um X na opção que melhor traduz sua opinião frente ao 

questionamento. 

 

 

 

 

 

                

                          Proposições para análise 
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Iniciar a compreensão de um tema a partir da problematização 

de uma situação nos motiva a participar mais da atividade 

proposta. 

     

É comum iniciarmos as atividades através da investigação de 

uma situação. 

     

A maior parte das atividades que desenvolvo durante as aulas 

são dos livros didáticos adotados pela escola 

     

 É muito comum desenvolvermos atividades pedagógicas fora      
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da escola. 

Normalmente, desenvolvemos atividades fora da escola, com 

objetivos voltados para o lazer. 

     

A diversificação das estratégias24 usadas na sala de aula é 

importante para eu aprender. 

     

Nas aulas  de ciências, temos a oportunidade de expressar 

sempre a nossa opinião sobre o conceito que está sendo 

trabalhado. 

     

Em termos de disciplina, a turma sempre colabora para o 

desenvolvimento de qualquer atividade.  

     

 

08. Ao realizarmos o desenvolvimento do tópico “ Transformação dos Materiais” através das 

diferentes atividades propostas, você considera que o seu aprendizado 

(    ) Aconteceu da mesma forma. A sequência em que as atividades foram apresentadas em nada 

alterou a forma e o quanto aprendo. 

(     ) Foi maior porque eu tive mais oportunidade de expressar minhas ideias. 

(     )Foi menor, pois aprendo mais a partir de questionários propostos a partir dos textos do livro 

didático. 

(     ) Outras considerações.   

 

09.  Vejo o desenvolvimento de atividades fora da escola como 

(     ) apenas como lazer escolar; 

(     ) uma forma de compreender e relacionar o que eu aprendo na escola e a diversidade de materiais 

existentes no universo de forma concreta. 

(    ) uma ilustração     dos exemplos dados dentro de sala. 

(    ) Outro. Especificar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE VI - SEQUÊNCIA DIDÁTICA APLICADA 

PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE 

DEFINIÇÃO DO CONTEXTO DE APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Introduzidos no ensino fundamental II, os conteúdos relacionados ao tema 2 da proposta 

curricular do Estado de Minas Gerais - Diversidade dos Materiais - são considerados 

complexos pelos estudantes e, muitas vezes, de difícil abordagem para o professor.  

                                                            
24 Explicar para os alunos o que são “estratégias” de ensino. 
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Na proposta da rede estadual mineira, os “materiais e suas propriedades” começam a ser 

estudados de maneira elementar, no sexto ano, e ganham forças no oitavo, quando iniciam o 

estudo do reconhecimento da ocorrência das reações químicas por meio de evidências.  

Para os autores da proposta curricular mineira, o ensino do tema “Diversidade dos Materiais”, 

permite aos estudantes responder questões como:  

 De que as coisas são constituídas? 

 Como elas se formam? 

 Como e por que os materiais se transformam? 

 Quais fatores interferem na transformação dos materiais? 

 Como podemos observar a ocorrência das transformações? 

 As transformações estão presentes apenas nos laboratórios? 

Na sequência didática “Espaços Não Formais de Educação: Uma proposta de atividades 

interativas para a construção e aplicação do conceito de transformação dos materiais” 

propomos a construção e aplicação dos conceitos envolvidos no tema “Diversidade dos 

Materiais” a partir de um trabalho de campo desenvolvido em uma gruta calcária.   

As atividades são indicadas para as séries finais do Ensino Fundamental II e foram aplicadas 

como pesquisa, em uma turma do oitavo ano do mesmo segmento. 

O diferencial proposto por essa sequência didática consiste no fato da atividade não se 

resumir a uma visita ilustrativa sobre o tema “transformação dos materiais”. A 

problematização das atividades conduz os alunos a observar, a discutir e a formular 

conclusões, que propiciam ricas oportunidades para a construção do conhecimento.  

As atividades, aqui propostas, foram elaboradas com base no roteiro oferecido pelo local, com 

o objetivo de promover uma participação maior dos alunos no processo. Trata-se de uma 

sequência de atividades com características marcantes do ensino por investigação, em que a 

proposição de problemas, elaboração de hipóteses, observação, registro de dados se 

encontram presentes. 

Para isso, a atividade proposta foi dividida nas seguintes etapas: 

 

1ª ETAPA –PROPOSIÇÃO DO PROBLEMA E LEVANTAMENTO DAS HIPÓTESES 

 

A proposição de um problema aberto para iniciarmos uma atividade investigativa vai além da 

proposição de qualquer questão aberta para os estudantes. Uma questão elaborada numa 

perspectiva investigativa deve promover uma situação de conflito a ser enfrentada, 
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estimulando discussões adequadas em torno dos objetivos propostos com a atividade. 

(CARVALHO, 2013; CAMPOS e NIGRO, 1999). Proposto o problema, os alunos, mediados 

pelo professor, devem iniciar o processo de proposição das hipóteses. Esse processo consiste 

em buscar possíveis soluções para o problema proposto pela atividade, tendo como base os 

conhecimentos prévios dos estudantes. 

 

1ª AULA-  

 

Nessa aula, o professor deve propor o problema a ser investigado pela turma e mediar as 

discussões em torno do mesmo, com o objetivo de suscitar hipóteses.  

A construção das hipóteses pelos estudantes são ideias ou afirmações que emergem das 

estruturas cognitivas já construídas por eles e que dão ou não sustentação e sentido aos 

resultados encontrados. Nesse momento, as hipóteses são confirmadas ou refutadas. “A 

investigação em si é constituída por um conjunto de estratégias destinadas a comprovar ou 

refutar hipóteses, assim como a analisar e interpretar os resultados obtidos nos experimentos 

realizados” (SÁ, 2007, P. 4). 

O registro das hipóteses levantadas pelos estudantes é importante para o confronto das ideias 

após a observação in loco. É através desses materiais e reflexões acerca das observações 

desempenhadas pelos estudantes que o professor irá mediar a construção dos conceitos 

selecionados para a atividade. 

Algumas sugestões de questões para direcionar os trabalhos dessa aula: 

1. Alguém já visitou uma gruta? (Sondagem importante, inclusive para direcionar as 

próximas questões) 

2. O que é uma gruta? (Sondagem das concepções prévias dos estudantes) 

3. Como as grutas se formam? 

4. Como vocês imaginam o interior de uma gruta? 

5. Dentro de uma gruta ocorre algum tipo de transformação? Fale um pouco sobre isso. 

6. Dentro da gruta há plantas? (Em caso afirmativo, continuar o questionamento) Como 

elas sobrevivem? É possível fazer fotossíntese naquele ambiente?  

Essas são apenas algumas sugestões. O professor tem a liberdade de elaborar questões que 

corroborem com os objetivos almejados para a aula. 

2ª ETAPA – OBSERVAÇÃO E COLETA DE DADOS 
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2ª AULA - Atividade Investigativa in loco – Observação e coleta de dados 

 

Acompanhados por um guia, os alunos entrarão na 

gruta organizados em pequenos grupos (a quantidade 

de alunos por grupo depende dos critérios de 

organização do local visitado).  

Ao longo da visita, o guia mostrará aos alunos as  

estruturas existentes dentro da gruta, informando os seus respectivos nomes. Ele  falará 

também sobre os compostos predominantes naquele local, sobre as características do solo,  os 

principais minerais que participam da sua constituição e se colocará à disposição para 

responder questões relacionadas às dúvidas dos estudantes. Essas informações sobre o 

conteúdo da visita foram obtidas pela pesquisadora antes do trabalho de campo, durante o 

processo de agendamento do trabalho. 

Como a Gruta escolhida para a pesquisa possui um espaço adequado para orientações em 

grupo, a pesquisadora usou esse espaço para entregar aos estudantes um mapa (figura1), para 

anotações das observações. 

Nesse material, os estudantes poderão fazer os registros das suas observações bem como 

apontar caminhos para a resolução do problema proposto previamente. Tanto o mapa de 

observações como as questões propostas para a atividade foram formatados em páginas 

independentes para que possam ser reproduzidos por professores da educação básica, caso se 

interessem pela atividade. 

Importante 

 

 

 

 

Investigando a formação de uma gruta 

 

 

Mapa de observações 

 

Caro professor, 

Distribua e oriente essa atividade em sala ou em algum lugar apropriado no local visitado. Por se 

tratar de um ambiente com pouca iluminação e com piso irregular, as mãos dos estudantes devem 

estar livres para segurar o corrimão e outros itens de segurança. As anotações podem ser feitas na 

saída ou até mesmo na sala de aula, sem nenhum prejuízo. 
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Figura 15: Mapa de observação 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Espaço reservado para anotações 

 

 

 

 

 

 

 

3ª ETAPA – SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

A construção do conhecimento, no ambiente escolar, acontece quando 

ocorre o envolvimento efetivo dos estudantes nos desafios que a eles são 

apresentados. Desse modo, entendemos que as atividades investigativas 
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proporcionam ao educando inúmeras oportunidades para reflexão de tudo que foi e está sendo 

construído. 

Para finalizar a atividade desenvolvida na Gruta Calcária, propomos a sistematização do conhecimento 

construído, ou mesmo aplicado, por meio da proposição de questões abertas que permitirão aos 

estudantes retomar as ideias iniciais, de modo a confrontá-las com as discussões ocorridas no interior 

da gruta. 

O diálogo e a escrita, normalmente utilizados como estratégias no processo de sistematização das 

atividades, constituem atividades fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem em 

Ciências, uma vez que oportunizam o compartilhamento das ideias dos estudantes, demonstrando, 

sobretudo, a construção pessoal de atitudes, procedimentos e conceitos. 

 

Sistematizando o conhecimento - Questões propostas 

1. O que você achou da atividade desenvolvida? Comente. 

 

2. Estamos aprendendo sobre as transformações dos materiais. Você identificou algum indício de 

reação química dentro da gruta? Em caso afirmativo, escolha uma e explique-a. 

 

3. Quais são as estruturas presentes no interior da gruta? Como é possível a sua formação? 

 

4. Faça um desenho que represente o processo de formação de uma estalactite. 

 

5. Ao entrarem na gruta, alguns alunos questionaram uma pigmentação verde na rocha. A 

monitora lhes informou que era o processo da fotossíntese realizada pelos musgos e liquens ali 

presentes. Explique como foi possível o processo da fotossíntese naquele espaço. 25 

 

6. Você considera ideal a estrutura montada para receber os visitantes? Fale um pouco sobre isso. 

                                                            
25 OBS.: Essa questão surgiu em função da discussão ocorrida entre os estudantes na aula correspondente 

à proposição das hipóteses. 

 


