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RESUMO 

 

 

Esta dissertação trata do ambiente de aprendizagem proporcionado por uma 
sequência de ensino investigativa (SEI) em aulas de Ciências. Nesse sentido, a 
pesquisa de natureza qualitativa visou responder à seguinte questão: em que 
extensão a inserção de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola 
pública em atividades investigativas contribui para o processo de aprendizagens 
conceitual, procedimental e atitudinal? Para fundamentar esta pesquisa, foram 
revisados estudos que discutem a aprendizagem numa visão construtivista e a 
noção de conteúdos de aprendizagem em termos dos três componentes 
interdependentes - conceitos, procedimentos e atitudes. Além disso, foram tomadas 
as orientações do movimento de ensino de Ciências por investigação para a 
elaboração da SEI. As atividades foram uma construção coletiva entre a 
pesquisadora e o orientador, elaborada a partir do levantamento dos dados do 
questionário inicial aplicado aos alunos, das observações do trabalho em campo e 
da experiência docente de ambos com a Educação Básica. Algumas atividades, já 
presentes em livros didáticos, sofreram adaptações para que contemplassem uma 
abordagem investigativa de ensino. O tópico de conteúdo abordado foi “materiais e 
suas propriedades”. O trabalho de campo ocorreu entre os meses de fevereiro a 
maio de 2014, em uma escola da rede estadual de Minas Gerais. Os dados foram 
coletados por meio de notas de campo, fotocópias das atividades escritas e 
questionários aplicados aos alunos no início e ao término do trabalho. As aulas 
foram gravadas em áudio e transcritas. A análise dos dados evidenciou que a 
aprendizagem, em termos dos conteúdos – conceitual, procedimental e atitudinal – 
ocorreu ao longo da SEI, principalmente pelo envolvimento e pela motivação dos 
alunos. Além disso, revelou também os obstáculos encontrados quanto ao emprego 
dessa estratégia de ensino. Assim, espera-se que a dissertação contribua com os 
estudos referentes ao movimento do ensino de Ciências por investigação e ofereça 
subsídios para as práticas em sala de aula que buscam motivar o aluno em relação 
à sua aprendizagem.  
 
 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; aprendizagem; atividades investigativas. 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This paper deals with  learning environment given by research-based teaching 
sequence (RTS) in Science classes. On this regard, the qualitative investigation 
aimed to  answer of the following question: what do 9th grade students learn during a 
inquiry-based teaching sequence (RTS)? In order to base this research, several 
studies have been revisited, discussing learning in a constructivist pedagogical vision 
as well as notion of learning contents in terms of three interdependent components - 
concepts, procedures and atitudes. Besides, guidelines by the Science inquiry-based 
teaching movement were taken into account, to elaborate the RTS’s. The activities 
were a collective construction between the researcher and the advisor, as from  an 
initial questionnaire data survey applied to the students, from field work observations, 
and from both teaching experience in Basic Education. Some of the activities were 
already present in the textbooks, but they were adapted in order to embody an 
inquiry teaching approach. The content topic that has been covered was  “materials 
and their properties”. Field work happened during the months February thru 
May/2014, at a state school in Minas Gerais. Data were collected by field 
appointments, photocopies of written activities and  questionnaires, applied to the 
students at the beginning and at the end of the research. Classes were recorded in 
audio and transcribed. Data examination showed that learning, in terms of contents – 
conceptual, procedural and attitudinal - occurred throughout RTS, mainly by 
students’ engagement and motivation. Besides, it also showed the possible obstacles 
to be experienced with the use of this teaching strategy. Thus, it is expected that this 
paper may contribute with the Science inquiry-based teaching movement and to 
provide grants for school room practices that aim to motivate students towards 
meaningful learning.  
 

 

Key-words: Science teaching; learning; inquiry activities. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo apresentado nesta pesquisa parte do interesse e da preocupação 

com a aprendizagem nas aulas de Ciências. Num primeiro momento pode parecer 

que os desafios encontrados em sala constituem-se em exaustivas batalhas para 

essa professora da Educação Básica. Pelo contrário, são provocações agridoces 

que conduziram à reflexão de posturas e estratégias pedagógicas.   

Mas por que repensar posturas e estratégias pedagógicas? Para que o ensino 

de Ciências promova a compreensão do que é a Ciência e de como o conhecimento 

científico interfere nas relações com o mundo natural, com o mundo construído e 

com as outras pessoas (MINAS GERAIS, 2007) é necessário criar um ambiente que 

motive e desperte o interesse do aluno por sua aprendizagem. 

Há um desajuste cada vez maior entre a escola que ensina Ciência – a que 

praticamente não mudou sua organização ao longo do tempo – e os alunos - que 

convivem em uma sociedade na qual, nos mais diversos setores, são estabelecidas 

novas relações, graças ao avanço tecnológico. Como explica Chassot (2013), a 

escola atual não é mais o centro da informação. A Ciência não é mais um 

conhecimento exclusivamente adquirido na sala de aula ou restrito a uma pequena 

parcela da sociedade.  

Sendo assim, “essa Escola exige outras posturas de professoras e 

professores. O transmissor de conteúdos já era” (CHASSOT, 2013, p. 69).   Ainda 

sobre o papel da escola e do professor, Carvalho (2013) contribui, ao mencionar 

dois fatores que modificaram o processo de transferência de conhecimento de uma 

geração para a outra. O primeiro foi o aumento exponencial de conhecimento 

produzido, o que nos leva a valorizar a qualidade do que é ensinado e do que é 

fundamental para ser apreendido. E o segundo fator foi o trabalho de epistemólogos, 

como Piaget, e psicólogos, como Vygotsky, que demonstraram como os 

conhecimentos, principalmente o científico, são construídos individualmente e como 

esse processo é influenciado pelas interações sociais. 

Sem a pretensão de responder aos inúmeros desafios que despontam ao se 

propor a aprendizagem em Ciências, este trabalho se limita ao estudo das 

contribuições para a aprendizagem ao se empregarem estratégias pedagógicas que 
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criam um ambiente investigativo e dinâmico para a construção dos conteúdos 

escolares.  

Assim sendo, para o entendimento do percurso realizado neste estudo, a 

dissertação está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, intitulado A 

Minha História e a Pesquisa, são esboçados o contexto e a justificativa desta 

investigação, a partir do relato da experiência discente e docente da pesquisadora. 

O capítulo se encerra com a apresentação do problema e das questões norteadoras 

da pesquisa.  

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico em duas grandes seções: 

o ensino de Ciências e a aprendizagem numa concepção construtivista e o ensino 

de Ciências e a investigação. A primeira seção discute como se dá o processo de 

aprendizagem sob o enfoque construtivista e a ampliação da noção de conteúdo – 

os conceitos, os procedimentos e as atitudes. Já a segunda seção contempla o 

percurso histórico do movimento do ensino de Ciências por investigação, as 

principais orientações e a caracterização das atividades intituladas investigativas. 

 O terceiro capítulo é dedicado aos procedimentos metodológicos empregados 

neste estudo. Descrevem-se os procedimentos de coleta de dados, o contexto desse 

trabalho, a sequência de ensino investigativa (SEI) elaborada e aplicada e a 

metodologia empregada para a análise dos dados.  

 No quarto capítulo estão contemplados os resultados e as análises dos dados 

provenientes dos questionários aplicados aos alunos, no início e ao término do 

trabalho, e da quinta atividade da SEI tomada para estudo. Neste capítulo também 

são apresentadas as categorias empregadas na análise da quinta atividade e uma 

visão panorâmica do desenvolvimento da SEI. 

 Nas considerações finais, a partir das análises, procura-se retomar as 

questões norteadoras dessa pesquisa e apontar as contribuições desse estudo para 

a aprendizagem de Ciências na Educação Básica através de estratégias 

investigativas de ensino. 
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CAPÍTULO I - A MINHA HISTÓRIA E A PESQUISA 

 

Para contextualizar minha pesquisa e conduzir o leitor à compreensão da 

escolha do problema de investigação, optei por descrever neste capítulo um pouco 

da minha história. A trajetória que construí enquanto aluna e professora sustenta a 

escolha pelo estudo da aprendizagem proporcionada ao se ensinar através de 

atividades investigativas. 

A escola sempre teve um papel relevante em minha família. Para os meus 

pais, que cursaram apenas as séries iniciais, quando residiam na zona rural, a 

escola era a possibilidade de trilhar novos caminhos. O discurso que embalou minha 

vida escolar e a de meus irmãos era o de que com o estudo teríamos uma vida sem 

tantos sacrifícios. 

Na busca por uma vida sem tantos sacrifícios, me envolvi completamente com 

os estudos. Eis a minha motivação para a aprendizagem escolar. Muitas são as 

lembranças e as marcas dos treze anos de Educação Básica. Sou fruto de um 

ensino pautado na transmissão de conteúdos e na mensuração da aprendizagem 

por meio de provas. Sempre me adaptei muito bem a esse processo e fiz de minha 

jornada escolar a busca por notas.  

Embora o sistema me assegurasse certa zona de conforto, as inquietações 

desde sempre surgiram. Não compreendia, por exemplo, o porquê de tantos colegas 

não conseguirem aprender, o que parecia tão fácil, e vivenciar a bomba escolar. 

Com o intuito de colaborar e, por indicação de meus professores, minhas tardes se 

preenchiam com os grupos de estudos e aulas particulares. Uma lembrança 

marcante foi quando ganhei de minha mãe uma caixa de giz. Quando grafei os 

primeiros números no quadro improvisado e ensinei aos meus colegas as 

operações, como fazia a minha professora na escola, não tive dúvidas quanto ao 

caminho a seguir.   

O laboratório de Ciências é outra lembrança marcante. Muitas foram as 

indagações que permearam minha adolescência: o que existia naquela sala? Por 

que nós não frequentávamos aquele espaço? Por que o professor não fazia as 

experiências que os livros sugeriam ao término do capítulo? Sou capaz de enumerar 

os quatro e únicos experimentos que vivenciei nesta etapa.   
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Ao concluir o Ensino Médio, antigo Científico, em meio a tantas 

inseguranças, a opção pelo magistério era minha única certeza. Com a orientação 

de alguns professores, hoje colegas de trabalho, fiz minha inscrição para o vestibular 

do curso de licenciatura curta em Ciências, da antiga Funrei (Fundação de Ensino 

Superior de São João del Rei). A aprovação, em 1998, foi o marco de um novo 

período em minha vida. O universo que experimentei foi um misto de antigas e 

novas experiências.  

A graduação repetia o ensino que a vida toda eu vivenciara. A diferença 

estava no tempo escasso para executar as listas intermináveis de exercícios e evitar 

a reprovação, a fim de não “travar” o curso. Durante os cinco anos da graduação, 

minha rotina consistia em trabalhar pela manhã e à tarde como professora particular 

ou substituta nas escolas e, à noite, viajar de Entre Rios a São João para assistir às 

aulas. 

Deste período, as saudosas lembranças se resumem apenas às aulas de 

laboratório e das disciplinas pedagógicas. Nos meus sonhos de adolescente só não 

estavam contemplados os roteiros e os relatórios de práticas. Naquele momento de 

minha trajetória, o laboratório era o espaço que eu gostaria de compartilhar com os 

meus alunos para que, ao chegarem à Universidade, eles reconhecessem ao menos 

um béquer. 1 

O fascínio pelo ensino ocorreu durante o desenvolvimento de dois projetos 

pedagógicos. O primeiro ocorreu durante a disciplina de Ecologia, em que 

organizamos uma série de atividades lúdicas para crianças do Ensino Fundamental, 

envolvendo os conceitos da área e o segundo, durante o estágio supervisionado. 

Nossa carga horária foi cumprida com a elaboração de um projeto, a partir da 

temática fabricação de queijos, e sua aplicação em uma escola da região.  

Após a conclusão da licenciatura plena em Química, na agora Universidade 

Federal de São João del Rei, iniciei meu trabalho como professora efetiva da rede 

estadual de Minas Gerais. Retornava, após cinco anos, para a escola em que 

cursara toda a minha Educação Básica. Assumia a responsabilidade de lecionar 

Ciências para alunos das quatro séries finais do Ensino Fundamental e Química 

para os do Ensino Médio. A conclusão do curso superior e a aprovação imediata no 

                                                           
1
 Béquer ou Becker: recipiente muito visto em laboratório de Química, Física e Biologia cuja principal 

função é trabalhar com líquidos. Definição disponível em www.infoescola.com › Química › Materiais 

de Laboratório. Acesso: 03 jun. 2015. 
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concurso público fizeram com que eu me inserisse com grande contentamento no 

exercício da docência. Esses anos permitiram-me um registro de inúmeros sucessos 

e desafios.  

A princípio, ensinar Ciências era para mim preparar o aluno para enfrentar 

os desafios da vida, ou melhor, o vestibular. Cada um dos meus alunos que faziam 

opção pelo estudo das Ciências no Ensino Superior, em especial pela Química, 

levava-me a acreditar na educação pública de qualidade como uma alternativa a 

mudanças pessoais. Na verdade, eu desejava que meus alunos reproduzissem 

minha própria história.  

Ao longo dos quinze anos de docência, minhas concepções de ensino e 

aprendizagem foram se modificando e o vestibular, que era visto como o fim de todo 

o processo, passou a ser encarado apenas como uma possibilidade. O sucesso de 

alguns e o aparente fracasso de muitos foi se constituindo num grande drama 

profissional.     

As leituras, as capacitações oferecidas pela Superintendência de Ensino e, 

principalmente, as discussões com colegas de trabalho, me fizeram atentar para o 

processo de aprendizagem. “É necessário ter motivos para se esforçar, é necessário 

(na etimologia da palavra motivação) mobilizar-se para o aprendizado” (POZO e 

CRESPO, 2009). Não há como submeter todos os alunos a uma mesma estratégia 

pedagógica e aguardar os mesmos resultados. Com a maturidade enxerguei que a 

sala de aula é um caldeirão de diversidades e que para atender a essa 

complexidade não há somente um caminho a trilhar.  

Todavia, o que não se modificou ao longo do tempo foi o apreço pela 

experimentação. As aulas no laboratório constituíram momentos importantes em 

minha conduta docente. O trabalho com projetos, voltados diretamente aos 

conteúdos das disciplinas ou com orientação ambiental e social, também foram 

adquirindo relevância. 

Por intermédio de um colega, tomei conhecimento da oferta do Mestrado 

Profissional nas áreas de Biologia, Física e Química da Universidade Federal de 

Ouro Preto. A princípio me recusei a participar do processo seletivo. As marcas 

deixadas pela graduação ainda incomodavam. Por insistência, cedi e vislumbrei a 

possibilidade de buscar novas estratégias para a minha sala de aula.  
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A escola é o espaço para a formação do individuo, não apenas em termos 

de conceitos, mas também em relação a atitudes e procedimentos necessários a 

sua convivência em sociedade (MINAS GERAIS, 2007). Os desafios e as 

indagações, surgidos a partir da implementação do que determinam os documentos 

da política educacional, conduziram-me à elaboração de um pré-projeto que 

investigasse as contribuições das atividades em laboratório para a aprendizagem. 

O retorno à Universidade possibilitou travar contato com as novas 

perspectivas para o ensino de Ciências. A prática de apresentar definições, seguidas 

de exemplos e atividades para fixar os conceitos, inserida na lógica do ensino por 

transmissão, cedia espaço para novas propostas. Foi durante o cumprimento das 

disciplinas que conheci o movimento do ensino de Ciências por investigação. Como 

apontam Munford e Lima (2007), as atividades investigativas podem ser estratégias 

didáticas que agregam, diversificam e qualificam as práticas pedagógicas.  

A princípio, apoderou-se de mim a sensação de que até então vivera nas 

cavernas, alheia às muitas propostas para se ensinar Ciências. A (re) construção do 

que eu já vivenciara em sala de aula foi inicialmente assustadora e desafiadora. 

Entretanto, legitimou o espaço em que eu sempre desejei estar: a sala de aula. Na 

verdade, eu passava a experimentar também o papel de pesquisadora, agora de 

maneira sistemática, aliando o conhecimento acadêmico à minha prática docente. 

Nesse contexto emerge nossa pesquisa. A partir das leituras acerca da 

aprendizagem sob uma visão construtivista e do papel da investigação no ensino de 

Ciências, nosso trabalho visa responder à seguinte questão: em que extensão a 

inserção de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública 

em atividades investigativas contribui para o processo de aprendizagens conceitual, 

procedimental e atitudinal? 

Dessa questão central surgiram outras que auxiliaram na análise dessa 

investigação. Foram elas:  

1. Qual o impacto sobre o interesse, o envolvimento e o desempenho dos 

alunos ao se trabalhar na abordagem investigativa? 

2. Quais os obstáculos enfrentados ao se trabalhar na abordagem 

investigativa dentro de um modelo de ensino pautado na organização curricular 

disciplinar e na transmissão de conteúdos?  
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As atividades da sequência de ensino investigativa (SEI) foram elaboradas 

por meio de consulta à literatura e adoção de referenciais sobre o tema.  A intenção 

era elaborar um material que, mesmo não sendo recorrente à orientação de práticas 

investigativas na escola, o professor conseguisse desenvolver a proposta. 

 A pesquisa contemplou o tema 2 – Diversidade dos Materiais, do eixo 

temático I, do CBC de Ciências, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A SEI 

trabalhou o tópico de conteúdo 4 - Materiais e suas Propriedades. A opção por tais 

tópicos de conteúdo aconteceu em virtude do planejamento da escola. Tais 

conteúdos seriam os ministrados no período proposto para a pesquisa.  

 Já em relação aos participantes, a escolha pelo 9º ano do Ensino 

Fundamental se deu pela organização curricular da escola.  É nessa etapa que os 

alunos travam seu primeiro contato com o ensino de Química.  

 No registro dos dados e análise, em capítulo posterior, a pesquisa procura 

responder às questões propostas. Este trabalho espera agregar contribuições aos já 

existentes sobre o ensino de Ciências por investigação, refletindo os desafios, 

limites e potencialidades de tais estratégias. Mas, primordialmente, procura ser um 

aporte às indagações de quem vivencia, dia após dia, os desafios da aprendizagem 

de Ciências nas salas da Educação Básica.  
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A revisão de literatura contempla estudos e pesquisas que discutem o 

processo de aprendizagem no ensino de Ciências e as contribuições do ensino por 

investigação para um ambiente propício à aprendizagem. 

A primeira seção trata das concepções construtivistas que orientam 

estratégias para o ensino de Ciências e que discutem como se dá o processo de 

aprendizagem. Dessa forma, a revisão de literatura parte dos trabalhos de Moraes 

(2003), Carvalho (2013) e outros estudiosos da área. Os conteúdos de 

aprendizagem são apresentados com o intuito de identificar com mais precisão as 

intenções com o ensino em sala de aula, entendendo que o emprego dos termos 

conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais não tem a 

intenção de compartimentar a aprendizagem, uma vez que ocorre de maneira 

integrada. Por fim, são discutidas estratégias metodológicas, tomando como 

referencial Zabala (1998); Zabala e Arnau (2010). 

Na segunda seção, contempla-se o ensino de Ciências por investigação, um 

movimento bastante discutido e consagrado entre os países da América do Norte e 

da Europa. Inicialmente é apresentado o percurso histórico proposto por DeBoer 

(2006) e outros estudiosos para a investigação nas aulas de Ciências. Em seguida, 

são apresentadas as orientações de documentos americanos, considerados as 

principais referências para a investigação, e de pesquisadores da área. Nessa 

seção, são ainda caracterizadas as atividades intituladas investigativas. 

 

2.1 O ensino de Ciências e a aprendizagem numa concepção construtivista 

 

 A discussão de estratégias de ensino e de processos de aprendizagem numa 

concepção construtivista é tema notório no ensino de Ciências. Como assinala 

Cachapuz et al (2011), estamos discutindo um movimento que, como em qualquer 

outra área, não se desenvolveu de forma linear, possibilitando o surgimento de 

controvérsias e reorientações significativas, mas também de convergências e 

progressos reais.  

Para Gil-Pérez (1993), as propostas construtivistas têm demonstrado uma 

grande capacidade de integrar estudos diversos: da epistemologia contemporânea 
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(Bachelard, Kuhn, Lakatos, Toulmin, Feyerabend...), para as concepções 

construtivistas de Kelly, passando por trabalhos de Piaget ou Vygotsky. A aparente 

desconexão entre os resultados dessas investigações, que guardam concepções 

construtivistas de ensino e aprendizagem, permite o aparecimento de consensos. 

Frente ao que se pode entender por construtivismo, Moraes (2003) coloca 

que existem diferentes formas e modos de caracterizá-lo. Entretanto, de algum 

modo, todas essas formas mantém relação com os trabalhos desenvolvidos por 

Piaget (1973), Ausubel, Novak, Hanesian (1980) e Vygotsky (1988), bem como de 

pesquisadores e educadores ao longo desses anos.  Citando Carretero (1993), 

Moraes (2003) diz que nessa multiplicidade de visões sobre o construtivismo, três 

tipos de visões podem ser enunciados, quando se trata de aprendizagem: 

(I) A aprendizagem é um empreendimento individual. 

(II) Só é possível aprender com os outros. 

(III)Com os outros se aprende melhor. 

O primeiro tipo de construtivismo relaciona-se aos trabalhos de Piaget, de 

Ausubel e de psicólogos cognitivistas, ao situar a ênfase no indivíduo, valorizando o 

desenvolvimento de estruturas lógicas ou cognitivas. Carvalho (2013) aponta quatro 

pontos desses estudos e suas contribuições para o ensino de Ciências. Ao se propor 

um problema para que os alunos possam resolvê-lo, estes participam do processo 

de construção de seu conhecimento, rompendo com o ensino tipicamente expositivo 

feito pelo professor. A segunda contribuição está no entendimento de que qualquer 

novo conhecimento tem origem em um conhecimento anterior. Assim sendo, não há 

como iniciar uma aula sem procurar saber o que os alunos já conhecem. Outro 

ponto é o entendimento da passagem da ação manipulativa para a ação intelectual 

na construção do conhecimento. O planejamento de uma sequência de ensino deve 

incluir um experimento, um jogo ou mesmo um texto, levando o aluno, com a ajuda 

do professor, a tomar consciência de como o problema foi resolvido. E o último 

ponto é o reconhecimento da importância do erro na construção de novos 

conhecimentos. O erro, quando trabalhado e superado pelo próprio aluno, ensina 

mais que muitas aulas expositivas. 

O segundo tipo de construtivismo, em um extremo oposto ao primeiro, 

aproxima-se dos trabalhos de Vygotsky e seguidores, enfatizando a aprendizagem a 

partir do social, da cultura e da linguagem. Já em relação a esses estudos, Carvalho 
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(2013) aponta como contribuições a necessidade de se prestar atenção no 

desenvolvimento da linguagem em sala de aula como um dos principais artefatos 

culturais da interação social. Outro conceito que influencia a sala de aula é o de 

zona de desenvolvimento proximal (ZDP) que define a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, determinado pela capacidade do aluno em resolver um 

problema sozinho e o nível de desenvolvimento potencial, determinado pela 

resolução sob a orientação do professor ou de um colega. Assim, fica compreensível 

a importância atribuída ao trabalho em grupo. Os alunos se sentem bem nessa 

atividade, pois estando todos dentro da mesma zona de desenvolvimento real, às 

vezes, torna-se mais fácil o entendimento entre si, do que entre eles e o professor. 

E, por fim, o terceiro tipo de construtivismo, é uma espécie de equilíbrio entre 

as duas posições anteriores. Aprender não se constitui apenas de um 

empreendimento individual, mas valoriza o sujeito dentro de sua aprendizagem. As 

pesquisas realizadas no ambiente escolar mostram que o conflito entre as teorias se 

mostra inexistente. O que se constata é uma complementaridade entre as ideias, 

quando aplicadas em diferentes momentos e situações da sala de aula 

(CARVALHO, 2013).  

Para Mortimer (1996), apesar da grande variedade de abordagens e visões 

sob o rótulo construtivista, há pelo menos duas características principais que 

parecem ser compartilhadas. A primeira, é que a aprendizagem se dá através do 

ativo envolvimento do aprendiz na construção do conhecimento. E a segunda, de 

que as ideias e experiências prévias dos alunos desempenham um papel importante 

no processo de aprendizagem. 

O consenso construtivista no ensino de Ciências, segundo Cachapuz et al 

(2011), tem a sua origem em muitas investigações específicas relacionadas aos 

aspectos de ensino e aprendizagem, como a aprendizagem dos conceitos, a 

resolução de problemas, o trabalho experimental ou as atitudes em relação à 

Ciência. Tais investigações, segundo os autores, são desenvolvidas com o intuito de 

trazer novas propostas para os fracos resultados do paradigma de aprendizagem 

voltado para a transmissão de conhecimento, em que a lógica das disciplinas se 

impõe a qualquer outro critério e ao aluno cabe o papel de reprodutor de informação.   

A partir do conceito vygotskiano de zona de desenvolvimento proximal, Pozo 

e Crespo (2009) discutem que a tarefa da educação científica é capacitar os alunos 
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a construir, em sala de aula, atitudes, procedimentos e conceitos que não seriam 

alcançados em situações do cotidiano e que, sempre que tal conhecimento se 

mostrar funcional, o aluno deverá aplicá-lo em novos contextos e situações.  

Dentre os vários aspectos envolvidos nessa proposta de ensino e 

aprendizagem, capaz de se afastar do modelo da simples transmissão/recepção de 

informação, na próxima subseção discute-se a aprendizagem de conceitos sob a 

concepção construtivista.  

 

2.1.1 A aprendizagem de conceitos 
 

Sob a ótica construtivista, existe um modelo de ensino que trata das 

concepções dos alunos e da transformação dessas concepções em conceitos 

científicos. Esse modelo é conhecido por mudança conceitual. Gil-Pérez (1993) 

mostra que, para os defensores desse modelo, de uma forma ou de outra, há a fase 

de explicitar as concepções dos alunos. Um segundo momento, de reestruturação, 

em que se cria o conflito cognitivo, ou seja, quando se gera a insatisfação cognitiva 

com o conhecimento existente e se prepara para a sua modificação em conceitos 

científicos. E, por fim, uma fase de implementação, em que outras oportunidades 

são fornecidas ao aluno para usar a nova ideia.  Segundo o modelo da mudança 

conceitual, as concepções alternativas são fundamentais para que o objetivo da 

educação científica aconteça: mudar as concepções trazidas pelos alunos e 

substituí-las por conhecimento científico. 

Nesse modelo, Pozo e Crespo (2006) ressaltam a incompatibilidade atribuída 

às diferenças entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico, e a 

necessidade de o aluno perceber os limites de suas concepções, ficar insatisfeito e 

assumir o modelo mais convincente da ciência. A incompatibilidade entre o 

conhecimento cotidiano e científico, dentre outros aspectos, vem recebendo críticas 

e assinalando que o modelo de mudança conceitual não apresenta consenso. 

Devido ao objetivo desta pesquisa, não será mencionado o percurso feito até 

o presente momento, ao se caminhar para uma proposta de perfil conceitual. 

Mortimer (1996) apresenta a proposta de perfil conceitual como um modelo 

alternativo para compreender as concepções do aluno dentro de um esquema geral, 

o que permitirá relacioná-las e ao mesmo tempo diferenciá-las dos conceitos 

científicos apreendidos na escola. Essa proposta permite entender a evolução das 
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ideias dos alunos não como uma substituição de suas ideias pelas ideias científicas, 

mas como a evolução de um perfil de concepções. A proposta é que a ideia 

adquirida em sala de aula passe a conviver com as ideias anteriores, sendo cada 

uma delas empregada no contexto conveniente. 

 

2.1.2 Os conteúdos de aprendizagem 
 

Nas últimas décadas, propostas em relação à educação científica afetaram o 

entendimento de conteúdo escolar. Segundo Carvalho (2012), a exigência atual é 

que o ensino conjugue harmoniosamente a dimensão conceptual da aprendizagem 

disciplinar com a dimensão formativa e cultural. O conteúdo curricular passaria a 

incluir, além da dimensão conceitual, as dimensões procedimentais e atitudinais.  

De acordo com Zabala e Arnau (2010), o valor do saber por saber produziu 

sistemas cuja concepção educacional é propedêutica e seletiva. O ensino é 

concebido como a superação de etapas. A educação infantil é vista como a etapa de 

preparação para o ensino fundamental, que, por sua vez, prepara para o ensino 

médio, culminando com o ingresso de alguns no ensino superior. Aos que não se 

enquadram, resta a rotulação de fracassado. Ainda segundo esses autores, as 

características desses sistemas estão associadas à tradição católica de seus países, 

condicionada por um componente filosófico de raiz platônica. Ao se considerar a 

preexistência das ideias sobre a realidade, promove-se o pensamento em favor do 

saber por saber. Os autores citam em contraposição, a valorização da capacidade 

aplicativa do conhecimento em países de tradição calvinista, com base filosófica nas 

ideias aristotélicas. O saber para saber fazer, muitas vezes menosprezado em 

sociedades latinas, pelo suposto utilitarismo do saber. 

O termo conteúdo geralmente foi utilizado para expressar aquilo que se deve 

aprender em relação a conceitos, nomes, princípios, teoremas e enunciados das 

disciplinas clássicas. Para Zabala (1998), o denominado currículo oculto, ou seja, as 

aprendizagens que se realizam na escola, mas que nunca apareceram de forma 

explícita nos planejamentos escolares, devem estar incluídas no termo. Os 

conteúdos de aprendizagem seriam aqueles que possibilitariam o desenvolvimento 

das capacidades cognitivas, mas também das capacidades motoras, afetivas, de 

relação interpessoal e de inserção social.  
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Campos e Nigro (1999) apresentam a classificação de conteúdos a partir do 

trabalho do pesquisador César Coll e colaboradores (1987). Para o pesquisador, os 

conteúdos se constituiriam em conceitos, ou seja, o saber sobre; procedimentos, o 

saber fazer; e atitudes, o ser.   

O conteúdo conceitual contemplaria a aprendizagem de fatos, princípios e 

conceitos, enfim, do conhecimento construído pela humanidade ao longo dos 

tempos. Os fatos constituiriam nomes, datas e acontecimentos particulares; os 

conceitos são representados por palavras que têm um significado específico 

(CAMPOS e NIGRO, 1999). Os princípios se referem às mudanças produzidas num 

fato em relação a outro fato, por exemplo, descrevendo relações de causa e efeito 

ou de correlações (ZABALA, 1998). 

As condições para que ocorra aprendizagem conceitual devem ser as mais 

significativas possíveis. Um conceito pode e deve ser retomado em diferentes 

momentos do ensino. Além disso, faz-se necessário que o aluno enfrente situações 

que requeiram outras habilidades intelectuais, além da memória. As atividades 

experimentais podem contribuir para que o aluno relacione novos conteúdos com os 

conhecimentos prévios e promova uma forte atividade mental que permita 

estabelecer relações e encontrar significado e funcionalidade aos novos conceitos 

(ZABALA, 1998; CAMPOS e NIGRO, 1999). 

Um conteúdo procedimental incluiria as técnicas, os métodos, as destrezas ou 

habilidades, as estratégias, ou seja, um conjunto de ações dirigidas para realizar um 

objetivo. Quanto à aprendizagem dos conteúdos procedimentais, Zabala (1998) 

destaca aspectos considerados importantes para que de fato ela ocorra. Seriam: 

(i) a realização das ações, já que se trata de um conjunto de ações 

ordenadas e com um fim, sua aprendizagem ocorreria fazendo ações. Aulas 

exclusivamente expositivas impediriam a ocorrência dessa aprendizagem; 

(ii)  a exercitação múltipla é importante para que se chegue a ser 

competente, após a prática, tantas vezes quantas forem necessárias, de 

execução da ação; 

(iii) a reflexão sobre a própria atividade permite que o aluno tome 

consciência do que está fazendo e não se torne um simples executor de 

ações, e; 
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(iv) a aplicação em contextos diferentes, garantindo que a aprendizagem 

seja útil e que de fato ela tenha ocorrido, principalmente quando aplicada em 

situações não previsíveis. 

   E o terceiro tipo seria o conteúdo atitudinal, incluindo valores, atitudes e 

normas. Os valores referem-se aos princípios ou às ideias éticas que permitem às 

pessoas emitirem juízos; as atitudes seriam a forma como cada pessoa realiza sua 

conduta de acordo com os valores determinados; e as normas são padrões ou 

regras de comportamentos, obrigatórias a todos os membros de um grupo social 

(ZABALA, 1998). 

   Para a aprendizagem de conteúdos atitudinais, Campos e Nigro (1999) 

chamam a atenção para o papel do professor. A aprendizagem dependeria muito do 

comportamento do professor, pois o aluno observa, analisa e avalia a coerência 

entre o discurso e a prática. Dessa forma, o ambiente de sala deve garantir o 

respeito à expressão de ideias, além de possibilitar a criação de vínculos afetivos 

entre professor e alunos. 

 

2.1.3 Estratégias metodológicas para o processo de aprendizagem  
 

Como mencionado, a escola que defende uma concepção construtivista parte 

dos conhecimentos prévios do aluno, levando-o a construir o seu conhecimento, 

através da criação de oportunidades para trocas de pontos de vista e expressão de 

opiniões.  

O papel ativo e protagonista do aluno é indispensável para que a 

aprendizagem ocorra. Para a reelaboração de seus esquemas de conhecimento é 

relevante o conflito cognitivo, a descoberta, a procura, a curiosidade, a pesquisa, 

como formas de aprendizado e de construção de regras.  

A intervenção pedagógica adequada para o processo de construção do aluno 

é fundamental, ao estabelecer os diferentes graus de aprendizagem em função das 

características individuais e criar zonas de desenvolvimento proximal para que os 

alunos possam percorrê-las.  

 Zabala (1998); Zabala e Arnau (2010) apontam que não há uma metodologia 

própria para o ensino que vislumbre os conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais. O que existem são múltiplas estratégias metodológicas, como a própria 



25 
 

exposição docente, quando aplicada de forma flexível e não arbitrária, segundo as 

peculiaridades dos conteúdos em estudo, dos objetivos previstos e das próprias 

características dos alunos. Esses autores discutem as dimensões ou variáveis 

envolvidas em uma proposta metodológica de ensino e aprendizagem, como a 

organização e articulação das atividades em sequências didáticas; estabelecendo as 

relações e situações comunicativas entre professores e alunos; as formas de 

agrupamento ou organização social da sala de aula; a maneira de distribuir o espaço 

e o tempo; o sistema de organização dos conteúdos; o uso de materiais curriculares 

e o procedimento para avaliação. 

As sequências de atividades de ensino-aprendizagem ou sequências 

didáticas2 devem conter as seguintes fases: 

(i) estabelecimento, compartilhado com os alunos, dos objetivos, atividades e 

identificação da situação que será estudada. 

(ii) Identificação da questão ou problema que a situação da realidade 

apresenta. 

(iii) Construção do esquema de atuação que permita resolver a questão ou 

problema proposto. 

(iv) Expressão clara do esquema de atuação, identificando o procedimento a 

ser seguido, as habilidades e as atitudes que devem ser adquiridas de forma 

eficaz. 

(v) Revisão do conhecimento disponível (conteúdos conceituais; conteúdos 

procedimentais; e conteúdos atitudinais) para planejar a aprendizagem. 

(vi) Aplicação do esquema de atuação em situações reais diferentes, tantas 

vezes quantas forem necessárias. 

Quanto às orientações sobre as sequências didáticas, Zabala e Arnau (obras 

citadas) assinalam ainda que tais orientações estão condicionadas a uma 

aprendizagem de caráter disciplinar e interdisciplinar, por se centrarem em 

atividades específicas. Entretanto, quando se tratar de um caráter metadisciplinar, é 

possível substituir as atividades de aprendizagem de cada fase para um enfoque 

globalizador. 

                                                           
2
 As sequências de atividades de ensino-aprendizagem ou sequências didáticas são entendidas como 

o encadeamento e a articulação de diferentes atividades ao longo de uma unidade didática. 
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Do conjunto de relações interativas necessárias para o sucesso da 

aprendizagem, os autores citam uma série de funções que demandam atenção do 

professor, ao planejar a sequência didática. Dentre elas, estão: permitir a adaptação 

das atividades às necessidades dos alunos, valorizando suas contribuições e 

conhecimentos prévios; auxiliá-los a encontrar sentido no que estiverem fazendo; 

estabelecer desafios e metas, alcançáveis com esforço; oferecer aos alunos o 

auxílio necessário no processo de construção do conhecimento; promover a 

atividade mental autoestruturante, permitindo estabelecer o maior número de 

relações com o novo conteúdo, no processo de atribuição de significado; estabelecer 

relações orientadas pelo respeito mútuo, permitindo a negociação, a participação e a 

construção. Dessa forma, caminhar para a promoção da autoestima, do 

autoconceito e da autonomia dos alunos, segundo a capacidade e o esforço 

individual. 

A organização social da sala é outro ponto destacado pelos autores. O caráter 

procedimental da aprendizagem e a necessidade de respeitar os estilos e os ritmos 

de aprendizagem de cada aluno exigem uma organização social em que coexistam: 

(i) o grande grupo, como nos momentos em que se apresenta a situação da 

realidade em estudo ou quando se chega às conclusões; (ii) as equipes 

heterogêneas fixas, para muitas das atividades da sequência em que é necessário 

estimular o diálogo, a cooperação, a responsabilidade e a autonomia; (iii) as equipes 

homogêneas ou heterogêneas flexíveis, extremamente  necessárias quando se trata 

da diversidade no ritmo de aprendizagem; e (iv) o trabalho individual,  associado à 

autonomia do aluno em relação à sua aprendizagem.  

O tempo e o espaço são variáveis metodológicas fundamentais, cuja rigidez 

de organização pode impedir a aprendizagem. Muitas atividades em uma sequência 

didática extrapolam o horário estabelecido para a duração das aulas. Inclusive, fases 

como as iniciais, em que se negociam objetivos e se planeja a situação em estudo, 

precisam ser ininterruptas. Como possível alternativa, os autores apontam a 

necessidade de aplicar os conteúdos de aprendizagem em diversos contextos para 

que o objetivo-fim seja alcançado. Em relação ao espaço, principalmente quando se 

atenta à organização social da sala, é necessário contemplar as características 

físicas da sala de aula e utilizar, inclusive, outros espaços da escola.  
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Referente à organização dos conteúdos, cabe ao professor optar, ou por uma 

organização segundo a lógica formal das disciplinas, ou centrada em um enfoque 

globalizador, em função da questão a ser respondida. Quanto aos materiais 

curriculares, compete ao professor optar por variados e diversificados recursos 

didáticos que lhe permitam elaborar projetos específicos de intervenção ao longo de 

uma sequência flexível para se adaptar aos diferentes ritmos de aprendizagem 

(ZABALA, 1998; ZABALA e ARNAU, 2010). 

E, por fim, a avaliação é considerada pelos autores como uma peça 

fundamental em todo o processo. O objetivo, de maneira bem ampla, deve ser a 

avaliação dos alunos para os alunos, de forma a ajudá-los a melhorar o domínio de 

cada conteúdo proposto. Conhecer as dificuldades de cada um é uma maneira de 

estabelecer estratégias de aprendizagem mais apropriadas, visando a superá-las.  

Isto mostra que, em um momento em que se exige, cada vez mais, usar o 

conhecimento de forma flexível nas tarefas e demandas requeridas, interpretar 

novos problemas à luz do conhecimento adquirido e estabelecer conexão entre o 

conhecimento acadêmico e com a sociedade da informação, faz-se necessário 

ensinar de forma mais ativa e autônoma (POZO e CRESPO, 2006).   

As discussões apresentadas nesta seção tiveram por objetivo elucidar como 

ocorre o processo de aprendizagem numa concepção construtivista e quais os 

conteúdos contemplados nesse processo. Num campo tão complexo quanto o 

ensino de Ciências, percebe-se que as diferentes tradições convivem em todos os 

momentos, e que não cabem extremismos, ao ponto de negar o modelo 

transmissivo e adotar a concepção de aprendizagem construtivista como a tábua de 

salvação.   

Em função disso, entende-se que as novas demandas da sociedade atual não 

podem ser alcançadas exclusivamente por um modelo tradicional. Dessa forma, a 

próxima seção espera conduzir à compreensão do ensino de Ciências por 

investigação e discutir a aprendizagem propiciada pelas atividades intituladas 

investigativas. 
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2.2 O ensino de Ciências e a investigação 

 

O movimento do ensino de Ciências por investigação, que hoje tenta se 

consolidar no exterior, vem também ganhando o interesse por parte de 

pesquisadores e educadores no Brasil. As atividades intituladas investigativas são 

vistas como ponto de partida para que o aluno desenvolva a compreensão dos 

conceitos científicos, saindo de uma postura passiva e agindo sobre o objeto de 

estudo. Ainda segundo Azevedo (2012), a aprendizagem de procedimentos e 

atitudes, dentro de todo um processo de investigação, torna-se tão importante 

quanto a aprendizagem dos conceitos.  

A partir do entendimento de que a incorporação dessas propostas em sala 

não pode ser aleatória, sem uma reflexão que considere os diferentes âmbitos do 

processo de ensino e aprendizagem, a próxima subseção se propõe a uma 

reconstrução histórica da investigação nas aulas de Ciências. 

 

2.2.1 Percurso histórico para o ensino de Ciências por investigação 
  

Esta subseção trata da origem, propostas, desafios e avanços para a 

abordagem investigativa no ensino de Ciências seguindo o percurso histórico 

proposto por DeBoer (2006). Para este autor, existe uma tendência em considerar a 

investigação no ensino de Ciências como algo novo e inovador. De certa forma, a 

investigação sempre esteve presente, pois é um processo inerente às atividades que 

buscam respostas à curiosidade humana.  

Todavia, Munford e Lima (2007) afirmam que “o principal problema desse tipo 

de colocação é que ela torna triviais as iniciativas do ensino de Ciências por meio da 

investigação” (MUNFORD e LIMA, 2007, p. 8).  Segundo as autoras, a preocupação 

dos educadores em romper com um ensino sustentado na transmissão de conceitos 

e teorias, parte da reflexão de discussões ocorridas em outros campos, como a 

filosofia, sociologia e história da ciência. Um processo que foi construído social e 

historicamente a partir de estudos da década de 30. 

Neste trabalho optou-se por uma revisão desde a implantação da disciplina de 

Ciências, em meados do século XIX. O foco não é estabelecer um marco para o 

início da abordagem investigativa, mas delinear como as concepções sobre o ensino 

de Ciências, principalmente quanto ao trabalho prático, foram sendo reformuladas 
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mediante as necessidades sociais e os interesses de cientistas, educadores, 

políticos e organizações. Busca-se, assim, chegar ao contexto em que emerge o 

atual movimento do Ensino de Ciências por investigação. 

 

2.2.1.1 De meados do século XIX aos anos iniciais do século XX 

 

Desde meados do século XIX, segundo DeBoer (2006), a investigação nas 

aulas de laboratório se estabelece quando a disciplina de Ciências passa a integrar 

o currículo de vários países, ao lado das clássicas disciplinas de Matemática e 

Gramática. Para se constituir como uma disciplina diferente das demais, que se 

fundamentavam na aplicação de regras e inferências lógicas a partir das regras, 

Ciências é apresentada como disciplina propícia à lógica indutiva. Ela se orientaria 

inicialmente pela observação empírica para em seguida construir princípios gerais.   

O biólogo britânico Thomas Huxley (1825-1895), um dos principais 

defensores da disciplina de Ciências no currículo escolar, justificava sua introdução 

como a oportunidade de desenvolver a parte intelectual do indivíduo. A ciência 

propiciaria a independência da mente e a vida moderna dependeria cada vez mais 

do papel assumido pela ciência (DEBOER, 2006).  

 Nessa perspectiva, para o ensino de Ciências, a inclusão de aulas em 

laboratório, como um processo de investigação, passa a ser defendida por muitos 

estudiosos. O intelectual britânico Herbert Spencer (1820-1903) considerava que o 

laboratório permitia ao aluno desenvolver um contato direto com os fenômenos 

naturais e estabelecer conclusões a partir das observações realizadas, o que não 

seria possível com a utilização apenas de livros. Para Johann Friedrich Herbart 

(1776-1841) a melhor forma de os alunos compreenderem novos conceitos seria 

através da descoberta e do estabelecimento de relações entre os fenômenos 

estudados e os conceitos ensinados. Ele defendia ainda que o ensino indutivo seria 

facilitado por meio da conversa informal entre alunos e professor (DEBOER, 2006).  

O desenvolvimento do raciocínio indutivo através das aulas de laboratório e 

das investigações realizadas pelos alunos foi defendido também por Charles Eliot, 

químico e presidente da Universidade de Harvard, entre 1869 a 1895. Segundo 

DeBoer (2006), Eliot esperava romper com um ensino baseado no uso do livro texto 
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e centrado no professor. Em 1900, a Universidade do Estado de Nova Iorque 

reconhecia que o livro texto prevalecia nas escolas.  

Em 1902, Smith e Hall publicaram um livro no qual argumentavam contra a 

abordagem do livro texto para o ensino de Ciências e ofereciam sugestões 

específicas sobre o programa dessa disciplina, baseado no laboratório enquanto 

espaço para verificação dos princípios científicos e das descobertas pelos alunos. 

Entretanto reconheciam a impossibilidade de se ensinar apenas através de práticas 

conduzidas pelos alunos de forma independente, devido ao tempo adicional 

necessário. Eles chegam a propor uma abordagem de ensino denominada teacher-

guided inquiry3, em que o professor apresentaria questões, providenciaria os 

materiais e orientaria os alunos na busca da solução, durante o trabalho prático 

(DEBOER, 2006). 

Dessa forma, durante os anos finais do século XIX, os objetivos do ensino de 

Ciências se voltam para o desenvolvimento pessoal dos indivíduos. Isso incluía a 

familiaridade com os fatos e princípios científicos e uma disciplina mental adquirida 

pela prática do raciocínio indutivo.  Porém, durante a primeira metade do século XX, 

os benefícios pessoais começam a assumir menor importância e a ciência passa a 

ser justificada em termos de seu valor social.  

 

2.2.1.2 Primeira metade do século XX 

 

Durante a primeira metade do século XX as contribuições de John Dewey 

(1859-1902) foram fundamentais para a educação, ocorrendo em um momento em 

que o desenvolvimento econômico, alicerçado nos interesses capitalistas norte-

americanos, ignorava os problemas sociais, as desigualdades e os conflitos sociais 

(TRÓPIA, 2011). Dewey, inquieto com os novos conflitos éticos e sociais, 

vislumbrava na educação a oportunidade de formar cidadãos conscientes, com uma 

postura de questionamento, que observava o meio social e assumia uma 

participação ativa na sociedade. Nessa perspectiva, o trabalho investigativo no 

ensino de Ciências assumia a função de desenvolver nos alunos habilidades para 

resolver problemas específicos, de relevância social, e não como uma forma de 

disciplinar a mente por meio do raciocínio indutivo (DEBOER, 2006).  

                                                           
3
 Investigação orientada pelo professor. 
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Para Dewey, o ensino deveria propiciar o envolvimento ativo do aluno, 

cabendo ao professor o papel de facilitador e guia. A princípio, sua proposta de 

investigação enquanto estratégia de ensino se baseava na rigorosidade do método 

científico e no estabelecimento de etapas: levantamento da situação, definição do 

problema, formulação de hipóteses, teste da hipótese, revisão dos testes com 

rigorosidade e conclusão. Ele propunha ainda que o aluno fosse incentivado a 

considerar o seu conhecimento pessoal ao resolver os problemas que desejasse 

solucionar, dentro de sua capacidade intelectual (BARROW, 2006).  

O modelo de investigação proposto por Dewey foi a base para a comissão de 

reorganização do currículo do ensino secundário. Em 1932, o Comitê da National 

Society for the Study of Education (NSSE) identificou as seguintes questões, como 

razões para o uso do laboratório nas aulas de Ciências: (i) o desenvolvimento de 

técnicas simples de laboratório; (ii) o estabelecimento dos princípios já aceitos pela 

comunidade científica; (iii) a familiaridade com os objetos da ciência; (iv) o melhor 

entendimento de processos científicos para a resolução de problemas; (v) o 

treinamento em métodos científicos; (vi) a oferta de formação científica na solução 

de problemas pelos alunos; (vii) o estudo de problemas científicos apresentados 

pelos próprios alunos.  

Embora estas razões fossem apontadas, o comitê enfatizava a valorização 

dos problemas levantados pelos alunos. Para alguns integrantes, como Francis 

Curtis, a interpretação de dados estava além das habilidades dos alunos, por ser 

uma característica genuína da investigação realizada pelos cientistas (DEBOER, 

2006).  

Durante a primeira metade do século XX, o que se constatou foi que o foco da 

investigação estava em ensinar os alunos a forma científica de pensar. Para a maior 

parte dos educadores, isso foi realizado no contexto de problemas e projetos que 

eram interessantes para os alunos e apresentavam relevância social (DEBOER, 

2006).   

Já no Brasil, de acordo com Barra e Lorenz (1986), até meados do século XX, 

os livros didáticos constituíam-se, em sua maioria, em traduções ou adaptações de 

materiais europeus para o ensino de física, química e biologia. Tais materiais não só 

estabeleciam os conteúdos a serem ensinados, como a metodologia a ser 

empregada, seguindo o pensamento europeu sobre o ensino de Ciências. Em 
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relação à investigação em laboratório, os livros contribuíam muito pouco, pois o foco 

estava na transmissão e aquisição de conteúdos e não no desenvolvimento das 

habilidades científicas. 

 

2.2.1.3 Décadas de 50 e 60 

 

Um dos momentos significativos de reforma curricular no ensino de Ciências 

ocorreu durante os anos 50, em função do novo panorama mundial estabelecido 

após a Segunda Guerra. A corrida pela industrialização e pelo desenvolvimento 

tecnológico ocasionou transformações das políticas educacionais. Segundo DeBoer 

(2006), um dos fatores para essa reforma foi o crescimento do número de cientistas, 

educadores de ciências e líderes industriais que argumentavam que a ciência tinha 

perdido o rigor acadêmico. O currículo estaria desatualizado e o ensino de Ciências 

empobrecido ao enfatizar o interesse dos alunos e os problemas sociais. O papel da 

escola deveria ser o da transmissão cultural e da rigorosidade disciplinar. Outro fator 

que contribuiu para a reforma curricular foi o lançamento do Sputnik pelos russos em 

1957. Os americanos perceberam o atraso tecnológico do país e a necessidade de 

investir na reestruturação científica.  

Embora a atenção estivesse voltada para o desenvolvimento intelectual dos 

alunos, como no final do século XIX, as razões eram diferentes. Nesse novo 

contexto, o foco estava na preparação de indivíduos simpatizantes da ciência, pois 

ela era importante para a segurança nacional e o desenvolvimento econômico.  A 

ciência deveria ser ensinada conforme praticada pelos cientistas: os alunos 

deveriam ser instruídos a utilizar com mais rigor os métodos científicos, de forma a 

se tornarem futuros cientistas (DEBOER, 2006).  

Nos finais dos anos 50, a National Science Fundation (NSF) financiou a 

elaboração dos projetos de currículo de Física, o Physical Science Study Curriculum 

(PSSC), de Química, o Chemical Bond Approach (CBA), de Biologia, Biological 

Science Curriculum Study (BSCS) e de Matemática, Science Mathematics Study 

Group (SMSG). A ênfase estava em pensar como cientista e no desenvolvimento de 

habilidades relacionadas aos processos científicos, como observação, classificação, 

inferência, controle de variáveis, dentre outras (BARROW, 2006).  
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Um dos importantes propulsores desse movimento de reforma foi Joseph 

Schwab (1909-1988). Para esse educador, o país enfrentava a necessidade de 

aumentar o número de cientistas, formar líderes políticos competentes capazes de 

estabelecer agendas políticas baseadas na compreensão científica e educar um 

público simpatizante com o conhecimento científico (DEBOER, 2006).  

Na concepção de Schwab, se os alunos querem aprender os métodos da 

ciência, estes devem se envolver durante o seu processo de aprendizagem. Dessa 

forma, os professores de Ciências são incentivados a usar o laboratório com o intuito 

de auxiliar os alunos no estudo de conceitos científicos, pois os alunos não seriam 

capazes de conduzir as investigações por conta própria. Além da investigação em 

laboratório, ele propõe a leitura de relatórios ou livros e discussões sobre os 

problemas, a interpretação dos dados e o estabelecimento de conclusões. Para 

Schwab, a ciência deve ser ensinada no formato de pergunta (BARROW, 2006).  

A disseminação das ideias norte-americanas ocorreu em diversos países. Na 

Inglaterra, embora se entendesse como pertinentes os objetivos da reforma, eles 

decidiram produzir seus próprios projetos, resguardando a influência acadêmica e 

científica das instituições inglesas. Os projetos de Física, Química e Biologia ficaram 

conhecidos por Nuffield, nome da instituição patrocinadora (KRASILCHIK, 2000).  

No Brasil, em junho de 1946, foi criado o Instituto Brasileiro de Educação, 

Ciência e Cultura (IBECC), cujo papel seria o de promover melhorias na formação 

científica dos alunos que ingressassem nas instituições de ensino superior. Após 

quatro anos, com a criação da Comissão Paulista do IBECC, foram iniciados 

projetos com o intuito de melhorar o ensino de Ciências pela introdução e adoção do 

método experimental em sala (BARRA e LORENZ, 1986). 

Em 1952, o IBECC confeccionou os primeiros kits de química, destinados aos 

alunos do 2º grau. O kit compunha-se de uma caixa contendo material para a 

realização de experimentos e, mensalmente, eram distribuídos folhetos contendo 

instruções para a sua utilização. O material alcançou tamanho sucesso que foi 

adotado inicialmente pelo governo de São Paulo e, em seguida, pelo Ministério da 

Educação, que distribuiu para as escolas normais do país. O Projeto Iniciação 

Científica incluiu a produção de novos kits, que abordavam assuntos de biologia, 

física e química e se estendiam a alunos do nível primário e secundário (BARRA e 

LORENZ, 1986). 
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Com o apoio financeiro de entidades nacionais e estrangeiras, como a 

Fundação Rockefeller4 e Fundação Ford5, o IBECC, através da criação de materiais 

didáticos e treinamento de professores, cumpria o programa de atividades que os 

Estados Unidos propunham. O argumento era que, ao fazer Ciências pelo método 

científico, o aluno estaria mais apto a desenvolver sua capacidade de raciocinar e 

sua habilidade de identificar e solucionar problemas. A ênfase estava na vivência do 

processo de investigação pelo aluno (BARRA e LORENZ, 1986).  

Krasilchik (2000) considera o movimento de reforma iniciado na década de 50 

como a formação e a identificação de uma elite que não só refletia a política 

governamental, mas também uma concepção de escola. A ciência passa a ser uma 

disciplina distante dos problemas sociais e das experiências cotidianas, pois seu 

foco estava no aprofundamento conceitual e teórico. As aulas em laboratório se 

caracterizavam pelos roteiros, que reforçavam o caráter indutivista e verificacionista 

dos fenômenos abordados nas aulas teóricas.  Muitos alunos viam a ciência 

inacessível, apresentando dificuldade em compreender a complexidade e 

sofisticação conceitual da disciplina (DEBOER, 2006). 

 

2.2.1.4 Década de 70 

 

Na década de 70, o ensino de Ciências sofreu as influências dos estudos da 

história e da sociologia, que mostravam a relevância dos fatores históricos, sociais e 

psicológicos na compreensão da ciência, numa crítica acirrada ao positivismo lógico 

adotado até então. Segundo Deboer (2006), a concepção de uma educação com um 

entendimento mais amplo e funcional da ciência veio a ser conhecido como science 

literacy, no Brasil denominado alfabetização científica. Tais ideias foram 

representadas em programas desenvolvidos em educação ambiental, educação de 

valores e no movimento de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). O conhecimento 

científico deveria responder aos problemas sociais que afligem o cidadão.  

Em relação à investigação, a lógica da ciência e do método científico ainda 

era importante, mas o objetivo central era utilizá-los para a resolução de problemas 
                                                           
4
 Fundação criada em 1913 nos Estados Unidos com a missão de promover o estímulo ao ensino, à 

saúde, à pesquisa e à filantropia em vários países do mundo, a partir de recursos próprios. 
5
 Fundação criada em 1936, em Detroit, Estados Unidos com a missão de financiar programas de 

promoção da democracia e redução da pobreza. 
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práticos que os cidadãos enfrentam. As atividades de investigação se configuram 

nas denominadas resolução de problemas ou atividades de tomada de decisões 

pessoal e social. A proposta também expande o campo da investigação científica 

escolar que não ficaria restrito à sala de aula ou ao laboratório, mas que poderia 

chegar também às comunidades em que vivem os alunos (DEBOER, 2006).  

Dentre as críticas recebidas, Deboer (2006) cita que uma das questões 

levantadas não era se os métodos da ciência poderiam ser generalizados para o 

estudo dos problemas sociais, mas se este é o tipo de investigação que os alunos 

deveriam se envolver. No início do século XX, Dewey e outros educadores já haviam 

proposto a aplicação de um método geral para os problemas sociais a serem 

estudados, porém efetivamente a proposta não ocorreu.  

No Brasil, o IBECC e a FUNBEC (Fundação Brasileira para o 

Desenvolvimento do Ensino de Ciências) foram as entidades mais ativas nas 

reformas curriculares das duas décadas anteriores. Com a Lei 5.692, que trazia 

profundas alterações do sistema escolar, o Ministério da Educação e Cultura lança, 

em 1972, o Projeto Nacional para a melhoria do Ensino de Ciências, sob a 

responsabilidade do PREMEN (Programa de Expansão e Melhoria do Ensino). O 

PREMEN passa a ser mais um órgão especializado na produção de materiais 

didáticos e no desenvolvimento de projetos cuja ênfase estava no ensino 

experimental (BARRA e LORENZ, 1986). 

 

2.2.1.5 Dos anos 80 aos atuais 

 

 Entre os anos finais da década de 70 e início dos anos 80, a National Science 

Foundation financiou o Project Synthesis com o objetivo de traçar um panorama 

sobre a educação científica norte-americana. O trabalho verificou que o termo 

investigação (inquiry) era utilizado pela comunidade científica de diversas formas, 

sem um significado claro e preciso. Para alguns, a investigação era entendida como 

conteúdo, para outros como metodologia de ensino. Entre os professores, o ensino 

na abordagem investigativa se aplicaria na introdução de um conteúdo ou na 

orientação de experimentos, mas apresentaria limitações. As limitações estariam no 

gerenciamento das turmas, dificuldades com a obtenção de materiais e 
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equipamentos, receio quanto às investigações propostas pelos alunos e quando, de 

fato, a investigação funcionaria (BYBEE, 2000, apud RODRIGUES, 2008).  

Durante a reestruturação dos novos currículos norte-americanos, em 1989, 

surge o Project 2061’s Science for All Americans, da American Association for the 

Advancement of Science (AAAS). O objetivo era traçar as diretrizes para reformar a 

educação científica no país. As recomendações seriam começar uma atividade com 

questionamentos, envolver os alunos ativamente, concentrar-se na coleta e 

utilização de evidências, ressaltar a perspectiva histórica, estimular o trabalho em 

equipe, estabelecer ligação entre o conhecimento e os resultados obtidos e não 

enfatizar a memorização de vocabulário técnico (BARROW, 2006).  

Já na década de 90, a equipe comissionada pelo National Research Council 

(NRC) elaborou os National Science Education Standards (NSES), resultado de 

amplas discussões entre associações de professores, como a Associação Nacional 

de Professores de Ciências, NSTA; de pesquisadores em educação em ciências, 

como a Associação Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências, NARST; e de 

pesquisadores das áreas de ciências da natureza, como a Associação Americana 

para o Progresso da Ciência, AAAS (MUNFORD e LIMA, 2007). O NSES constitui 

um conjunto de diretrizes que considera a investigação como objetivo global da 

alfabetização científica, orienta sobre o que os alunos devem saber, como os 

professores devem ensinar ciência e avaliar seus alunos. Trata-se de um documento 

político baseado na tentativa de buscar um consenso entre educadores, cientistas e 

políticos sobre a investigação no ensino de Ciências (ANDERSON, 2002). 

Para Barrow (2006), o NSES vai muito além do Projeto 2061 ao tratar a 

investigação sob duas perspectivas: na primeira, trata do que os alunos devem 

entender sobre a investigação científica e as habilidades que devem desenvolver 

com base em suas experiências de investigação. E, na segunda, que a investigação 

também inclui as estratégias de ensino associadas com atividades de ciência 

orientada para a pesquisa. Em 2000, com o intuito de prestar esclarecimentos 

adicionais ao documento NSES, foi publicado o Inquiry and the National Science 

Education Standards. 

 Estes documentos constituem as principais referências para a investigação 

nos Estados Unidos e em outros países como o Brasil. A investigação é entendida 
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como uma estratégia de ensino capaz de promover o engajamento do aluno e 

propiciar sua melhor aprendizagem.  

Na próxima subseção, a partir das orientações desses documentos 

americanos e das contribuições de pesquisadores sobre essa abordagem, serão 

apresentadas as propostas que atualmente orientam o ensino de Ciências com 

ênfase na investigação.  

 

2.2.2 Orientações para o ensino de Ciências por investigação 

 

Como já mencionado, o NSES constitui uma das principais referências para o 

movimento do ensino de Ciências por investigação. Anderson (2002) relata que, em 

uma leitura cuidadosa desse documento, três usos distintos para investigação 

podem ser identificados: (i) investigação científica (scientific inquiry), (ii) ensino por 

investigação6 (inquiry learning) e (iii) ensino como investigação7 (inquiry teaching). 

Rodrigues (2008) relata que foi por volta dos anos 80 que um consenso se 

estabeleceu para distinguir a investigação enquanto conteúdo, a ser compreendido 

pelo professor e posteriormente pelo aluno, e enquanto técnica, a ser utilizada pelos 

professores na aprendizagem dos alunos. 

O termo scientific inquiry se refere à forma como os cientistas estudam os 

fenômenos e propõe explicações por meio dos dados coletados durante o trabalho. 

Nessa dimensão, a investigação reflete o conhecimento de como a ciência avança, 

independentemente dos processos educacionais (ANDERSON, 2002).  

Já o termo inquiry learning se refere ao engajamento ativo dos alunos no seu 

processo de aprendizagem. Refere-se ao processo de investigação que ocorre em 

um contexto educacional formal, com ênfase no questionamento, na investigação e 

na resolução de problemas pelo aluno. Segundo Anderson (2002), o argumento de 

um processo mental ativo que exige a participação do aluno vem ao encontro da 

concepção construtivista de aprendizagem.  

E, por fim, o inquiry teaching, que, segundo Anderson (2002), é usado no 

NSES de diversas maneiras, em relação ao ensino. Não implica na utilização de 

uma mesma abordagem por todos os professores, mas que a investigação ocorra a 

                                                           
6
 Neste trabalho adota-se a tradução de Rodrigues (2008) para o termo inquiry learning. 

7
 Neste trabalho adota-se a tradução de Rodrigues (2008) para o termo inquiry teaching. 
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partir de questões autênticas geradas a partir das experiências dos alunos. O 

documento não apresenta uma definição operacional precisa, embora apresente 

princípios que levem o leitor a criar interpretações do que seja a investigação. 

Harlen (2004) diz que não vê dificuldade em encontrar definições para a 

investigação e que a descrição dada pelo NSES capta a essência. Nesse 

documento, a investigação é tratada como uma atividade multifacetada que envolve 

a realização de observações; elaborar perguntas; examinar o que já é conhecido em 

livros e outras fontes de informação; planejar; rever o que já é conhecido a partir das 

evidências experimentais; usar ferramentas para coletar, analisar e interpretar 

dados; propor respostas, explicações e previsões; e comunicar resultados. 

Como apontam Bybee (2006), Munford e Lima (2007), o documento Inquiry 

and the National Science Education Standards identifica cinco características 

essenciais às atividades de investigação desenvolvidas em sala de aula, 

independentemente do nível de ensino em questão: 

(i) o aluno se envolve em questões científicas orientadas, 

(ii) o aluno dá prioridade às evidências coletadas para responder às questões, 

(iii) o aluno usa as evidências para responder à questão,  

(iv) o aluno estabelece conexão entre a explicação e o conhecimento 

científico e,  

(v) o aluno comunica e justifica a explicação. 

Segundo Bybee (2006), vários pontos se destacam em relação às 

características apontadas para a investigação. Entre eles, a centralidade na 

atividade mental do aluno e a atividade com orientação científica. Todavia, as 

orientações dão ênfase ao aluno e não descrevem um conjunto específico de 

métodos de ensino. Decisões críticas sobre quais os melhores métodos e 

estratégias deverão ser tomadas pelos profissionais que projetam os materiais 

curriculares e pelo professor que está em sala de aula. 

Ainda em relação às características, Munford e Lima (2007) relatam que o 

documento recomenda que o professor preferencialmente organize situações de 

aprendizagem que contemplem atividades direcionadas a cada uma dessas 

características. O que se constata, porém, é que nem sempre é possível incluir 

todos os elementos em uma única sequência de aulas. O nível de direcionamento e 
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coordenação varia em função da disponibilidade de tempo, do conceito trabalhado, 

do perfil do aluno, das relações dentro da turma e da própria experiência docente.  

Já Harlen (2004), fundamentado nas ideias do NSES, considera que a 

investigação em sala ocorre quando professores e alunos vivenciam certas ações e 

atitudes. Elas estão descritas no quadro 01 abaixo.  

 

Quadro 01 - Ações do professor e dos alunos em uma investigação 

Ações do professor Ações dos alunos 

Proporcionar experiências, materiais, 
fontes de informações para os alunos 
usarem diretamente. 

Engajar-se na exploração de materiais, 
eventos e objetos. 

Mostrar a utilização de instrumentos ou 
materiais que os alunos necessitam em 
suas investigações. 

Trabalhar em grupos colaborativos, partilhar 
ideias e construir a compreensão em 
conjunto.  

Realizar perguntas que provoquem e 
permitam saber o que os alunos estão 
explicando sobre seus achados. 

Levantar questões e considerar como as 
respostas podem ser encontradas através 
de investigação. 

Envolver os alunos em sugestões de como 
testar suas ideias ou responder às suas 
perguntas através de investigação ou 
encontrando informações em fontes 
secundárias. 

Propor possíveis explicações para as 
observações. 

Sempre que necessário, ajudar os alunos 
com o planejamento, para que as ideias 
sejam razoavelmente testadas. 

Sugerir como as ideias por trás de possíveis 
explicações podem ser testadas, ou as 
questões respondidas, através de uma 
investigação ativa. 

Ouvir as ideias dos alunos e levá-las a 
sério.  

Planejar e executar investigações, fazer 
observações e medições conforme o caso, 
ou usar outras formas de recolher provas, 
para testar ideias. 

Fazer questões que incentivem os alunos a 
pensar em como explicar o que eles 
encontraram. 

Manter notas e registro de resultados de 
maneira adequada. 

Promover oportunidades para a 
aprendizagem colaborativa e conversa 
dialógica. 

Relacionar os resultados às ideias que estão 
sendo testadas ou à questão abordada, na 
tentativa de explicar os resultados. 

Apoiar as ideias alternativas que podem 
explicar a evidência de suas investigações. 

Comunicar o que fizeram; ouvir e 
compartilhar ideias com os outros. 

Coletar informações, por meio de 
observação, questionamento e interação, 
sobre o desenvolvimento de habilidades e 
ideias dos alunos. 

Refletir sobre o processo de investigação e 
sobre qualquer mudança de ideias.  

Fonte: HARLEN (2004) 
 

Neste aspecto, Rodrigues (2008) chama a atenção pelo aparente desacordo 

ao caracterizar uma investigação. Enquanto Bybee (2006) e Munford e Lima (2007) 

corroboram com a ideia de que a investigação deve contemplar um conjunto mínimo 
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de atividades com as características essenciais do Inquiry and the National Science 

Education Standards, Harlen (2004) lista ações e atitudes dos professores e dos 

alunos, durante uma atividade em sala, que caracterizarão, ou não, a investigação.  

Assim, muitas propostas, inclusive equivocadas, foram surgindo ao longo do 

processo de implantação da investigação, a partir da interpretação dos documentos 

americanos e do trabalho de pesquisadores. Munford e Lima (2007) discorrem sobre 

três concepções que costumam permear a ideia de investigação.  

A primeira concepção é de que é comum acreditar-se que o ensino de 

Ciências por investigação envolve necessariamente atividades práticas ou 

experimentais ou que se restringe a elas. As autoras discutem que uma atividade 

experimental pode não apresentar características próprias de uma investigação e 

que atividades que não são experimentais podem até ser mais investigativas, 

dependendo da situação. 

A segunda é a difusão de que ensino por investigação tem que, 

necessariamente, envolver atividades com elevado grau de abertura. Nesse ponto, 

as autoras discordam desse posicionamento e apresentam a possibilidade da 

organização das atividades investigativas em diferentes níveis de abertura ou 

controle. Isso possibilitaria a organização da aprendizagem numa abordagem 

investigativa, entre diferentes faixas etárias e perfis. 

E a terceira é que muitos acreditam ser possível e necessário ensinar todo o 

conteúdo utilizando–se a abordagem investigativa. As autoras defendem que não, 

que há temas mais apropriados que outros, além de outras estratégias para ensinar 

Ciências, que não são atividades investigativas (MUNFORD e LIMA, 2007).  

Mas por que se deseja que os alunos aprendam pela investigação? Harlen 

(2004) justifica através de três pontos principais. O primeiro é de que a 

aprendizagem através da investigação vem ao encontro das visões modernas da 

psicologia da aprendizagem e dos estudos recentes do funcionamento cerebral. A 

visão da aprendizagem, em detrimento de uma repetição de comportamentos, 

aceitação e memorização de informação, é como uma construção, através da 

atividade mental do aluno e de seu ativo envolvimento.  

O segundo ponto trata da natureza do conhecimento científico. Grande parte 

do ensino concebe a ciência como um conjunto de verdades descobertas por alguns 

capazes, livre de valores, numa sucessão de fatos a serem aprendidos. Pela 
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investigação, o aluno pode ver a ciência como um conjunto de teorias que são 

aceitas até o momento em que são capazes de explicar os fatos, sendo um produto 

do pensamento humano. Outro aspecto é a ideia que surge, a partir da obra de 

Vygotsky (1978), da construção social das ideias. A interação dos alunos, por meio 

do trabalho em grupo, ao dar explicações e justificá-las, reforça essa concepção. 

E o terceiro ponto é que a investigação permite levar em conta as ideias que 

os alunos já possuem. As crianças se esforçam para explicar as coisas que fazem 

sentido para eles, apesar de suas limitadas experiências e de possuírem habilidades 

a serem desenvolvidas ainda. Embora muitas vezes possam parecer estranho, 

essas ideias refletem o que os alunos têm experimentado e dá esclarecimentos aos 

esforços efetuados por eles (HARLEN, 2004). 

A partir de suas ideias, cabe ao professor fazer o aluno progredir em seu 

raciocínio e na análise do fenômeno. Gil-Pérez (1993) explica que a estratégia de 

ensino mais coerente com o discurso construtivista é o tratamento de situações-

problema, uma das características atribuídas à investigação. Para o autor, o ponto 

fundamental do tratamento científico por problemas é tomar as ideias que o aluno 

tem e, a partir do conflito cognitivo, propiciar sua aprendizagem científica. 

 Dessa forma, esta subseção teve por finalidade: esclarecer os conceitos 

atribuídos à investigação; levantar aspectos considerados inerentes a esta proposta, 

inclusive destacando proposições equivocadas; e apontar os objetivos de se ensinar 

Ciências a partir da investigação. A próxima e última seção dessa revisão de 

literatura se propõe a caracterizar as atividades investigativas.  

  

2.2.3 Caracterização das atividades investigativas 

 

Na literatura, as atividades investigativas são caracterizadas de diversas 

formas. O objetivo desta subseção é caracterizá-las segundo os referenciais 

internacionais e, principalmente, tomar as orientações de pesquisadores brasileiros, 

numa aproximação com a realidade de nossas salas de aula.  

Embora ao longo das discussões a atividade em laboratório possa ganhar 

evidências, compreende-se, assim como Bybee (2006), Munford (2007), Lima (2007) 

e Azevedo (2012), que uma atividade investigativa não é necessariamente uma 

atividade de laboratório. Segundo Azevedo (2012), para uma atividade ser 
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considerada investigativa, a ação do aluno não deve se restringir apenas à 

manipulação ou à observação. É necessário que o aluno reflita, discuta, explique e 

relate o fenômeno em estudo e que o professor o leve a encontrar sentido no que 

está investigando.  

Para Wellington (2000), há diferentes tipos de atividades de investigação, 

variando conforme o grau de abertura e de orientação. Algumas atividades 

apresentam uma resposta correta, outras não. Umas demoram semanas ou meses, 

outras, apenas minutos. Algumas tratam de situações imaginárias, outras já 

envolvem situações reais. Podem ser situações corriqueiras para os alunos, ou se 

tratar de uma situação nova. Há atividades de resolução de problemas, o que não 

significa que todas as investigações envolvam resolução de problemas.  

A figura 1 contempla as dimensões propostas por Wellington (2000) para as 

atividades de investigação.  

 

Figura 1- Dimensões das atividades de investigação 

 

Fonte: Wellington (2000). Tradução da autora.  

 

Nesse diagrama os três eixos não são independentes. Em relação ao eixo x, 

do professor ao aluno, trata-se de uma situação contínua. Em um extremo, quem 

coloca as questões para a investigação é o aluno, no outro, é o professor quem faz. 

Em y ocorre a mesma interpretação de continuidade em relação ao grau de 

abertura. Parte-se de atividades com apenas um caminho a seguir e com existência 
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de uma única solução, para atividades com possibilidades de soluções e caminhos 

diversos. Por fim z, com atividades diretas e estruturadas em um extremo, enquanto 

atividades indiretas e não estruturadas aparecem em outro extremo. 

Com as contribuições dos cognitivistas, baseados nos estudos de Piaget, 

“passou-se a encarar o laboratório como elemento de aferição do estágio de 

desenvolvimento do aluno e de ativação do progresso ao longo desses estágios e do 

ciclo de aprendizado” (KRASILCHIK, 2000, p. 88). Dessa forma, as concepções 

tradicionalmente consagradas para o laboratório de ciências, como o 

desenvolvimento de habilidades técnicas ou fixação de conceitos, passaram a ficar 

na contramão de uma visão construtivista.  

Nesta visão, Barberá e Valdés (1996) veem a experimentação com o papel de 

promover uma mudança conceitual, oportunizando aos alunos mudarem suas 

concepções superficiais por um enfoque mais sofisticado do conhecimento científico. 

Ou na interpretação do processo de ensino e aprendizagem, proposta por Mortimer 

(1996), de que os indivíduos construam perfis conceituais, como já relatado na 

subseção 2.1.1.  

Conforme descrito por Trivelato e Silva (2011), a produção de conhecimento 

na Ciência é estimulada por situações conflituosas. Quando o aluno percebe a 

inadequação de sua hipótese ao problema proposto, o conflito cognitivo gerado 

estimula a reflexão, o questionamento, a busca de informações, a pesquisa 

alternativa e a transformação de ideias.  

Partindo do pressuposto de que o conhecimento não pode ser transferido de 

uma pessoa para outra, mas que ele deve ser construído ativamente na mente de 

cada indivíduo, ganham evidência no ensino investigativo as discussões acerca do 

processo de construção desse conhecimento e do nível de esforço mental exigido. 

Daí que se fale em níveis de abertura nas atividades investigativas. 

 

2.2.3.1 Níveis de abertura 

 

O fato de reduzir a informação fornecida durante uma investigação faz 

aumentar o que é conhecido como nível de abertura. Embora as primeiras propostas 

focassem o trabalho em laboratório, os níveis de abertura se aplicam a qualquer 

atividade no ensino de Ciências por investigação. 
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Uma revisão dos níveis de abertura, segundo diversos autores, é realizada 

por Valverde et al (2006). Eles iniciam com a Taxonomia de Bloom (1956) baseada 

na ideia de que quanto o maior o esforço mental exigido, maiores as habilidades de 

nível cognitivo desenvolvidas. Nesta taxonomia, Bloom classifica os objetivos ou 

processos educacionais cognitivos em seis categorias de acordo com o esforço 

intelectual necessário: os três primeiros objetivos educacionais são conhecidos 

como processos cognitivos de baixa ordem (conhecimento, compreensão e 

aplicação) e os três últimos, como processos cognitivos de ordem superior (análise, 

síntese e avaliação).  

Schwab (1962) apresenta três níveis de abertura em relação ao ensino de 

atividades práticas no laboratório. O grau de abertura é baseado na proporção em 

que o professor facilita: a) problemas, b) as formas e meios para resolver estes 

problemas, c) a resposta a estes problemas. A quantidade de intervenção do 

professor é inversamente proporcional ao grau de abertura de uma prática ou o grau 

de descoberta pelo aluno. 

Priestley (1997) propõe uma escala de sete níveis de abertura em que aponta 

os processos cognitivos requeridos. O quadro 2 apresenta os níveis, as descrições 

das atividades em laboratório e o processo cognitivo requerido. 

 

Quadro  2 - Níveis de abertura segundo Priestley (1997) 

Nível Título Descrição das atividades em laboratório Processo 
cognitivo 
requerido 

1 Hermeticamente  
fechado 

Todos os procedimentos são fornecidos aos 
alunos. Os alunos fazem registros nos 
espaços reservados no relatório de 
laboratório. As tabelas com dados são 
incluídas.  

Conhecimento 

2 Muito fechado Todos os procedimentos são fornecidos aos 
alunos. As tabelas de dados são incluídas. 

Conhecimento 

3 Fechado Todos os procedimentos são fornecidos aos 
alunos. 

Conhecimento e 
compreensão 

4 Entreaberto Todos os procedimentos são fornecidos aos 
alunos. Algumas perguntas e conclusões 
são abertas. 

Compreensão e 
aplicação 

5 Ligeiramente 
aberto 

A maioria dos procedimentos é fornecida 
aos alunos e algumas perguntas e 
conclusões são abertas. 

Aplicação 

6 Aberto Os alunos desenvolvem seus próprios 
procedimentos. É fornecida uma lista com 
material. Muitas perguntas e conclusões 

Análise e 
síntese 
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são abertas.  

7 Muito aberto Aos alunos é indicado um problema que 
tem que ser resolvido (ou eles mesmos 
propõem). Os alunos desenvolvem os 
procedimentos e chegam às conclusões.  

Síntese e 
avaliação 

Fonte: VALVERDE et al (2006)   

 

Além da proposta de Priestely e de Schwab, Valverde et al (2006)  

apresentam a proposta de Herron (1971), conforme quadro 3. 

 

Quadro  3 - Níveis de abertura segundo Herron (1971) 

Nível Nome Objetivo Material Método Solução Estilo de 
prática 

0 Demonstração Dado Dado Dado Dada Exposição 

1 Exercício Dado Dado Dado Aberta Exposição 

2 Investigação 
estruturada 

Dado Dado 
todo ou 

em 
parte 

Dado 
em 

parte ou 
aberto 

Aberta Exposição 
Investigação 

3 Investigação 
aberta 

Dado Aberto Aberto Aberta Investigação 

4 Projeto Dado ou 
parcialmente 

aberto 

Aberto Aberto Aberta Investigação 

Fonte: VALVERDE et al (2006)   

 

Nessa proposta, o nível de abertura 0 se refere à comprovação prática de 

princípios teóricos; o aluno conhece de antemão o objetivo da prática, o material, o 

método a ser utilizado e o resultado final. No Nível de abertura 1 o aluno aprende a 

seguir as instruções de um método, do instrumento e de técnicas específicas de 

observação e manipulação. Nesses dois níveis de abertura, o estilo das práticas 

utilizado é o expositivo.  

No nível de abertura 2 o aluno aprende a selecionar o material e a 

desenvolver um método, posto que esses dois fatores podem não ter sido 

completamente facilitados ao aluno. Baseia-se em práticas de investigação, mas 

também podem ser baseados em práticas de exposição em que partes selecionadas 

são suprimidas da metodologia. É uma interface entre as práticas expositivas e as 

práticas abertas de investigação.  

No nível de abertura 3 o aluno identifica um problema, formula, escolhe e 

projeta o método mais adequado para resolvê-lo. Baseia-se em práticas de 
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investigação. Enquanto no nível de abertura 4 os alunos realizam uma investigação, 

cujo objetivo pode ter sido proposto por eles mesmos. 

Atividades práticas com baixos níveis de abertura requerem processos 

cognitivos de baixa ordem, o que não é propício para uma aprendizagem 

significativa8. Do ponto de vista construtivista, é ineficaz uma vez que apenas 

requerem processos cognitivos de baixa ordem, pois os alunos passam mais tempo 

em determinar se eles conseguiram ou não os resultados, corrigir o planejamento e 

se organizar.  Normalmente não há tempo suficiente para analisar a prática, nem 

para integrar a prática aos conceitos e proposições que já se conhece (VALVERDE 

et al, 2006).  

Como Munford e Lima (2007) apresentam, o documento “Inquiry and the 

National Science Education Standards” propõe diferentes níveis de organização das 

atividades, conforme maior ou menor direcionamento do professor, em resposta às 

características essenciais da investigação, mencionadas  por esse documento9. O 

Quadro 4 abaixo traz as orientações adaptadas pelas autoras, a partir do NRC, 

2000.  

 

Quadro  4 - Orientações para a organização de atividades de investigação 

Característica 
essencial 

Variações 

1. Aprendizes 
engajam-se com 
perguntas de 
orientação 
científica. 

Aprendizes 
propõem uma 
questão. 

Aprendizes 
selecionam uma, 
dentre várias 
questões 
previamente 
propostas, 
colocam novas 
questões. 

Aprendizes 
delimitam melhor 
e tornam mais 
clara a questão 
fornecida pelo 
professor, ou por 
materiais ou 
outras fontes. 

Aprendizes 
engajam-se com 
questão 
fornecida pelo 
professor, 
materiais ou 
outras fontes. 

2. Aprendizes 
dão prioridade 
às evidências ao 
responderem às 
questões. 

Aprendizes 
determinam quais 
seriam as 
evidências e 
realizam coletas de 
dados. 

Aprendizes são 
direcionados na 
coleta de certos 
dados. 

Aprendizes 
recebem dados e 
têm que analisá-
los. 

Aprendizes 
recebem dados 
e instruções de 
como analisá-
los. 

3. Aprendizes 
formulam 
explicações a 
partir de 

Aprendizes 
formulam 
explicações após 
sumarizarem as 

Aprendizes são 
guiados no 
processo de 
formulação de 

Aprendizes 
recebem 
possíveis formas 
de utilizar 

Aprendizes 
recebem 
evidências 

                                                           
8
 Aqui 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 o conhecimento prévio que o aluno possui.  A aprendizagem significativa ocorre 
quando a nova informação se ancora em conceitos relevantes (subsunçores) que já existiam 
na estrutura cognitiva do aluno (MOREIRA, 1999).  
9
 As características já foram citadas na subseção 2.2.2. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_cognitiva
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evidências. evidências explicações a 
partir de 
evidências 

evidências para 
formular 
explicações 

4. Aprendizes 
avaliam suas 
explicações à 
luz de 
explanações 
alternativas e as 
conectam ao 
conhecimento 
científico. 

Aprendizes 
examinam outros 
recursos, de forma 
independente, e 
estabelecem as 
relações com as 
explicações. 

Aprendizes são 
direcionados para 
áreas ou fontes 
de conhecimento 
científico. 

Aprendizes são 
informados 
acerca de 
possíveis 
conexões. 

 

5. Aprendizes 
comunicam e 
justificam 
explicações. 

Aprendizes 
constroem 
argumentos 
razoáveis e lógicos 
para comunicar 
explicações.  

Aprendizes são 
treinados no 
desenvolvimento 
da comunicação.  

Aprendizes 
recebem 
diretrizes para 
tornar sua 
comunicação 
mais precisa.  

Aprendizes 
recebem 
instruções passo 
a passo e 
procedimentos 
para se 
comunicarem.  

Mais............ Nível de Autodirecionamento dos Aprendizes .......... Menos 
Menos ............ Nível de direcionamento do professor ou de material ........... Mais 

Fonte: MUNFORD e LIMA (2007) 

 

Para Bybee (2006), as orientações são uma tentativa explícita de mostrar que 

a investigação vai além de uma estratégia didática apenas. A tabela apresenta uma 

variedade de experiências possíveis, algumas mais centradas no professor, outras 

no aluno. Ao professor cabe, segundo orientações do documento, a decisão crítica 

sobre quais estratégias e métodos são melhores em sua sala de aula.  

Ainda em relação às orientações, Munford e Lima (2007) afirmam que um dos 

maiores desafios, tanto para o professor quanto para o aluno, seria avaliar quais 

questões poderiam ser consideradas questões científicas, pertinentes com a 

proposta de investigação. Segundo o documento, as questões científicas devem: (i) 

ser centradas em objetos, organismos e eventos do mundo natural; (ii) estar 

relacionada a conceito científico; (iii) conduzir a uma investigação empírica, à coleta 

e ao uso de dados para explicar os fenômenos. As pesquisadoras ainda avaliam 

que, em muitas situações de sala de aula, as perguntas surgidas não são 

apropriadas à investigação, cabendo ao professor direcionar a elaboração de 

questões ou já apresentar uma questão pronta.  

Quanto à utilização das evidências coletadas para responder à questão, a 

ênfase está em desafiar os alunos a controlarem condições ou a coletarem dados 

sob quaisquer condições para sustentar uma explicação científica, mesmo sendo na 

ciência escolar. Dessa forma, os argumentos construídos não estão mais centrados 

na autoridade do professor, o detentor do conhecimento, nem na plausibilidade 
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desses argumentos. Destacam ainda que, em muitas situações, os dados utilizados 

pelos alunos já podem estar coletados ou serem coletados com um maior grau de 

organização estabelecido pelo professor. 

Em relação à elaboração de explicações a partir das evidências coletadas ou 

selecionadas, as autoras chamam a atenção para o fato de que tais explicações 

devem estar abertas à crítica. Ao elaborá-las, processos cognitivos diversos são 

requeridos, como a classificação, inferência e pensamento crítico, o que pode 

representar uma oportunidade importante para os alunos construírem novas ideias, 

a partir de conhecimentos iniciais.  

Quanto à avaliação das explicações construídas à luz de explicações 

alternativas, faz-se necessário criar um espaço que permita contrastar as 

explicações próprias, às dos colegas e às explicações científicas, e que ocorram 

também reelaborações. Em termos de comunicar e justificar suas explicações, o 

aluno também tem a oportunidade de elaborar questões em relação aos trabalhos 

dos colegas e desenvolver critérios para avaliar o que foi produzido pelos outros.  

 

“Em suma, acredita-se que na medida em que o aluno vivencia todos 
esses aspectos essenciais, ele passa a ter um conhecimento mais 
apropriado acerca das práticas dos cientistas e dos processos de 
construção de teorias científicas. A própria aprendizagem dos 
conceitos científicos também é mais aprofundada e significativa, uma 
vez que esses conceitos e teorias são introduzidos em meio a 
elementos essenciais de seu contexto de produção” (MUNFORD e 
Lima, 2007, p. 15). 
 

 

2.2.3.2 Tipos de atividades investigativas 

 

As atividades investigativas podem adquirir diferentes configurações ou 

tipologias: atividades práticas (experimentais, de campo e de laboratório); atividades 

teóricas, atividades de simulação em computador; atividades com bancos de dados; 

atividades de avaliação de evidências; atividades de demonstração; atividades de 

pesquisa; atividades com filme; elaboração verbal e escrita de desenho de pesquisa, 

dentre outras (SÁ et al, 2007). 

Azevedo (2012) apresenta quatro tipos de atividades investigativas: 

(i) as demonstrações investigativas: são as demonstrações que partem da 

apresentação de um problema ou de um fenômeno e levam à investigação.  Silva 
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et al (2010) relatam que, para uma demonstração investigativa alcançar 

resultados mais efetivos no processo ensino-aprendizagem, ela deve: 

 iniciar-se pela formulação de uma pergunta que desperte a curiosidade e o 

interesse dos alunos. 

 Durante a realização da atividade, o professor deve abordar os três níveis 

do conhecimento químico, isto é: a observação macroscópica, a 

interpretação microscópica e a expressão representacional. 

 Promover o fechamento da aula, respondendo à pergunta formulada 

inicialmente e a inclusão da interface ciência-tecnologia-sociedade-

ambiente – CTSA (implicações sociais, culturais, políticas, econômicas, 

tecnológicas, ambientais, etc) relacionada ao experimento desenvolvido. 

 Avaliar a aprendizagem. Uma possibilidade seria solicitar aos alunos que 

analisem situações análogas de sua vivência (quando possível). 

(ii) O laboratório aberto: também busca a solução de uma questão que será 

respondida por uma experiência. Azevedo (2012) propõe basicamente seis 

momentos: (1) proposta do problema; (2) levantamento de hipóteses; (3) 

elaboração do plano de trabalho; (4) montagem do arranjo experimental e coleta 

de dados; (5) análise dos dados e (6) conclusão.  

(iii) As questões abertas: são as questões propostas aos alunos em relação a 

fatos relacionados ao dia-a-dia e cuja explicação depende de conceitos 

discutidos e construídos em aulas anteriores. Esta atividade é vista como a 

possibilidade de desenvolver a argumentação, demonstrar domínio da norma 

culta e uso da linguagem científica, aplicação de conceitos, bem como seleção e 

organização de informações para enfrentar situações-problema. 

(iv) Os problemas abertos: são situações gerais nas quais se discute desde as 

condições de contorno até possíveis soluções, envolvendo fases qualitativa e 

quantitativa. Um dos pontos de diferença em relação às questões abertas é a 

matematização dos resultados. 

Gil e Castro (1996) discutem a necessidade de se apresentar propostas 

concretas sobre a abordagem investigativa para que elas não se tornem 

simplesmente rótulos. Dessa forma, os autores apresentam 10 aspectos, inclusive 

contemplados nos documentos americanos, que apontam como fundamentais para 

a orientação de uma atividade que se julgue investigativa.  Ressaltam ainda que não 
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são propostas a serem obedecidas rigorosamente, ou muito menos tratadas de 

forma linear.  São elas: 

1. Apresentar situações-problema abertas em um nível de dificuldade adequado 

para os alunos. 

2.  Favorecer a reflexão dos estudantes sobre a relevância e o possível 

interesse pelas situações propostas (considerando as possíveis implicações 

CTS10). 

3. Potencializar as análises qualitativas que ajudem a compreender e a acatar 

as situações planejadas e a formular perguntas operativas sobre o que se 

busca. Longe de ignorar o papel essencial da matemática como uma 

ferramenta de pesquisa, trata-se de evitar operações matemáticas a cegas, 

sem relação com os resultados obtidos. 

4. Tratar a emissão de hipóteses como atividade central da investigação 

científica, capaz de orientar o desdobramento das situações e explicitar as 

concepções prévias dos estudantes. Insistir na necessidade de fundamentar 

as hipóteses, prestando atenção na atualização dos conhecimentos que são 

pré-requisitos para o estudo em caso. 

5. Dar importância ao desenvolvimento do projeto e planejamento da atividade 

experimental pelos próprios estudantes. Potencializar, sempre que possível, 

a incorporação da tecnologia com o objetivo de favorecer uma visão da 

atividade científica contemporânea.  

6. Fazer uma análise detalhada dos resultados, à luz dos conhecimentos 

disponíveis, das hipóteses levantadas e dos resultados de outros 

investigadores (outras equipes de estudantes). Favorecer, mediante os 

resultados, a revisão do planejamento. Prestar especial atenção aos conflitos 

entre as concepções iniciais e os resultados. 

7.  Considerar as possíveis perspectivas do estudo em outro nível de 

complexidade e em outras implicações de estudo CTS. 

8. Fazer um esforço de integração que considere a contribuição do estudo com 

a construção de um corpo coerente de conhecimentos, assim como as 

possíveis implicações em outros campos de conhecimento. 

                                                           
10

 Ciência, Tecnologia e Sociedade. 
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9.  Conceder uma importância especial à elaboração de memórias científicas 

que reflitam o trabalho realizado e possam servir de base para ressaltar o 

papel da comunicação e do debate na atividade científica. 

10. Potencializar a dimensão coletiva do trabalho científico, por meio das 

equipes de trabalho e da interação entre cada equipe. Mostrar que os 

resultados de uma pessoa ou de uma equipe não são suficientes para validar 

ou não.   

  

Em relação à dimensão coletiva, Valverde et al (2006) chegam a mencionar 

a aprendizagem cooperativa, definida como técnica de ensino, em que os alunos 

trabalham em conjunto para alcançar um objetivo comum e cada indivíduo atinge a 

meta se os outros membros do grupo cooperativo tiverem alcançado. 

Dessa forma, o capítulo se encerra ao propor, a partir das leituras 

realizadas, uma revisão das contribuições construtivistas e do movimento por 

investigação para a aprendizagem em Ciências. Nos próximos capítulos, os dados 

coletados esperam agregar contribuições aos estudos já desenvolvidos.  
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CAPÍTULO III - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Na primeira seção serão tratados os referenciais 

que sustentaram a escolha por uma pesquisa de abordagem qualitativa e descritos 

os instrumentos utilizados para a coleta dos dados. 

Em seguida será apresentado o contexto deste estudo, construído a partir da 

caracterização da escola e do laboratório enquanto espaço para a investigação nas 

aulas de Ciências. Serão ainda apresentadas a professora e a turma.  

Na terceira seção será caracterizada a sequência de ensino investigativa 

(SEI) elaborada e aplicada sobre o tema Materiais e suas Propriedades. Para a 

estruturação das seis atividades que compõem a SEI, foram tomadas, como 

referencial, as orientações de Carvalho sobre a sua elaboração. Também foram 

contempladas as orientações contidas nos documentos oficiais para o ensino de 

Ciências no 9º ano do Ensino Fundamental.  Algumas atividades, já presentes em 

materiais didáticos disponíveis nas escolas públicas, foram reestruturadas para 

atender aos objetivos da SEI.  

Por fim, na quarta seção, serão apresentados os procedimentos adotados 

para o tratamento e análise dos dados. 

 

3.1 Metodologia da pesquisa e procedimentos de coleta dos dados 

  

Esta pesquisa tem abordagem qualitativa, dado o propósito de investigar as 

contribuições de uma sequência de ensino investigativa (SEI) para as aprendizagens 

conceitual, procedimental e atitudinal em uma turma de alunos do 9° ano do Ensino 

Fundamental. 

Para Bodgan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa apresenta características 

básicas que configuram esse tipo de estudo. O ambiente natural é a fonte direta de 

dados e o investigador constitui o instrumento principal, introduzindo-se em um 

contexto e procurando elucidar questões educativas. Embora utilize instrumentos 

tecnológicos para a sua coleta, são suas concepções, sensações e interpretações 

que conduzirão aos resultados. Os dados coletados são, em sua maioria, descritivos 

e o interesse é mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados.  
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Os acontecimentos de sala de aula, segundo Ludke e André (1986), serão 

mais bem compreendidos se considerado o contexto em que ocorrem. Isso se deve 

à multiplicidade de significados que permeiam o processo, uma vez que integram um 

universo cultural específico.   

Neste trabalho foi adotada a abordagem estudo de caso levando-se em 

consideração a questão de pesquisa.  Nesse tipo de abordagem não se espera 

comprovar teorias, mas antes compreender e descrever a situação em foco, que é 

considerada uma representação singular da realidade. 

A observação, associada a outras técnicas de coleta de dados, permitiu o 

contato mais direto da pesquisadora com a realidade (LUDKE e ANDRÉ, 1986). A 

princípio, esperava-se que a pesquisadora assumisse o papel de observadora 

participante, buscando a interação com os sujeitos envolvidos durante a observação 

e o registro do processo (APPOLINÁRIO, 2006). Todavia, em alguns momentos, foi 

ela quem conduziu a aplicação da SEI. Isso ocorreu em virtude do número elevado 

de alunos, o que impossibilitava levá-los, simultaneamente, ao laboratório, além da 

necessidade de potencializar o tempo disponível para o desenvolvimento da 

sequência. A observação foi realizada durante os meses de fevereiro a maio, 

período em que ocorreu o trabalho em campo. 

A coleta dos dados se iniciou após o parecer consubstanciado favorável do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndices A, B, C) 

e o Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos (TAUID) (Apêndice D) 

foram encaminhados à professora, à diretora e aos pais e/ou responsáveis pelos 

alunos. O primeiro contato foi com a professora, que se mostrou motivada e 

interessada em participar do estudo. Em seguida, uma carta solicitando a 

autorização da escola (Apêndice E) e uma cópia do projeto foram entregues à 

direção. A diretora também se mostrou receptiva e autorizou a pesquisa. 

Foi solicitada uma reunião com os pais, mães e/ou responsáveis pelos alunos 

para apresentação do projeto e esclarecimentos quanto aos aspectos éticos da 

pesquisa, mas a diretora informou que os pais geralmente não comparecem à 

escola, devido à distância entre a escola e suas respectivas comunidades rurais. 

Muitos pais não possuem veículo, além de não poderem utilizar o mesmo transporte 

dos alunos. Dessa maneira, ela sugeriu que fosse feita a entrega do TCLE e do 



54 
 

TAUID aos alunos e, caso os pais apresentassem dúvidas, poderiam ligar ou até 

mesmo procurá-la.  

Durante 15 dias, a professora recebeu 37 termos assinados e informou que 

cinco famílias não autorizavam a participação de seus filhos. Por meio de 

telefonema e visita aos pais, a pesquisadora procurou esclarecer as dúvidas 

apresentadas. Infelizmente não obteve sucesso com duas famílias, que se negaram 

a receber a visita ou esclarecimentos por telefone. Decidiu-se, então, que os dois 

alunos permaneceriam em sala, participando normalmente das aulas. Entretanto 

seus registros não seriam considerados na coleta de dados. Para não gerar 

desconforto, a pesquisadora e a professora conversaram com os alunos em 

particular, explicando que eles participariam da aula como todos os colegas, mas 

não fariam parte da pesquisa. 

Em virtude dos objetivos esperados com a pesquisa e do universo 

investigado, a coleta dos dados ocorreu por meio de: 

 

a. Registros em campo 

 

Durante o trabalho em campo, um diário foi produzido e, para auxiliar na 

observação e no registro, as atividades escritas realizadas pelos alunos foram 

fotocopiadas e as aulas foram gravadas em áudio.  Um gravador de áudio foi 

disposto próximo à professora durante todo o processo. Nos grupos de trabalho, três 

gravadores foram utilizados, de maneira aleatória, respeitando os grupos 

constituídos pelos dois alunos cujos pais não autorizaram a participação.  

 

b. Questionários 

 

Três questionários foram elaborados e aplicados. Em relação ao questionário 

entregue à professora, a intenção foi conhecer sua formação profissional, 

experiência docente, concepções acerca de aspectos teóricos e práticos da 

docência. Optou-se por elaborar questões abertas por propiciarem mais qualidade e 

riqueza das respostas (APPOLINÁRIO, 2006). O questionário para a professora 

(Apêndice F) foi entregue na segunda visita à escola. 
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No primeiro contato da pesquisadora com os alunos, para esclarecimentos 

quanto à pesquisa, um questionário foi aplicado (Apêndice G). O objetivo desse 

instrumento era conhecer os estudantes, inclusive para saber sobre suas 

experiências com as aulas de Ciências. O instrumento também orientou a 

elaboração e a aplicação da SEI. Já o segundo questionário (Apêndice H), aplicado 

ao término do trabalho de campo, solicitava a avaliação dos alunos quanto ao 

desenvolvimento da SEI.  

 

c. Entrevista 

 

A única entrevista realizada foi com a assistente técnica de secretaria, com o 

objetivo de obter informações sobre o funcionamento da escola, perfil 

socioeconômico da comunidade escolar, dentre outras informações. Um roteiro foi 

elaborado, com perguntas previamente estipuladas, caracterizando uma entrevista 

semiestruturada. Todavia, foi deixado espaço para elucidar questões que porventura 

surgissem de forma imprevista ou espontânea (APPOLINÁRIO, 2006).  

As informações coletadas durante a entrevista e as observações em campo 

realizadas pela pesquisadora subsidiaram a construção do contexto desta pesquisa, 

apresentado na próxima seção. 

 

3.2 Contexto da pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola da Rede Estadual de Minas 

Gerais, no município de Entre Rios de Minas, durante os meses de fevereiro a maio 

de 2014. Em dezembro de 2013, a pesquisadora entrou em contato com colegas do 

município, professores de Ciências, e fez o convite para participarem do estudo. 

Embora se mostrassem receosos, uma colega demonstrou prontidão em conhecer 

os objetivos e a metodologia da pesquisa.  

Já no primeiro encontro com a professora, a pesquisadora apresentou o 

projeto. Na ocasião, ela desconhecia a escola em que lecionaria no ano seguinte, 

por não integrar o quadro permanente de docentes da escola em que estava lotada. 

Já no mês de fevereiro, após o período de contratação dos professores, a 

pesquisadora visitou a escola em que a professora lecionaria no ano de 2014. Após 
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a apresentação do projeto, a autorização foi concedida. A direção e alguns 

funcionários da escola, que estavam presentes no momento da visita, mostraram-se 

muito receptivos. 

Dessa forma, a escolha da escola envolveu os seguintes critérios: a aceitação 

e disponibilidade da professora em participar; e a permissão e prontidão da 

comunidade escolar em acolher a pesquisa. Critérios relacionados às orientações 

pedagógicas da instituição não foram considerados, como o trabalho com 

investigação nas aulas de Ciências, organização social dos alunos em grupos, 

dentre outros fatores. Isso ocorreu em virtude da dificuldade de se obter, em um 

município com apenas quatro escolas de Ensino Fundamental II, professores que 

aceitassem a pesquisa. 

 

3.2.1.  Escola 

No município de Entre Rios de Minas, a oferta do Ensino Fundamental (EF) II 

e do Ensino Médio (EM) é feita pela rede estadual de ensino. Localizada a 6 km da 

cidade, no povoado do Castro, a escola, legalmente considerada urbana, conserva 

ares de escola rural. Mais de setenta por cento dos 266 alunos regularmente 

matriculados residem nas comunidades rurais de Brumadinho, Rochedo, Taquaril, 

Serra do Camapuã, Camapuã, Rua do Fogo, Natividade, Água Limpa dos Ferreiras 

e Campina.  

A escola oferece, no primeiro turno, o 6º e o 9º anos do EF e o 1º, 2º e 3º 

anos do EM, totalizando 157 alunos. Há oferta do 7º e 8º anos do EF, no segundo 

turno, atendendo 70 alunos. À noite, para 39 alunos, oferece o Projeto de Educação 

de Jovens e Adultos (EJA)11 do 7º ano do EF e do 3º ano do EM. Além das turmas 

regulares, a escola tem o Projeto de Tempo Integral (Proeti)12, atendendo, pela 

manhã, 31 alunos dos 7º e 8º anos. À tarde, atende 26 alunos do 6º ano e 25 alunos 

do 9º ano.  

Em relação ao quadro de funcionários, a escola conta com (1) uma diretora, 

(1) um vice-diretor, (1) uma supervisora, (1) uma secretária, (2) dois assistentes 

                                                           
11

 A EJA é um programa que atende jovens e adultos que não tiveram oportunidades de estudos na 
faixa etária convencional e desejam completar a Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio). 
12

 O Proeti é um projeto que visa à ampliação do tempo de permanência do aluno na escola para 
proporcionar experiências pedagógicas, culturais e esportivas, ampliando suas oportunidades de 
aprendizagem. 
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técnicos de secretaria e (5) cinco auxiliares de serviços gerais. Há (1) uma 

professora de uso da biblioteca que, para atender aos três turnos, alterna o horário 

de trabalho.  

Na primeira visita da pesquisadora à escola, durante o mês de fevereiro, 

ainda não havia sido contratada a bibliotecária. Quanto aos 22 professores, 17 são 

habilitados. Grande parte leciona mais de um conteúdo, considerado afim à sua 

formação, devido à pequena carga horária de aulas. O restante dos docentes se 

enquadra na categoria de autorizados, situação em que se pode lecionar mesmo 

não possuindo a graduação em licenciatura ou não a tendo concluída. 

Para descrever a escola, a assistente técnica de secretaria, responsável pelo 

primeiro turno, foi entrevistada, conforme já mencionado na seção 3.1. Quando 

indagada sobre o perfil socioeconômico e cultural de sua clientela, disse que a 

escola não tinha registros escritos. Presume-se que grande parte dos pais dedica-se 

ao campo e não possui o EF completo.  No primeiro bimestre 45% dos alunos 

estavam inscritos no Programa Bolsa Escola13. 

Quanto ao espaço físico, a escola surpreende pelo requinte de suas 

instalações. Após anos de reforma e dedicação da última gestora, o prédio é 

destaque no município.  No primeiro piso, estão sete salas de aula, além de salas 

individuais, todas com banheiro privativo, para a direção, secretaria, professores, 

supervisão e auxiliares de serviços gerais. A biblioteca foi construída de modo a 

atender tanto a escola quanto a comunidade escolar durante seu funcionamento. 

Além do laboratório de Ciências, há uma cozinha ampla, área de tanque, refeitório, 

banheiro para os alunos, quadra e horta, ultimamente desativada. Já no segundo 

piso, está a sala de informática, sala para depósito, o auditório com capacidade para 

300 pessoas, camarins masculino e feminino, sala de som e mezanino. 

Quanto aos aspectos pedagógicos, os dados também foram fornecidos pela 

assistente técnica de secretaria e pela professora. No dia da visita para a coleta dos 

dados, a supervisora e a diretora estavam a caminho de uma reunião para a entrega 

dos boletins em uma das comunidades rurais atendidas. Devido à distância das 

comunidades até à escola e à falta de transporte público para os pais, há anos o 

informe do rendimento dos alunos é entregue aos pais ou responsáveis, nas 

próprias comunidades. 

                                                           
13

 O Bolsa Escola é um programa de transferência de recurso para manter as crianças nas escolas, 
evitando o trabalho para complementação de renda familiar. 
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O ano letivo é dividido em quatro bimestres, com avaliações no valor de 25 

pontos cada, sendo 12 pontos destinados ao simulado. O simulado consiste em uma 

prova de 90 questões, com valor de 8 pontos, englobando os conteúdos de todas as 

disciplinas cursadas naquele ano. Os professores elaboram e enviam as questões 

para a supervisão e para a direção, responsáveis pela organização da prova. Nesse 

ano, a redação foi incluída, sendo-lhe atribuídos quatro pontos. Durante dois dias 

acontece a aplicação, nos três primeiros horários, e nos dois últimos, é feita a 

correção pelos professores. O simulado tem valor de prova bimestral e o restante da 

atribuição dos pontos fica a critério do professor. Ao final, para os alunos que não 

obtiveram a média de 60%, em cada disciplina, existe a recuperação bimestral. 

Agendada pelo serviço de supervisão e direção, a recuperação bimestral consiste 

em uma nova avaliação, elaborada e aplicada pelo professor.  

Durante os meses de trabalho em campo, pode-se perceber a preocupação 

em preparar os alunos para as avaliações, inclusive em horário extraturno. Também 

foi perceptível a preocupação com a formação cidadã. No mês de junho, é realizada 

uma caminhada ecológica para locais diversos da região, organizada pela direção e 

por uma equipe de professores. Para as comemorações do dia do estudante, é 

organizada uma gincana, cujas provas têm preocupação com o resgate da cultura 

local e regional. 

 

3.2.1.1 Laboratório 

Há mais de 3 anos, uma sala de 40 m2 é o espaço destinado às aulas de 

laboratório. No centro da sala estão dispostas duas bancadas em granito, sendo que 

em duas das quatro extremidades estão instaladas pias. Ao redor estão distribuídos 

20 bancos almofadados. Um quadro quadriculado a pincel ocupa toda a extensão de 

uma parede. Há somente uma porta de acesso.  A ventilação do local é assegurada 

por amplas janelas. Em termos de materiais pedagógicos, um torso humano, um 

esqueleto e as vidrarias (4 pipetas, 1 béquer, 14 tubos de ensaio com suporte, 1 

conta-gotas e 1 escova para limpeza dos tubos) constituem o acervo material. 

Na primeira visita da pesquisadora, o vice-diretor e a professora informaram 

que, até aquele momento, o espaço não era utilizado para aulas de laboratório. Foi 

possível observar que o mesmo funcionava como depósito de materiais. O vice-
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diretor se comprometeu a limpar o local e solicitou a elaboração de uma lista de 

materiais necessários para o funcionamento do laboratório.  

Durante os meses de trabalho em campo, pode-se verificar a curiosidade dos 

demais alunos sobre o que ocorria naquela sala e que outros professores também 

passaram a utilizar o espaço. 

 

3.2.1.2 Professora 

Na segunda visita à escola, a pesquisadora solicitou que a professora 

respondesse a alguns questionamentos para conhecer sua formação profissional, 

experiência docente e concepções acerca de aspectos teóricos e práticos da 

docência. A entrega do questionário respondido ocorreu após o término do trabalho 

de campo. 

A professora concluiu a licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade 

Federal de São João Del Rei (UFSJ), em setembro de 2013. Há 4 anos leciona e já 

trabalhou com as disciplinas de Matemática, Ciências e Biologia. Atualmente 

trabalha nesta escola com 15 aulas semanais, distribuídas em 3 dias, com a 

disciplina de Ciências. O restante da carga horária é cumprido com Ciências e 

Biologia, em outra escola do município. São 18 aulas semanais distribuídas em 2 

dias. Além dessa carga horária, a professora participa do Proeti, com algumas aulas 

de Ciências.  

Quando questionada sobre a importância de se ensinar Ciências, a 

professora respondeu: “como não ensinar Ciências se o conteúdo é de extrema 

importância para os alunos”. Acredita que o ensino permite que os alunos façam 

correlação com situações do cotidiano e que o conhecimento é uma apropriação do 

indivíduo. Aponta que o número reduzido de aulas destinadas ao conteúdo, o 

número elevado de alunos por turma, o desinteresse por parte de alguns e a falta de 

material são dificuldades encontradas ao se ensinar Ciências.  

Em relação às estratégias empregadas, a professora disse utilizar-se do livro 

didático, filmes, desenhos animados, textos científicos ou de revistas da área, visitas 

planejadas a parques, zoológicos, etc., e experimentação. As estratégias não 

utilizadas ainda são as simulações em computadores e outros recursos associados 

à internet. Acredita que as estratégias são utilizadas a fim de melhorar as aulas e 

despertar o interesse dos alunos. Quando algo não ocorre dentro do programado, 
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trabalha com os alunos a concepção de que nem tudo dá certo e aproveita para 

discutir as expectativas.  

As atividades em sala, segundo relato da professora, são realizadas 

individualmente, quando ela deseja entender ou perceber o que o aluno sabe sobre 

o tema desenvolvido. Já em grupo, quando deseja avaliá-los como equipe. A 

professora disse gostar das metodologias de abordagem investigativa, pois dessa 

forma instiga o aluno sobre determinado assunto, valoriza o conhecimento prévio e 

pode relacionar com a prática cotidiana. 

A boa receptividade da professora garantiu muitos momentos para discutir o 

desenvolvimento da sequência de atividades de acordo com o conteúdo definido. Os 

encontros ocorreram enquanto a pesquisadora aguardava entre o horário de uma 

aula e outra, nos horários vagos da professora na outra escola e por meio de e-mail 

e telefone. A professora também acompanhou a visita aos pais para solicitar a 

autorização e assinatura do TCLE.  

Esse foi o primeiro contato da professora com os alunos envolvidos na 

pesquisa, ao assumir as aulas por todo o período letivo. Ela já havia trabalhado em 

substituição a outra professora, num pequeno período, com turmas do EM. Ao longo 

do trabalho de campo, pode-se perceber a preocupação da professora em finalizar 

conteúdos e preparar os alunos para o simulado.  A rotina da sala de aula sempre foi 

respeitada, principalmente no período em que aconteceria o simulado. Durante o 

desenvolvimento da sequência de ensino, foi necessário elaborar resumo dos 

tópicos que estavam sendo discutidos, embora os alunos tivessem os conteúdos no 

livro didático, e lista de atividades. A finalidade foi manter e respeitar a organização 

adotada até então para as aulas de Ciências. 

 

3.2.1.3 Turma 

A turma do 9º ano do Ensino Fundamental era inicialmente formada por 22 

meninos e 20 meninas, com idades compreendidas entre 13 e 17 anos. Ao término 

do trabalho de campo, dois alunos já haviam se desvinculado. Vinte e cinco alunos 

estavam matriculados no Proeti. Quando do primeiro contato, a professora comentou 

que a diretora já solicitara, junto à Superintendência Regional de Ensino, a divisão 

da turma. Havia preocupação em se desenvolver um bom trabalho pedagógico, 
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principalmente porque esses alunos realizariam avaliação externa ao final do ano. 

Todavia, a solicitação não fora atendida. 

As carteiras, organizadas em fila, dificultavam a circulação dos professores, 

principalmente para utilizarem o quadro. A sala não comportava todos os alunos. 

Embora possuísse amplas janelas, nos dias de temperatura mais elevada, o calor 

incomodava. Em conversa com professores da turma, constatou-se que alguns 

alunos revelavam comportamentos que perturbavam o normal funcionamento das 

aulas. Outro aspecto destacado era o desinteresse e a dificuldade de aprendizagem, 

culminando no baixo resultado das avaliações internas. 

Com base no questionário inicial, constatou-se que grande parte dos alunos, 

em torno de 70%, residia em comunidades rurais. Devido à distância, alguns alunos 

gastavam, utilizando o transporte escolar, até 1 hora para chegar à escola.  

Em relação à profissão dos pais, os alunos responderam que eles se 

ocupavam da lavoura ou da pecuária, ou ainda, que trabalhavam como pedreiros, 

auxiliares de construção, motoristas, vendedores e em firmas. Já em relação às 

mães, mais da metade dedicava-se exclusivamente ao lar. Entre os alunos, 14 

trabalhavam após o horário da aula e somente quatro alunas responderam que 

auxiliavam nos afazeres domésticos.  

As respostas mostraram que assistir à televisão, ouvir música e praticar 

esporte era o que mais apreciavam no tempo livre. O meio mais utilizado para se 

manterem atualizados era a internet, seguido do telejornal. Em relação à leitura, 11 

alunos disseram não gostar de ler. Em relação ao celular, o aparelho apareceu com 

maior frequência de uso para fazer chamadas e joguinhos. Dezesseis alunos não 

acessavam a internet pelo aparelho.  

Ao longo do estudo de campo, tomou-se conhecimento do trabalho realizado 

pela escola em relação ao laboratório de informática. Alunos voluntários 

funcionavam como monitores, propiciando aos demais a oportunidade de acesso à 

internet. Quando algum aluno extrapolava as regras estabelecidas, o monitor 

comunicava à direção. Assim, aos alunos era propiciada a oportunidade de interação 

com recursos indisponíveis em suas residências.  

As respostas obtidas com a aplicação desse instrumento permitiram breve 

acesso à bagagem histórica dessa turma. As interações estabelecidas em sala, 

como, por exemplo, o professor demonstrando interesse sobre a trajetória do aluno, 
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trazem contribuições significativas para o processo de ensino e aprendizagem. Em 

relação à pesquisa, de efeito imediato, pode-se dizer que conhecer a origem desses 

alunos fez com que as atividades contemplassem aspectos relacionados ao campo.  

 

3.3 Caracterização da sequência de ensino investigativa 

 

 A sequência de ensino investigativa (SEI) foi uma construção coletiva entre a 

pesquisadora e o orientador, elaborada a partir do levantamento dos dados do 

questionário inicial aplicado aos alunos, das observações do trabalho de campo e da 

experiência docente de ambos com a Educação Básica. Algumas atividades, já 

presentes em livros didáticos, sofreram adaptações para que contemplassem uma 

abordagem investigativa de ensino. O tópico de conteúdo abordado foi Materiais e 

suas Propriedades. Esse tópico integra o tema diversidade dos materiais, do Eixo 

Temático I, da proposta curricular de Conteúdos Básicos Comuns (CBC), para o 

ensino de Ciências, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, da Rede Estadual de 

Minas Gerais. A opção pelo tópico Materiais e suas Propriedades surgiu em virtude 

do planejamento da escola. Estes seriam os conteúdos ministrados no período 

proposto para a pesquisa. Em certas atividades da sequência, tópicos de outros 

conteúdos do CBC foram retomados visando propiciar condições para que o aluno 

avançasse em sua aprendizagem.  

A partir do estudo das habilidades básicas apontadas no CBC para o tópico 

Materiais e suas Propriedades e do livro didático adotado pela escola, um esquema 

de conteúdos foi organizado para direcionar a SEI. Devido à indisponibilidade de 

tempo, não foi possível contemplar, no desenvolvimento da sequência, todos os 

tópicos nesta pesquisa. A figura 2 representa um mapa conceitual para a SEI. 



63 
 

Figura 2 - Esquema de conteúdos para o tópico Materiais e suas Propriedades 

 

FONTE: Elaboração da autora  

 

No desenvolvimento da SEI procurou-se, sempre que possível, trazer o 

cotidiano para as discussões. Transformar o cotidiano em objeto de investigação 

tem sido um dos desafios para o Ensino de Ciências, devido a equívocos ou 

inadequações. Como aponta Mortimer et al. (2002) “é preciso ultrapassar a ideia de 

ciência fácil, simples e em continuidade com o senso comum”. O aluno deve 

compreender que há uma cultura capaz de explicar o mundo utilizando-se, por 

exemplo, de uma linguagem diferente da usada em seu dia-a-dia. E é essa cultura 

que ele está tomando contato na escola. Outro aspecto considerado foi a utilização 

de experimentos. No questionário inicial aplicado aos alunos, a experimentação foi 

apontada como um dos itens que mais os deixavam curiosos ao estudar Ciências.   

Para a estruturação das atividades, a SEI proposta por Carvalho (2013) foi 

tomada como referencial. Uma SEI é entendida como uma sequência de aulas 

abrangendo um tópico do conteúdo escolar em que algumas atividades-chave 

devem estar presentes. O problema, que iniciará a sequência, é uma das atividades 

consideradas chave. O objetivo é introduzir o aluno no tópico de conteúdo desejado 

e levá-lo a pensar sobre o fenômeno científico em questão. Quanto à sua natureza, 
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ele pode ser experimental, manipulado pelo próprio grupo de alunos, ou 

demonstrativo, quando a aparelhagem oferece perigo e a ação é realizada pelo 

professor. Ou ainda, de natureza teórica, quando proposto a partir de figuras de 

revistas e/ou gravuras de sites, imagens, tabelas, textos, ou seja, das diversas 

linguagens da Ciência, dependendo do desenvolvimento dos alunos.  

Outra atividade considerada relevante é a sistematização do conhecimento 

construído pelo aluno, após a resolução do problema. Sugere-se a leitura de textos 

escritos que permitam os alunos novamente discutir, comparando o que fizeram e o 

que pensaram ao resolver o problema com o que é relatado nesse material. E, por 

fim, as possíveis contextualizações. Podem ser mais simples, logo após a discussão 

do problema, reduzidas a questões elementares, levando o aluno, na sua 

imaginação, da sala de aula à sua realidade, ou uma contextualização mais 

elaborada, relacionando o problema investigado com um problema social ou 

tecnológico (CARVALHO, 2013).  

A SEI elaborada e aplicada neste trabalho (Apêndice I) iniciou-se com a 

Atividade 1 (O pão nosso de cada dia, de onde vem?). Ela tratou das 

transformações físicas e químicas dos materiais. A atividade trouxe a canção O Cio 

da Terra14, em uma versão mixada, e três questões foram propostas. O objetivo foi 

sondar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o conceito de transformações: (i) 

os alunos são capazes de perceber as mudanças que ocorrem com os materiais tais 

como mudança de cor, cheiro (liberação de gases), alteração de textura dos 

materiais (amolecimento ou endurecimento), etc.?; (ii) os alunos compreendem que 

as mudanças podem alterar ou não a composição dos materiais? Para avançar nas 

discussões, foi adaptada uma atividade do livro Química Cidadã, de Santos e Mól 

(2010). As demonstrações realizadas pela professora, como a queima e o recorte do 

papel e o esmagamento de uma lata de refrigerante, tiveram o objetivo de explorar 

as questões (i) e (ii) e avançar nas concepções sobre o conceito de transformações.  

A Atividade 2 (Propriedade dos Materiais) foi elaborada com o intuito de se 

trabalhar a importância das propriedades para os materiais, dentro da classificação 

de propriedades gerais e específicas. Em grupos, os alunos foram desafiados a 

selecionar materiais para a fabricação de um trator, com o objetivo de que 

propriedades específicas dos materiais fossem consideradas a cada critério 

                                                           
14

 Letra de Chico Buarque e música de Milton Nascimento, disponível em: <http://letras.mus.br/chico-
buarque/86011/>. Acesso em: 01 mar. 2014. 

http://letras.mus.br/chico-buarque/
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adotado. A atividade é uma adaptação do livro Química, de Mortimer e Machado 

(2005). Anteriormente, um slide foi apresentado com os materiais listados, a fim de 

familiarizá-los. A partir das reflexões em grupo, esperava-se que os alunos 

compreendessem que massa e volume são propriedades comuns a todos os 

materiais. Em seguida, os alunos foram confrontados se volumes iguais de materiais 

diferentes apresentam a mesma massa. Através da efetuação de medidas, 

utilizando copos graduados e balança digital, as concepções iniciais foram 

confrontadas. 

A Atividade 3 (O Caminho das Águas) consistiu em assistir ao desenho 

animado Natureza sabe tudo – água, o ciclo interminável15 e redigir um texto  

descrevendo as transformações a que a água é submetida até chegar a nossas 

casas para consumo. O vídeo apresentou Albert, um pássaro curioso, que deseja 

conhecer as transformações sofridas pela água desde a precipitação, tratamento em 

estações e distribuição à população. Outro foco do vídeo foi a discussão em torno da 

sustentabilidade no manejo desse recurso. A atividade retomou o tópico de conteúdo 

9.0 do CBC16, com o objetivo de sondar os conhecimentos prévios dos alunos17 

sobre o ciclo da água, reconhecendo que os materiais podem se apresentar nos 

estados sólido, líquido e gasoso.  

A partir dos textos redigidos, constatou-se que para muitos alunos o 

reconhecimento das mudanças de estado físico não estava consolidado. Havia a 

necessidade de retomar o tópico de conteúdo, antes de prosseguir com o estudo 

das propriedades específicas. Dessa forma, a Atividade 4 (Trabalhando à luz de 

vela) foi elaborada, partindo da demonstração das mudanças de estado físico para a 

parafina. Por envolver fonte de calor, a demonstração foi realizada pela professora 

e, em grupo, os alunos resolveram as questões propostas, culminando na 

sistematização do conhecimento.  

A Atividade 5 (Em que temperatura a água ferve?) foi construída a partir de 

um problema experimental. Esperava-se que os alunos investigassem a temperatura 

em que a água ferve na região e construíssem o gráfico de aquecimento a partir dos 

                                                           
15

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=KnIpca252ZY> Episódio de 12 min18’, 
integrante da Coleção A Natureza Sabe Tudo. 
16

 De acordo com o CBC, o tópico 9 discute disponibilidade e qualidade de água. As habilidades 
básicas incluem: 9.0 Identificar em textos e em esquemas a natureza cíclica das transformações da 
água na natureza; 9.1 Reconhecer as mudanças de estado da água em situações reais. 
17

 Segundo o planejamento da escola e conforme orientação do CBC, as habilidades 9.0 e 9.1 foram 
trabalhadas no 6º ano. 
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dados coletados.  Entretanto, por envolver fonte de aquecimento, a manipulação da 

aparelhagem foi realizada pela pesquisadora, caracterizando as chamadas 

demonstrações investigativas. As etapas envolvidas em uma demonstração 

investigativa são as mesmas dos problemas experimentais, exigindo apenas que o 

professor tenha autocontrole na etapa de resolução do problema. Antes de 

manipular a aparelhagem, é importante que o professor peça aos alunos que 

levantem hipóteses e indiquem soluções que serão executadas por ele 

(CARVALHO, 2013).  

O planejamento da demonstração investigativa se baseou em aspectos 

pedagógicos apontados por Silva (2011) em sua dissertação de mestrado. Dentre os 

aspectos considerados, foram contemplados: (i) os objetivos conceituais, 

procedimentais e atitudinais; (ii) a situação problema:  determinar a temperatura de 

ebulição da água na região de Entre Rios;  (iii) os conhecimentos e concepções dos 

alunos sobre o tema, ou seja, em que temperatura eles esperam que a água ferva e 

o que ocorre com a temperatura durante o processo; (iv) a atividade experimental. 

Os materiais e o procedimento não foram registrados na folha do aluno. A intenção 

era de que os alunos levantassem hipóteses e indicassem soluções. A tabela para o 

registro dos dados também não foi fornecida, com o intuito de os alunos apontarem 

e elaborarem a melhor maneira de organizar os dados coletados; (v) atividades pós-

laboratório: questões formuladas aos alunos para análise dos dados, sistematização 

dos resultados e conclusões. A elaboração das questões pós-laboratório foi baseada 

no livro Química, de Mortimer e Machado (2005).  

A mudança na lógica pela qual o aluno interpreta os fenômenos, passando 

das primeiras teorias intuitivas, baseada em uma visão de mundo centrada em 

aspectos perceptivos (as coisas são como vemos) para uma interpretação de 

modelos, é um dos grandes desafios para o ensino de Química (POZO e CRESPO, 

2006). A Atividade 6 (Investigando além do Visível!!!), que contemplou o tópico de 

conteúdo 25.0 do CBC18, iniciou com a construção de modelos pelos alunos, para 

explicar o porquê de a água se apresentar nos estados sólido, líquido e gasoso. Em 

seguida, utilizando bolas de isopor e um secador de cabelo, a pesquisadora simulou 

o comportamento das partículas em função do aquecimento recebido. Nesse 

momento, foi de suma importância a intervenção da pesquisadora, ao conduzir os 

                                                           
18

 O tópico 25, Modelo cinético molecular, inclui a habilidade básica: 25.0. Relacionar os estados 
físicos da matéria ao modelo cinético molecular: movimento, distância e organização das partículas. 
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alunos ao confronto entre seus modelos iniciais e a demonstração realizada. A 

atividade se encerrou com a manutenção ou a criação de novos modelos pelos 

alunos. 

A elaboração da SEI procurou conferir atividades com distintos graus de 

abertura, visto que em sua elaboração considerou-se o progressivo envolvimento 

dos alunos em todas as etapas da investigação. Conforme os dados obtidos no 

questionário inicial, os alunos não estavam familiarizados com demonstração, 

experimentação ou atividades que envolvessem a resolução de situações problema. 

Dessa forma, seria necessário gradativamente envolvê-los na proposta que surgia 

para as aulas de Ciências.  

 

3.4 Metodologia da análise dos dados  

 

Para a análise dos dados foi tomada como referencial a análise textual 

discursiva (ATD), descrita por Moraes e Galiazzi (2007) como um processo 

constituído por três elementos fundamentais ao ciclo de análise. O primeiro se refere 

à desmontagem dos textos do corpus19, num processo denominado de unitarização. 

Isso implica no exame detalhado dos materiais, fragmentando-os até atingir 

unidades que assumam um significado em si mesmo, o mais completo possível. O 

segundo elemento consiste no estabelecimento de relações, partindo para a 

categorização das unidades anteriormente construídas, combinando-as e 

classificando-as em conjuntos mais complexos, as categorias. E, na última etapa do 

ciclo, a construção de metatextos, descrevendo e interpretando sentidos e 

significados construídos ou elaborados pelo analista a partir do corpus original 

(MORAES e GALIAZZI, 2007). 

Dessa forma, para responder à questão de pesquisa: o que alunos do 9º ano 

do Ensino Fundamental aprendem durante uma sequência de ensino investigativa? - 

o primeiro passo foi identificar na literatura os conteúdos de aprendizagem 

esperados durante o processo de ensino escolar. 

O processo de identificação consistiu em responder às seguintes questões: (i) 

o que é necessário saber? (os conhecimentos, os conteúdos conceituais); (ii) o que 

se deve saber fazer? (as habilidades, os conteúdos procedimentais); (iii) de que 

                                                           
19

 Conjunto de documentos, representando as informações da pesquisa, que será empregado na 
análise textual. 
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forma se deve ser? (as atitudes, os conteúdos atitudinais). Com o intuito de 

responder as três questões, foram consultados os documentos oficiais (BRASIL, 

1999; BRASIL, 1998 ; MINAS GERAIS, 2007) e a literatura empregada na 

fundamentação teórica.  

Reconhecendo cada um dos conteúdos de aprendizagem (os conhecimentos, 

os procedimentos e as atitudes), partiu-se para o relacionamento de tais conteúdos 

com as ações e atitudes esperadas, quando um aluno vivencia uma atividade de 

investigação (HARLEN, 2004). A possibilidade de identificar conteúdos de 

aprendizagem no contexto de sala de aula também foi considerada.  

Após uma análise inicial dos dados e do consenso entre a pesquisadora e o 

orientador, foram elaborados quadros contemplando distintamente os conteúdos de 

aprendizagem: conceituais, procedimentais e atitudinais, esperados a partir de uma 

atividade de investigação.  

A construção dos quadros subsidiou a construção das categorias usadas para 

a análise dos dados. As categorias propostas se enquadram no tipo misto, a partir 

do confronto entre o que dizem os referenciais teóricos, os documentos oficiais e o 

que foi encontrado nos registros de campo. Nesse sentido foi realizado o processo 

de categorização.  

A elaboração das categorias envolveu reuniões seguidas com o orientador, 

por se tratar de um processo trabalhoso e meticuloso, implicando na leitura do 

material disponível várias vezes e na busca de unidades de significados para depois 

agrupar em categorias (FIORENTINI et al, 2007). No Capítulo IV são apresentadas 

as categorias empregadas na análise dos dados.  

Os dados levantados foram obtidos a partir da transcrição do áudio das aulas 

feito pela pesquisadora. As transcrições foram fiéis às falas dos alunos, da 

professora e da própria pesquisadora. Em muitos momentos houve a necessidade 

de ouvir as gravações por diversas vezes, principalmente quando os alunos se 

manifestavam ao mesmo tempo. Os alunos foram identificados por número (Aluno 1, 

Aluno 2, etc.), conforme organização estabelecida pela pesquisadora, ao longo de 

cada atividade. 

O material escrito produzido pelos alunos foi digitalizado e também 

considerado na análise de cada atividade. Acrescidas as anotações do diário de 

campo e as transcrições do áudio das aulas, acreditava-se no acompanhamento 
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mais detalhado do processo vivenciado pelos alunos. Isso acarretou na 

disponibilidade e confiabilidade dos dados visando à questão de pesquisa. 

A análise dos dados contemplou a Atividade 5 - Em que temperatura a água 

ferve? Atendendo à orientação da banca de qualificação, optou-se pela análise de 

apenas uma atividade da SEI. Isso ocorreu devido ao grande volume de dados 

coletados e à necessidade de realizar uma análise mais densa de cada processo. 

Como as atividades foram desenvolvidas em grupo, a ideia expressa por um 

aluno foi considerada como uma ideia compartilhada por todos, já que os alunos 

poderiam discordar e apresentar seu ponto de vista. Dessa forma, a análise é 

entendida como um processo de aprendizagem vivenciado por um grupo, e não 

apenas por um indivíduo, ao longo de uma atividade de investigação. Os resultados 

da análise são apresentados no Capítulo IV.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  



70 
 

CAPÍTULO IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Este capítulo se inicia com a análise do questionário inicial aplicado aos 

alunos. Conforme mencionado no capítulo anterior, sua elaboração e aplicação teve 

o intuito de conhecer os alunos da turma do 9º ano e saber sobre suas experiências 

com a investigação nas aulas de Ciências e o processo de aprendizagem numa 

concepção construtivista. Desta forma, sua aplicação subsidiou a elaboração da SEI. 

A segunda seção se dedica a uma breve descrição das aulas, tomando como 

referência cada atividade contemplada na SEI. Um mapa geral foi construído para 

facilitar a compreensão panorâmica do trabalho em campo.  

Já a terceira seção apresenta o processo resultante da identificação dos 

conteúdos de aprendizagem (conceitos, procedimentos e atitudes), esperados 

durante a Educação Básica, e o que é proposto ao se ensinar Ciências por 

investigação. Deste levantamento, feito a partir dos documentos da política 

educacional e da literatura empregada, emergiram as categorias utilizadas para a 

análise da quinta atividade da SEI. Na quarta seção é contemplada a análise do 

processo de aprendizagem ao longo da quinta atividade. 

Por fim, o capítulo se encerra com a análise do questionário final aplicado aos 

alunos. Nessa quinta seção, o olhar do aluno sobre todo o processo de 

aprendizagem é considerado fator importante para responder à questão de 

pesquisa.   

 

4.1 Questionário inicial aplicado aos alunos 
 

A aplicação do questionário inicial (Apêndice G) ocorreu no dia 27/02/2014. 

Ao chegar à sala, no último tempo de aula, a agitação e a euforia eram evidentes. 

Quarenta alunos, pois dois haviam faltado, dividiam o espaço físico com dificuldade. 

Após solicitar que se sentassem e aguardar o silêncio, a professora apresentou a 

pesquisadora. Os alunos já sabiam que a visita ocorreria e permaneceram atentos 

às informações.  

Brevemente a pesquisadora falou sobre a pesquisa, como aconteceriam as 

aulas, ressaltando, inclusive, o anonimato e a liberdade ao responder ou não às 

atividades propostas. Em seguida, solicitou que preenchessem um questionário. 

Durante a aplicação do instrumento, os alunos trocavam informações entre si e, 
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quando apresentavam dúvidas, recorriam à professora. Para a análise foram 

tomados 38 questionários, que não continham identificação. 

 

4.1.1 Conhecendo um pouco das relações dos alunos com as aulas de Ciências 

 

Passando ao exame das perguntas sobre as aulas, o questionário serviu para 

conhecer o que os alunos já haviam vivenciado ao estudar Ciências.  As questões 

tinham o intuito de verificar a experiência com diferentes estratégias metodológicas, 

inclusive com a investigação. Vale destacar novamente que este era o primeiro 

contato da professora com a turma. Tanto para a pesquisadora quanto para a 

professora esses dados eram desconhecidos. O intuito também foi o de considerar 

as contribuições e os conhecimentos dos alunos, tanto no início das atividades 

quanto durante sua realização. Estes dados são fundamentais numa proposta em 

que o aluno constrói e também é responsável por sua aprendizagem. Dessa forma, 

corrobora-se o que afirmam Campos e Nigro (1999), 

Assim, todo educador que trabalhe visando à aprendizagem 
significativa dos conteúdos deve estar atento ao fato de que a 
criança tem algo a dizer; pensa alguma coisa; vê sob uma 
perspectiva o fato, o fenômeno e qualquer conteúdo passível de 
aprendizagem (CAMPOS e NIGRO, 1999, p. 15).  

 

Sobre a frequência com que diferentes materiais curriculares são utilizados 

em sala, o livro didático foi apontado por 60% dos alunos como um recurso 

frequente nas aulas de Ciências. Em contrapartida, a utilização de filmes e/ou 

desenhos relacionados aos conteúdos de Ciências e de textos científicos ou revistas 

(Superinteressante, Galileu e Ciência Hoje para Crianças), foi apontado como 

recursos raramente empregados. Ainda em relação aos materiais curriculares, os 

suportes disponibilizados pela internet (simuladores educacionais, etc) e as visitas 

orientadas a espaços não formais também são pouco explorados. 

Os dados não podem conduzir à interpretação de que a inexistência de outros 

tipos de recursos, além do livro didático, tenha impossibilitado a aprendizagem 

desses alunos, principalmente em termos conceituais.  Todavia, entende-se que na 

complexidade da tarefa educativa, conforme diferentes tipos de conteúdos de 

aprendizagem, são importantes os materiais curriculares diversificados. Quanto mais 
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variados os materiais, mais fácil será a elaboração de estratégias de aprendizagem 

específicas, segundo o ritmo dos alunos (ZABALA, 1998). 

Durante a elaboração da SEI, diferentes materiais curriculares foram 

selecionados. Ao lado de recursos como música, vídeo, texto científico e simulação, 

a experimentação sempre esteve presente. A última questão do questionário 

versava sobre o que mais deixava os alunos curiosos, ao estudar Ciências. As 

experiências e gostar de aprender coisas novas, saber como as coisas funcionam20, 

foram as mais apontadas.  

Vale ressaltar que dois alunos disseram não saber o que lhes provocava 

curiosidade, no estudo dessa área, e dois chegaram a mencionar que nada lhes 

chamava a atenção. Pode-se inferir que, do conjunto de relações interativas 

necessárias para facilitar a aprendizagem do aluno, ajudá-los a encontrar sentido no 

que estavam fazendo ainda não tinha sido alcançado. 

Em relação à experimentação, três questões foram propostas. A primeira 

versava sobre a frequência em que eles utilizavam o laboratório escolar para as 

aulas de Ciências. Já a segunda sondava a realização de experimentos pelo 

professor e a última, a realização de experimentos pelos próprios alunos. Para as 

três perguntas, mais de setenta por cento dos alunos assinalaram tais situações 

como raras nas aulas de Ciências. Dessa forma, conforme orientam Munford e Lima 

(2007), as atividades investigativas foram organizadas em um progressivo aumento 

do nível de abertura e orientação. O objetivo foi respeitar o perfil da turma, que 

indicava pouca familiaridade com a investigação nas aulas de Ciências.   

Quanto à organização social da sala, quando questionados se sentavam em 

dupla com outro colega para resolver as questões propostas nas aulas, metade da 

turma declarou que essa organização é comum durante as aulas. Já em relação às 

impressões quanto ao trabalho em equipe, o resultado apontou que trinta e quatro 

alunos eram favoráveis a essa organização. As justificativas apontadas foram: é 

mais fácil aprender com o outros, pois ocorre ajuda; há troca de ideias; é importante 

ouvir a opinião alheia; além de ser divertido. Os que não foram favoráveis, 

apontavam como problema o colega que não ajudava nas tarefas. Constatou-se que 

o trabalho em equipe era visto pelos alunos como a possibilidade de promover a 

                                                           
20

 Neste capítulo optou-se pelo registro em itálico das falas e anotações dos alunos ao longo do 
desenvolvimento da SEI. 
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socialização e a cooperação, além de atender aos diferentes meios e ritmos de 

aprendizagem. 

 O conjunto das respostas trouxe indícios importantes para pensar a 

elaboração da SEI.  A análise do questionário mostrou um aspecto relevante para a 

pesquisa: as práticas vivenciadas pelos alunos em relação à investigação nas aulas 

de Ciências e a aspectos inerentes a uma concepção construtivista eram incipientes. 

Dessa forma, foi necessário pensar em atividades com progressivo grau de abertura, 

a fim de evitar certo desconforto entre os alunos durante o desenvolvimento da SEI.  

 

4.2 Desenvolvimento da sequência de ensino investigativa 
 

 Nessa seção será apresentado um breve relato do desenvolvimento das seis 

atividades que compõem a sequência de ensino investigativa (SEI) sobre materiais e 

suas propriedades. Os eventos destacados contemplam os objetivos e as 

características das atividades entendidas como investigativas, segundo os diferentes 

graus de abertura e orientação adotados em sua elaboração, e as ações da 

professora e dos alunos ao longo do desenvolvimento da SEI.  

A investigação em sala não é entendida simplesmente como a organização 

de atividades com características próprias da investigação, conforme apresentado 

na subseção 2.2.2. A partir da proposta de Harlen (2004) e das orientações do 

NSES, a vivência de ações e atitudes tanto pelo professor quanto pelo aluno 

conferem às aulas o caráter investigativo. As ações dos alunos são entendidas como 

parte integrante de uma aprendizagem em termos conceitual, atitudinal e 

procedimental. 

Dessa forma, o relato apresentado constitui uma difícil tarefa de seleção, 

interpretação e reordenação de dados advindos das anotações da pesquisadora, da 

transcrição do áudio e do material escrito produzido pelos alunos.  

 Para a aplicação da SEI foram utilizadas onze aulas. As aulas de Ciências 

ocorriam na terça-feira (primeiro tempo de aula) e na quinta-feira (primeiro e quinto 

tempos). O desenvolvimento da SEI se adequou ao planejamento da escola, 

respeitando as aulas destinadas ao simulado e à recuperação dos alunos.   

 Um mapeamento geral foi elaborado com o objetivo de fornecer uma visão 

panorâmica do período em que o trabalho de campo ocorreu. Já mencionado, 

conforme orientação da banca de qualificação, optou-se pela análise dos dados 



74 
 

relativos à aplicação da Atividade 5. Devido ao grande volume de dados gerados, a 

orientação foi tomar uma atividade e realizar uma análise mais densa dos processos 

vivenciados ao longo de seu desenvolvimento. 

 

Quadro  5- Panorama do desenvolvimento da SEI 

Aulas Atividade Objetivo da atividade 

01 Primeiro contato da 
pesquisadora com a turma. 

Apresentação do projeto aos alunos, entrega dos 
termos de compromisso (TCLE’s) e aplicação do 
questionário inicial. 

 

02 e 03 ATIVIDADE 1 - O pão nosso de 
cada dia. De onde vem?  

 

Reconhecer as transformações sofridas pelos 
materiais e classificá-las em físicas e químicas.  

04 e 05 ATIVIDADE 2 – Propriedade dos 
materiais 

 

Reconhecer a importância das propriedades para os 
materiais, dentro da classificação de propriedades 
gerais e específicas. Propriedades gerais: massa e 
volume.  

 

06 ATIVIDADE 3 - O Caminho das 
Águas 

  

Sondar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o 
ciclo da água, reconhecendo que os materiais podem 
se apresentar nos estados sólido, líquido e gasoso.  

Obs.: atividade aplicada pela professora substituta. 
Ausência da pesquisadora. 

07 ATIVIDADE 4 - Trabalhando à 
luz de vela 

 

Reconhecer as mudanças de estado físico para os 
materiais.  

08 ATIVIDADE 5 - Em que 
temperatura a água ferve? – 
Etapa 1 

 

Identificar a propriedade específica temperatura de 
ebulição. Montagem do aparato experimental e 
coleta dos dados. 

 

09 ATIVIDADE 5 - Em que 
temperatura a água ferve?  - 
Etapa 2  

Identificar a propriedade específica temperatura de 
ebulição. Montagem do aparato experimental e 
coleta dos dados. (Aplicação da atividade para a 
outra metade da turma). 
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ATIVIDADE 1– O pão nosso de cada dia. De onde vem? 

 

A aplicação da SEI iniciou no dia 27/03/2014. Inicialmente a professora 

reapresentou21 a pesquisadora, explicando, de forma sucinta, a proposta de 

trabalho. Diferentemente do primeiro contato, grande parte dos alunos permaneceu 

quieta praticamente toda a aula. Isso talvez se deveu à presença da pesquisadora 

frente aos alunos.  

Conforme o planejamento, o primeiro tempo de aula seria destinado ao 

desenvolvimento da Atividade 1 (Apêndice I). O objetivo desta atividade era tratar 

das transformações sofridas pelos materiais, dentro da classificação de 

transformações físicas e químicas.  

Logo após receberem cópias da atividade, a professora solicitou que os 

alunos ouvissem atentamente a canção O Cio da Terra e respondessem às três 

questões propostas. A professora e a pesquisadora optaram pelo trabalho individual, 

pois consistia na sondagem das concepções dos alunos acerca das transformações 

da matéria. A professora comentou com os alunos que iniciariam uma atividade 

investigativa, na qual eles não deveriam se preocupar com o registro de respostas 

corretas, pois o mais importante seria que eles relatassem o que já conheciam.  

A professora adotou a dinâmica de ler cada uma das três questões propostas 

a partir da canção e aguardar o registro dos alunos. Durante a leitura, a professora 

sempre solicitava que os alunos pensassem, fazia algumas considerações e 

questionava o término da tarefa. Embora estivesse sempre interpelando os alunos, 

estes desenvolveram a atividade sem comentários ou questionamentos.  

                                                           
21 No dia 27/02/2014, a pesquisadora visitou a turma para apresentar o projeto e solicitar a entrega 
dos TCLE’s aos pais. 

10 ATIVIDADE 5 - Em que 
temperatura a água ferve?  – 
Etapa 3 

Construção do gráfico de aquecimento da água.  

 

11 e 12 

 
 ATIVIDADE 6 - Investigando 
além do Visível!!! 
 
 Aplicação do questionário final. 

 
Relacionar os estados físicos da matéria ao modelo 
cinético molecular: movimento, distância e 
organização das partículas.  

Aplicação do questionário final. 
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Após o término das questões, a professora iniciou a demonstração de três 

transformações. Ela apresentou uma latinha de refrigerante, pediu que observassem 

e comunicou que a amassaria. Após amassá-la, a professora questionou se as 

características do objeto, como cor, cheiro e textura haviam se modificado. 

Novamente solicitou que os alunos pensassem e anotassem, e, dessa forma, o 

cenário permaneceu com os alunos observando e registrando. 

O silêncio foi rompido quando a professora executou a segunda 

demonstração. Ao rasgar o papel e questionar novamente sobre a transformação 

ocorrida, inclusive mencionando a modificação do sabor, um aluno questionou se 

sabor também seria avaliado. Quando a professora comentou que nem tudo poderia 

ser experimentado pelo paladar, o aluno perguntou em tom de brincadeira se 

poderia experimentar o papel rasgado. A professora sorriu e prosseguiu com a 

demonstração.  

Dessa forma, a tensão que se instalara até então foi rompida. Ao realizar a 

última demonstração, ou seja, a queima do papel, os alunos comentavam as 

transformações observadas, como a mudança de cor e de temperatura. Ao término, 

um aluno chegou a dizer que estava até legal a atividade. A professora comentou 

que os alunos adorariam as próximas aulas, principalmente quando ocorressem no 

laboratório. 

 Finalizadas as demonstrações, a professora solicitou que os alunos 

resolvessem, com o colega do lado, as questões propostas após as três 

demonstrações. Nesse momento, os alunos se mostraram muito à vontade. Uma 

aluna solicitou que a professora respondesse a uma das questões propostas. A 

professora pediu que ela pensasse, pois haveria um momento para as discussões. 

Muito espontânea, a aluna disse que pensar dói a cabeça. Um dos alunos mostrou-

se ansioso pelas aulas de laboratório. Ele perguntou quando o visitariam, se 

aconteceriam explosões e também se haveria o registro escrito.  

Em meio à realização das tarefas pelos alunos, o sinal anunciou o fim da aula. 

Ao retornar à sala, no último tempo de aula, a professora comunicou que dividiria a 

turma em dois grupos, conforme planejado com a pesquisadora. Enquanto a 

professora discutia com os alunos as anotações realizadas na primeira aula, 

registrava um resumo dos tópicos trabalhados e propunha novas atividades sobre as 

transformações, a pesquisadora apresentaria o laboratório aos alunos. Devido a 
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problemas com a captura do áudio, a finalização da Atividade 1 pela professora não 

será descrita.  

A visita ao laboratório consistiu em um momento de 20 minutos de 

reconhecimento do espaço que seria destinado às aulas de experimentação. Após 

todos se acomodarem, a pesquisadora agradeceu o retorno dos termos de 

compromisso (TCLE’s) assinados. 

Brevemente a pesquisadora descreveu o acervo disponível no laboratório e 

quais as atitudes esperadas para se trabalhar neste espaço, principalmente em 

relação à segurança de todos. Às vezes a fala da pesquisadora era interrompida, 

com dúvidas ou comentários dos alunos sobre o que era apresentado. A ideia de 

laboratório como um espaço para a realização de explosões era algo consolidado 

entre alguns alunos. Esse momento foi propício à discussão da concepção de 

Ciências que alguns alunos traziam, principalmente quanto ao papel do cientista e 

do laboratório escolar. 

 

ATIVIDADE 2 – Propriedade dos materiais 

 

A Atividade 2 (Apêndice I) estava programada para o dia 01/04/2014 (terça-

feira). Ao chegar à escola, a pesquisadora percebeu que a professora estava 

apreensiva com a aplicação do simulado, que seria realizado na quinta-feira 

seguinte.  Segundo a professora, os alunos apresentavam dificuldades em relação 

ao conteúdo de modelo atômico. Inclusive, ela havia marcado aulas de reforço em 

contraturno.  A pesquisadora disse-lhe que, se julgasse necessário revisar o 

conteúdo, transfeririam a aplicação da SEI para a aula seguinte. E assim foi feito.   

Conforme fora comunicado, o dia 03/04/2014 (quinta-feira) foi dedicado ao 

simulado e a aula seguinte - 08/04/2014 (terça-feira) foi destinada à correção das 

questões com os alunos, seguindo orientação da direção e supervisão. Dessa forma, 

a pesquisadora somente retornou à escola no dia 10/04/2014 para dar continuidade 

à aplicação da SEI.  

O objetivo da Atividade 2 era conduzir os alunos ao reconhecimento da 

importância das propriedades para os materiais, dentro da classificação de 

propriedades gerais e específicas, encerrando com a discussão em torno de massa 

e volume. Esta aula se iniciou com a projeção de um slide, para orientar a atividade 
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em grupo, trazendo imagens e aplicações da lista de materiais sugeridos na primeira 

questão.  Os alunos, em grupos, deveriam indicar os materiais que seriam 

empregados na fabricação de um trator.  Em seguida, os alunos listariam os que 

possuíam massa e ocupavam volume, além de verificarem se tais critérios permitiam 

classificar e diferenciar os materiais. 

Devido a problemas com o projetor, a pesquisadora e a professora optaram 

por dividir os alunos e fazer a exibição no notebook da pesquisadora. Metade da 

turma permaneceu em sala com a professora e a outra metade seguiu com a 

pesquisadora para o refeitório. Durante a exibição dos slides, os alunos 

participavam, utilizando exemplos para ilustrar a explicação da professora ou 

indagando sobre o que desconheciam.  

Em seguida à exibição, os alunos foram organizados em grupos menores 

para responder às questões propostas. A organização da classe em pequenos 

grupos foi algo desafiador. Enquanto alguns se preocupavam em cumprir a tarefa 

solicitada, outros grupos não demonstravam a mesma prontidão, sendo necessária a 

intervenção da professora. A liderança exercida por alguns alunos sobre o grupo era 

evidente, o que muitas vezes levava um colega a decidir pela equipe. Por outro lado, 

a falta de envolvimento de alguns alunos contribuía para as relações autoritárias 

estabelecidas. 

No quinto horário, a Atividade 2 foi retomada. Quinze minutos iniciais foram 

dedicados à conclusão do trabalho em equipe. Ao retornarem para a sala, a 

professora iniciou a demonstração investigativa de massa e volume. Em um jogo de 

perguntas e respostas, a professora questionou como deveria proceder para medir a 

massa dos diversos materiais. Os alunos apontaram a balança como o instrumento 

adequado.  Questionados se volumes iguais de materiais diversos corresponderiam 

a valores iguais também de massa, a dúvida se instaurou e os alunos divergiram nas 

opiniões.  

Ao longo das discussões, chamou a atenção o apelo de um aluno para 

realizar a demonstração com mais rapidez, pois a aula estava finalizando e ele 

precisava trabalhar após a aula. Outra aluna prontamente disse que, caso 

necessário, permaneceria após o término. Progressivamente os alunos 

demonstravam interesse pela investigação.  
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A professora explicou que prepararia, para a farinha de trigo, o açúcar e o sal, 

amostras de igual volume (200 mL) e em seguida faria a aferição da massa. O 

objetivo era verificar se os valores para massa seriam também idênticos. Ela 

solicitou que um aluno a auxiliasse no manuseio da balança e, após a indicação de 

alguns colegas, um aluno se prontificou. Com os materiais dispostos em três 

recipientes, a professora questionou como proceder à leitura da massa.  

Em meio à euforia, os alunos apresentavam diferentes soluções. Um dos 

alunos apresentou a hipótese de entornar o açúcar no suporte da balança. Para 

outra aluna, em aparente desacordo, devia-se medir utilizando o próprio copo 

volumétrico. Nesse momento, foi expressiva a manifestação de muitos, indicando 

que o copo apresentava massa também. Um aluno apresentou a solução: descontar 

o peso do copo. 

A partir da sugestão dos alunos, a professora realizou as três medições, 

descontando a massa do copo utilizado. À medida que o colega indicava os valores 

obtidos, os alunos confirmavam ou não as expectativas em relação aos valores. 

Para alguns, confirmar as hipóteses levantadas, era motivo de euforia. Uma das 

alunas, que dissera que o sal era mais pesado que o açúcar, vibrava ao dizer para a 

turma que estava correta. Os minutos finais foram voltados ao registro dos dados 

obtidos. 

 

ATIVIDADE 3 – O Caminho das Águas 

 

A Atividade 3 (Apêndice I) foi aplicada no dia 15/04/2014 por uma colega de 

trabalho da professora22. A pesquisadora e a professora planejaram a atividade de 

forma que a SEI não fosse interrompida. A atividade consistia em assistir ao 

desenho animado Natureza sabe tudo – água, o ciclo interminável e, em seguida, 

redigir um texto descrevendo as transformações a que a água é submetida até 

chegar às nossas casas para consumo.  O objetivo da Atividade 3 foi sondar as 

concepções prévias dos alunos sobre o ciclo da água, reconhecendo que os 

materiais podem se apresentar nos estados sólido, líquido e gasoso, além de sofrer 

transformações de um estado para outro. 

                                                           
22 Houve um conflito entre os calendários das escolas. Nessa data, a professora lecionaria em outra 
instituição de ensino.  
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Na aula posterior, quando a professora perguntou sobre o desenvolvimento 

da Atividade 3, alguns alunos apontaram dificuldades em relação ao áudio do 

desenho. Quando questionados, eles disseram que alguns colegas conversaram 

durante a exibição.  

Embora a pesquisadora não tenha acompanhado o desenvolvimento da 

atividade, os 35 textos produzidos foram tomados para análise. Eles subsidiaram a 

elaboração da Atividade 4. Como muitos textos não contemplavam com clareza as 

transformações sofridas pela água, decidiu-se trabalhar as mudanças de estado 

físico, antes de se iniciar o estudo da propriedade específica temperatura de 

ebulição.  

 

ATIVIDADE 4 – Trabalhando à luz de vela 

 

O desenvolvimento da SEI somente foi retomado na terça-feira, 22/04/2014, 

após o feriado da Semana Santa. Nesse dia, retomando a ideia central do desenho 

animado Natureza sabe tudo – água, o ciclo interminável, a professora explicou para 

a turma a atividade do dia: seriam demonstradas as mudanças de estado físico da 

parafina e, por envolver fonte de calor e material cortante, ela realizaria o 

procedimento. Em tom de provocação, um aluno questionou se não haveria 

explosão e outro disse não conhecer vela. De maneira tranquila, a professora 

contornou a situação e prosseguiu com a demonstração. Ao raspar a parafina, ela 

indagou em que estado físico se encontrava o material à temperatura ambiente. 

Somente um aluno respondeu que estava sólido.  

Para permitir a visualização, a turma foi dividida em três grupos. Ao se 

aproximarem da mesa do professor, ela demonstrava a parafina sendo aquecida 

pelo calor gerado ao queimar uma vela; em seguida, ela colocava a colher com a 

parafina líquida em contato com o chão para resfriar; e, por fim, iniciava o 

aquecimento do material até a sua completa ebulição.  

Ao término das demonstrações, a professora pediu que os alunos 

respondessem as questões em grupo. Ao longo do desenvolvimento da atividade, 

uma aluna solicitou a presença da professora, pois eles não conseguiam avaliar se 

ao sofrer a transformação a parafina deixou de ser parafina. Nesse momento, a 

professora pediu a atenção dos grupos e colocou a questão para a turma. 
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Imediatamente alguns alunos responderam que não, usando como argumento o 

fenômeno presenciado, quando a professora colocara a colher com a parafina 

líquida sobre a cerâmica, o material retornou para o estado sólido. 

Avançando nas discussões, uma aluna apresentou o seguinte problema: mas 

aí quando ela se transformou no gasoso ela não ia ter como voltar para o estado 

sólido.  A professora retornou o problema para a turma, mas ninguém ousou propor 

explicações. Como os alunos permaneciam quietos, a professora explicou que se o 

experimento fosse realizado em sistema fechado, isso ocorreria. Alguns alunos 

questionaram como seria possível. Nesse momento a pesquisadora interveio, 

ilustrando com a água, que condensa depositando-se sobre a tampa de uma panela, 

por meio do encontro do vapor da água com a superfície fria da tampa.  

Encerrado o trabalho de grupo, a professora retomou as discussões, 

apresentando as terminologias empregadas para as mudanças de estado físico. Em 

seguida, solicitou aos alunos que ilustrassem, com momentos do experimento, cada 

uma das mudanças de estado físico. 

 

ATIVIDADE 5 – Em que temperatura a água ferve? 
 
 

O início da Atividade 5 (Apêndice I) ocorreu no dia 29/04/2014 (terça-feira). A 

pesquisadora e a professora optaram por dividir a turma em dois grupos, a fim de 

potencializar o desenvolvimento da SEI. Ao conversar com a professora, no período 

de preparação da aula, a pesquisadora percebeu sua apreensão quanto ao 

cronograma23.  A quinta-feira seguinte seria novamente feriado. Além disso, o 

laboratório não comportava todos os alunos. Dessa forma, um grupo permaneceu na 

sala com a professora para a correção de uma lista de exercícios de fixação24.  O 

segundo grupo acompanhou a pesquisadora até o laboratório para executar a 

Atividade 5.  Somente no dia 06/05/2014 (terça-feira) ocorreu o rodízio dos grupos. 

O objetivo da atividade foi resolver um problema experimental: determinar a 

temperatura em que a água entraria em ebulição na cidade de Entre Rios. A 

                                                           
23

 A preocupação da professora em relação ao tempo deve-se à obrigatoriedade em concluir 
conteúdos para o simulado da escola. Além disso, dois feriados ocorriam na quinta-feira, implicando 
na redução de quatro módulos-aula.  
24

 A pesquisadora providenciou um resumo dos tópicos de conteúdo até então trabalhados e uma 
lista de atividades de fixação. Segundo a professora, o objetivo era manter registros no caderno caso 
os pais questionassem o desenvolvimento das aulas. Vale ressaltar que os alunos sempre receberam 
cópias das atividades propostas ao longo da pesquisa.   
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proposta era que os alunos não recebessem o roteiro descrevendo materiais e 

procedimentos e auxiliassem a pesquisadora na montagem do arranjo experimental. 

A aula destinada à Atividade 5 consistiu na apresentação do problema aos alunos, 

seguida da sondagem de concepções prévias, montagem do arranjo experimental e 

coleta dos dados.  

No dia 06/05/2014 (terça-feira) a turma foi dividida novamente para a 

alternância das atividades: correção da lista de atividades e experimento de 

determinação da temperatura de ebulição da água. Como a professora de Geografia 

oferecera suas aulas para o desenvolvimento da pesquisa, o segundo horário foi 

utilizado para discutir os dados coletados e confeccionar o gráfico de aquecimento 

da água. 

Neste tópico optou-se por uma descrição sucinta da Atividade 5 pois esta foi a 

atividade escolhida para análise. Na próxima seção serão apresentados os 

episódios selecionados e os momentos de aprendizagem propiciados pela atividade. 

 

ATIVIDADE 6 – Investigando além do visível!!! 

 

 A Atividade 6 (Apêndice I) foi aplicada no dia 22/05/2014 e conforme ocorrera 

com a Atividade 5, a professora e a pesquisadora dividiram a turma em dois grupos. 

Enquanto um grupo respondia ao questionário final, o outro realizava a Atividade 6 

no laboratório.  

A professora comunicara à turma que essa seria a última atividade da 

pesquisa. Chegando ao laboratório, um aluno gritou não, não, não. A pesquisadora 

então perguntou como eles estavam e o aluno disse que eu não tô bom.  Ao 

perguntar o motivo, o aluno respondeu à pesquisadora que a professora informara 

sobre o término do trabalho. Dois alunos disseram que também não gostaram da 

notícia e o tumulto se instalou. A manifestação espontânea desse grupo de alunos 

demonstrou o impacto e o interesse dos alunos ao trabalharem numa abordagem 

investigativa.  

A pesquisadora buscou acalmar a turma, para iniciar a atividade do dia: 

investigar o invisível, o que a gente não consegue enxergar. Iniciou a leitura do 

roteiro e interrompeu, retomando a ideia das mudanças de estado físico. Ao afirmar 

que era possível enxergar a água nos três estados, imediatamente uma aluna 
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interrompeu e confrontou a colocação da pesquisadora dizendo não ser possível 

enxergar a água no estado gasoso. A pesquisadora retomou a fala e parabenizou a 

observação da aluna. Nesse momento, ela aproveitou para explicar porque é 

possível enxergar a água ao sair pelo bico de uma chaleira.  

Prosseguindo, a pesquisadora desafiou o grupo a explicar porque de um 

mesmo material se encontrar nos estados sólido, líquido e gasoso. Ela continuou a 

leitura do roteiro, destacando que os alunos já conheciam as partículas intituladas 

átomos que, combinadas, dão origem a moléculas e compostos25.  Exemplificou com 

a fórmula da água e de outros compostos. Solicitou que, através de um desenho 

(denominado modelo em Ciências), os alunos discutissem e propusessem uma 

explicação para a água se apresentar nos três estados físicos. Uma aluna disse não 

saber desenhar e a pesquisadora solicitou calma e persistência para cumprir a 

tarefa.  

Os alunos conversaram entre si por alguns minutos, buscando a melhor 

maneira de fazer essa representação. A pesquisadora retomou a discussão, 

solicitando a socialização dos modelos feitos. Ao observar um aluno apagando o 

registro, ela pediu que não tomassem essa atitude, relembrando que durante a 

pesquisa eles haviam sido convidados a exprimir ideias, investigar os assuntos, 

longe do pensamento do certo ou errado.   

Após os alunos apresentarem os modelos construídos, baseados na 

representação real dos fenômenos, a pesquisadora discutiu o que seria ilustrar. Em 

seguida partiu para a simulação, pois já era aguardada a dificuldade dos alunos em 

propor modelos. Utilizando bolas de isopor para representar as partículas, ela 

retomou com os alunos os modelos atômicos. Estabeleceu que cada bola de isopor 

representaria uma molécula de água, embora eles já soubessem que a água é 

composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio.  

Atentamente os alunos observavam a pesquisadora colocar as esferas de 

isopor dentro de um cilindro feito a partir de uma garrafa pet. Quando ela tomou o 

secador e mostrou como procederia com o jato de ar sob as esferas, imediatamente 

os alunos disseram elas vão voar, pois é isopor.  Controlando a velocidade, ocorreu 

a simulação da agitação das partículas em três momentos distintos. Foi perceptível 

                                                           
25

 Conforme planejamento da professora, o conteúdo modelos atômicos precedeu o tópico materiais e 
suas propriedades. 
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que a demonstração chamou a atenção e os alunos se divertiam com o movimento 

das bolas de isopor.  

Novamente a simulação foi repetida com o objetivo de os alunos associarem 

cada momento da demonstração ao estado físico da água. Eles apresentavam 

dúvidas quanto à identificação e a pesquisadora ia repetindo, até chegarem a um 

consenso. Ela insistiu nas discussões até que os alunos associassem energia, 

partícula, movimento e estado físico.  

A pesquisadora solicitou que os alunos refizessem novos modelos. Um aluno 

explicou que era difícil e perguntou como desenharia a partícula da água e, 

imediatamente, um colega o auxiliou, indicando as esferas.  

A partir desse momento, com o auxílio da pesquisadora e dos colegas, os 

alunos avançaram nas discussões e propuseram modelos numa perspectiva 

submicroscópica. A aula finalizou com a socialização dos desenhos propostos pelos 

alunos. 

Com este relato, encerra-se esta seção que descreveu as atividades 

desenvolvidas ao longo da SEI. Na seção 4.4, contempla-se a análise do processo 

de aprendizagem durante a quinta atividade. 

 
4.3 Ferramenta de análise 
 

Conforme descrito no Capítulo 3, seção 3.4, aqui será apresentado o 

resultado final do processo de construção da ferramenta de análise. A cada etapa da 

atividade de investigação, foram identificados os conteúdos de aprendizagem 

vivenciados pelos alunos. A avaliação da manifestação de cada conteúdo de 

aprendizagem se deu a partir das categorias e subcategorias apresentadas a seguir.  

 

Categoria 1: Aprendizagem conceitual 

Subcategorias: 

 Reconhecer as mudanças de estado da água em situações reais 

 Compreender materiais, procedimentos, códigos e símbolos próprios da 

Química    

 Identificar características relacionadas à propriedade específica temperatura 

de ebulição 
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Categoria 2: Aprendizagem procedimental 

Subcategorias: 

 Propor possíveis explicações para os fenômenos em estudo 

 Estabelecer relação entre o conteúdo em sala e um fato da própria vida 

 Descrever fatos presenciados 

 Selecionar materiais e procedimentos para uma investigação 

 Ter participação oral 

 Proceder a medidas utilizando instrumentos 

 Registrar os dados do fenômeno observado, através de uma tabela 

 Interpretar e utilizar os dados coletados, em uma tabela ou gráfico 

 Confeccionar gráficos a partir de dados coletados 

 Relacionar os resultados às ideias que a princípio estavam sendo testadas 

Categoria 3: Aprendizagem atitudinal 

Subcategorias: 

 Demonstrar autonomia 

 Estabelecer confiança e respeito nas relações em grupo  

 Demonstrar responsabilidade e cooperação com o grupo  

 Refletir sobre o trabalho realizado 

 
4.4 Análise do processo de aprendizagem ao longo da Atividade 5 

 

Os episódios apresentados e analisados nesta seção referem-se à Atividade 

5 intitulada Em que temperatura a água ferve?.  Ela foi realizada com os alunos de 

uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental, ao longo de dois tempos de aula. Esta 

quinta atividade da SEI tratava de um problema experimental: determinar a 

temperatura em que a água entra em ebulição no bairro de localização da escola. 

O problema experimental foi desenvolvido como demonstração investigativa 

já que envolvia fonte de calor e a montagem da aparelhagem poderia oferecer risco. 

Em vez de a demonstração ser empregada apenas como ilustração de conceitos ou 

procedimentos já estudados pelos alunos, ela visava introduzir o tópico de conteúdo 

temperatura de ebulição por meio de um problema a ser resolvido pelos alunos. 

Ao longo da SEI, as atividades foram ganhando progressivamente um grau de 

abertura maior, pois o objetivo era familiarizar a turma com a abordagem 
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investigativa. Embora a pesquisadora tenha apresentado o problema e realizado a 

montagem do arranjo experimental, os alunos foram envolvidos desde o 

levantamento das concepções prévias. Durante a manipulação, a pesquisadora 

sempre procurou questioná-los e respeitar as ideias apresentadas. Para muitos 

alunos esta foi a primeira atividade experimental no laboratório, segundo dados do 

questionário inicial. 

Outro aspecto considerado na escolha da atividade foi o trabalho cooperativo. 

Os alunos se organizaram em grupos e cumpriram a tarefa designada a partir da 

delegação de funções. No registro dos valores de temperatura ao longo do processo 

de aquecimento da água, os grupos não se limitaram simplesmente a registrar, 

percebendo regularidades ou discrepâncias entre os resultados.  As etapas de uma 

investigação ficaram mais bem delineadas, o problema foi apresentado aos alunos e 

a partir de então eles se envolveram no levantamento das concepções prévias, na 

montagem do arranjo experimental, na coleta de dados, na análise e na conclusão 

de todo o processo. 

Esta análise foi orientada por referenciais relacionados ao ensino de Ciências 

por investigação (seção 2.2 desta dissertação) e o trabalho de pesquisadores da 

área. Os referenciais sobre a aprendizagem, entendida como o conjunto de 

componentes atitudinais, procedimentais e conceituais, também foram considerados. 

Conforme já apresentado na seção 4.3, o estudo dos documentos oficiais e de 

trabalhos da área permitiu o levantamento e o mapeamento desses componentes 

que subsidiarão a análise. 

Dessa forma, os episódios selecionados e analisados tiveram como objetivo 

evidenciar momentos propícios à aprendizagem conceitual, procedimental e 

atitudinal dos alunos durante uma atividade de investigação. A aplicação da 

Atividade 5 aconteceu em dois momentos pois o laboratório não comportava toda a 

turma. Os dados considerados se referem à primeira aplicação por envolverem 

maior número de alunos. Os componentes da aprendizagem (conceitos, 

procedimentos e atitudes) evidenciados durante as etapas da demonstração 

investigativa foram destacados em negrito. Para a análise foram considerados os 

registros escritos produzidos pelos alunos e o discurso em sala, a partir da 

transcrição de sequências de ensino. A legenda utilizada para as transcrições foi a 

empregada por Almeida (2011) em seu trabalho de doutorado: 
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/ (barra) = interrupção 

(...) (parênteses com reticências) = pausa breve 

[...] (colchetes com reticências) = fala simultânea 

Palavras escritas com letra maiúscula = ênfase 

T – turnos de fala 

 

Os resultados desse estudo foram organizados em quatro subseções. Elas 

contemplam a análise de ocorrência de aprendizagem conceitual, procedimental e 

atitudinal durante as etapas da investigação vivenciadas pelos alunos: apresentação 

do problema e levantamento das concepções prévias; montagem do arranjo 

experimental; coleta e registro dos dados; e análise e discussão de resultados. 

 

4.4.1 Contextualização 

 

O início da Atividade 5 ocorreu no primeiro tempo da aula de terça-feira. A 

professora chegou, cumprimentou a turma e informou a proposta do dia: a turma 

seria dividida em dois grupos. Um grupo permaneceria em sala com a professora 

para realizar a recuperação bimestral e o outro acompanharia a pesquisadora até o 

laboratório. Na terça-feira seguinte, ocorreria o rodízio entre os grupos.  

No laboratório, os alunos ocuparam os lugares disponíveis nas duas 

bancadas. Em seguida, a pesquisadora distribuiu o roteiro para que os alunos 

acompanhassem a Atividade 5.  

 

4.4.1.1 Etapa 1: Apresentação do problema e levantamento das concepções prévias 
dos alunos 

 

Com o roteiro em mãos, a pesquisadora informou que a Atividade 5 consistia 

em resolver o problema: a que temperatura a água entra em ebulição em nossa 

cidade? Apontando para a folha, a pesquisadora solicitou que os alunos 

respondessem por escrito às duas questões iniciais. Haveria um momento, no 

decorrer da atividade, em que as anotações seriam confrontadas com os resultados 

obtidos. Este episódio inicia-se com a pesquisadora sondando as concepções 

prévias dos alunos quanto: (i) à temperatura que a água entraria em ebulição na 
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cidade; (ii) e se a temperatura continuaria subindo ou permaneceria constante 

durante o fenômeno da ebulição.  

 

Quadro  6 - Episódio de ensino que destaca o levantamento das concepções 
prévias dos alunos 

Turno Sujeito Falas transcritas Comentários 

01 Pesquisadora Em relação à primeira questão: em qual 
temperatura vocês esperam que a água 
comece a ferver?; por que vocês responderam 
100ºC? (...) Por que o número 100 está na 
cabeça de vocês? (...) 

Alunos ficam em 
silêncio. 

02 Aluno 2 Por que todo mundo quer chegar aos 100 
anos? 

Aluno pergunta em 
tom de brincadeira. 
Pesquisadora e alunos 
riem. 

03 Pesquisadora Boa. Mas não é por causa disso, né? Por que 
o número 100 é o número que veio a cabeça 
de vocês? (...) 

Alunos ficam em 
silêncio. 

04 Aluno 4 Por que vai até o 100%, essas coisas 
(inaudível) [...] 

Barulho externo. 

05 Pesquisadora Entendi, o 100%.  Essa ideia sempre de 
100%, de 100 / 

Aluna interrompe. 

06 Aluna 1 Eu não, porque eu vejo falar muito em 100 
graus, em coisas assim, né (inaudível) 

Barulho externo. 

07 Pesquisadora Você vê falando muito em 100 graus. Aí eu te 
pergunto: 100 GRAUS PRA TODO 
MATERIAL? 

 

08 Aluna 1 Não necessariamente. Mas também 
(inaudível) assim, ou assar alguma coisa ou 
esquentar. 

Barulho externo. 

09 Pesquisadora Tá. Então esse 100 está na cabeça de vocês 
porque vocês ouvem / 

Aluna interrompe. 

10 Aluna 1 É. Do livro das receitas, assim tem.  

11 Pesquisadora Das receitas, falando em temperatura ou 
porque vem a questão do 100%, não é  isso? 
Ok. Então tá bom.  
Dois: Quando isso ocorre vocês esperam que 
a temperatura continue subindo ou permaneça 
constante? Quando a água começar a ferver, 
acompanhando o raciocínio, quando isso 
ocorre, ou seja, quando a água ferve, vocês 
esperam que a água continue subindo ou que 
permaneça constante? 

Alunos confirmam com 
a cabeça. 
 
Um aluno entra no 
laboratório e a 
pesquisadora indica 
um lugar para sentar. 

12 Aluna 1 Vai dar borbulhas só.  

13 Aluno 2 Vai começar a aumentar e ela vai evaporar.  

14 Aluna 1 A água vai [inaudível] a água vai subir  Aluna 1 fala junto com 
Aluno 2. 

15 Pesquisadora Tá. O que vai começar a aumentar?  

16 Aluno 2 As borbulhas.  

17 Aluna 1 Borbulha.  

18 Aluno 2 Temperatura (...) dela.  
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19 Pesquisadora Você está considerando que a temperatura vai 
aumentar, que as borbulhas vão aumentar, 
ah... mais o quê? 

 

20 Aluno 2 Que ela vai evaporar. Pesquisadora 
interrompe. 

21 Pesquisadora Pra ela evaporar?  

22 Aluno 2 Secar.  

23 Aluna 3 Se deixar ela no fogo ela vai evaporar mesmo 
(...) porque ela vai secar. 

 

24 Pesquisadora Aí ela vai secar. O que é água secar?  

25 Aluno 2 Evaporar.  

26 Aluna 3 Evaporar [...] Alunos falam juntos. 

27 Pesquisadora Ela some?  

28 Aluna 1 Não. Ela, ela é (...)  Aluna gesticula 
apontando as mãos 
para cima. 

29 Pesquisadora Muito bem, Aluna 1,  se a água sumisse a 
gente estava perdido. A água ia embora pra 
atmosfera, sumiu. Como ia chover? Concorda 
comigo? Então a gente nunca vai dizer que a 
água (...) 

 

30 Aluna 1 Some.  

31 Pesquisadora Some.  

32 Aluna 1 Que ela evapora.  

33 Pesquisadora  Agora, vamos discutir comigo. EVAPORA E 
EBULIÇÃO. O que é a água entrar em 
ebulição? (...) Olha aqui o experimento: 
determinação da temperatura de ebulição. 

Alunos ficam em 
silêncio. 

34 Aluna 1 Ebulição é ferver.  

35 Pesquisadora Ebulição é ferver. Evaporar é ferver?  

36 Aluno 2 Não.  

37 Aluna 1 Não.  

38 Aluno 2 É. Depois que ferver vai evaporar. Tem que 
esquentar pra evaporar. 

Os alunos discutem 
entre si.  

39 Pesquisadora [A professora explica a diferença dos termos] 
Deu pra entender a diferença então? Evaporar 
é um processo lento, tanto é que, o lago de 
um dia pro outro ele vai desaparecer? 

Nesse turno a 
pesquisadora relembra 
a diferença no 
emprego dos termos 
evaporação e 
ebulição.  

40 Aluno 4 Não.  

41 Pesquisadora Como a gente falou (...) Ela vai sumir? Não. 
Porque é um processo lento. Então eu agora 
pergunto pra vocês, eu vou usar a chama. Eu 
vou fazer com vocês, ebulição ou 
evaporação? 

 

42 Alunos Ebulição. Todos respondem.  

43 Pesquisadora Muito bem, meninos... Muito bem, muito bem.  
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A sequência das falas ilustra o que Harlen (2004) propõe para a investigação 

em sala. São atitudes e ações, vivenciadas pelo professor e pelos alunos, que irão 

conferir a uma atividade o seu caráter investigativo e propiciar as oportunidades de 

aprendizagem. No turno 01, quando a pesquisadora pergunta a razão de o número 

100 estar na cabeça dos alunos, ela demonstra a intenção de realizar perguntas que 

provoquem e permitam saber o que os alunos pensam a respeito dos fenômenos 

(Harlen, 2004).  

Com a ação tomada pela pesquisadora, os alunos são capazes de propor 

possíveis explicações para a resposta dada à questão 1, que sondava a que 

temperatura a água entraria em ebulição. Como no turno 02, embora o Aluno 2 

apresente certa ironia em sua resposta, e no turno 04, quando o Aluno 4 mostra uma 

busca por relações compartilhadas em outra áreas de conhecimento. O fato é que 

os alunos traziam na memória o número 100, mas não conseguiam emitir 

explicações plausíveis.  

No turno 05, a afirmação feita pela pesquisadora a partir da concepção 

levantada pelo Aluno 4, conduz a novas situações de aprendizagem. No turno 06, a 

Aluna 01 demonstra autonomia ao afirmar que não concordava com a opinião 

emitida pelo colega. Ao longo dos turnos 06, 08 e 10, para sustentar sua ideia, a 

Aluna 01 procura estabelecer relação entre o conteúdo em sala e um fato de sua 

vida. É o livro de receitas que valida suas informações em relação à temperatura. 

Da mesma forma que ocorrera na questão 01, no turno 11 a pesquisadora 

novamente tem a intenção de provocar e conhecer o que os alunos sabem em 

relação à segunda questão de sondagem. Um fato que merece atenção é que, além 

de colher a hipótese sobre o aumento da temperatura da água durante a ebulição 

(turno 18), novas situações de aprendizagem são desencadeadas. 

 Ao repetir a segunda questão de sondagem (turno 11), a pesquisadora não 

pronuncia a palavra temperatura e acaba questionando os alunos sobre quando a 

água ferve, vocês esperam que a água continue subindo ou que permaneça 

constante? Esse equívoco conduz imediatamente, até o turno 17, à discussão das 

borbulhas que se formam ao ferver a água e o fato de ela evaporar. Na verdade, em 

função da pergunta realizada, os alunos descrevem um fato presenciado no 

cotidiano. Isso é reforçado pelos turnos 22 e 23, quando eles mencionam que se 
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deixar a água no fogo ela vai evaporar mesmo. O emprego da palavra mesmo 

parece validar a experiência cotidiana. 

Nesse momento, a pesquisadora se põe a verificar se os alunos 

reconhecem as mudanças de estado da água em situações reais. Ao indagá-los 

sobre o que é água secar, é o Aluno 2, que já mencionara a água seca (turno 22), 

que explica o secar como o fenômeno da evaporação (turno 24). Embora utilize a 

linguagem do cotidiano, o aluno mostra apropriação do significado do termo 

evaporação presente na linguagem científica. 

A pesquisadora prossegue com os questionamentos e no turno 27 novamente 

provoca os alunos: ela some? Após afirmar que não, cabe à Aluna 1, através de 

gestos, justificar que a água sobe para a atmosfera (turno 28). A partir disso, a 

pesquisadora explica sobre o processo da chuva, levando a Aluna 1 a concluir que a 

água evapora (turno 32). 

O último questionamento realizado pela pesquisadora se refere ao emprego 

dos termos evaporação e ebulição. No turno 35 a pesquisadora propõe: ebulição é 

ferver. Evaporar é ferver? Os alunos afirmam que não, mas quando o Aluno 2, no 

turno 38, afirma que a água vai ferver para evaporar, a pesquisadora percebe que os 

conceitos não são reconhecidos pelos alunos. Nesse instante é necessária a 

intervenção da pesquisadora, explicando o significado dos termos. A diferenciação 

entre termos tais como evaporação e ebulição faz parte da cultura científica e, nesse 

turno, fica evidente o papel da pesquisadora como representante da mesma 

(DRIVER et al, 1999). A sequência finaliza com os alunos reconhecendo, no turno 

42, que no experimento ocorrerá o fenômeno da ebulição, por envolver a utilização 

de chama no aquecimento da água.  

O quadro 07, apresentado a seguir, traz uma síntese do processo de 

aprendizagem presente neste episódio. Esse quadro-síntese traz os componentes 

conceituais, procedimentais e atitudinais vivenciados pelos alunos ao longo da etapa 

de apresentação do problema e do levantamento das concepções prévias.   
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Quadro  7 - Quadro-síntese do processo de aprendizagem ao longo da etapa de 
levantamento das concepções prévias 

Categorias Componentes de aprendizagem 

Conceitual Reconhecer as mudanças de estado da água em situações reais 

 

Procedimental 

Propor possíveis explicações para os fenômenos em estudo 

Estabelecer relação entre o conteúdo em sala e um fato de sua vida 

Descrever fatos presenciados 

Atitudinal Demonstrar autonomia 

 

 

4.4.1.2 Etapa 2: Montagem do arranjo experimental 
 

Logo que se encerraram as discussões em torno das concepções prévias, a 

pesquisadora deu início à montagem dos arranjos experimentais. Em cada bancada 

seria realizada uma montagem para posteriormente dividir a turma. A proposta era 

que os alunos não recebessem, no roteiro impresso, a descrição dos materiais e do 

procedimento a ser empregado para determinar a temperatura de ebulição da água. 

Enquanto pegava as caixas com os materiais, a pesquisadora foi questionando os 

alunos sobre como proceder durante a primeira montagem, conforme quadro a 

seguir.  

 

Quadro  8 - Episódio de ensino que destaca a participação dos alunos no 
arranjo experimental 

Turno Sujeito Falas transcritas Comentários 

44 Pesquisadora Mas me ajuda a pensar aqui. O que eu 
preciso pra poder fazer esse experimento em 
que a gente vai medir a temperatura da água 
em ebulição? O que a gente vai precisar? 

A pesquisadora coloca 
uma caixa contendo os 
materiais em cima da 
bancada. 

45 Aluno 5 Termômetro.  Outros alunos repetem 
a resposta. 

46 Pesquisadora Termômetro, então eu tenho uma caixinha 
aqui de termômetro.  

A professora retira da 
caixa os termômetros. 
Os alunos riem pois a 
caixinha estava cheia 
de termômetros. 

47 Aluno 2 Nossa Senhora. Gargalhada da aluna.  

48 Pesquisadora O problema é que termômetro custa caro, aí 
a gente tem que ter o maior cuidado. Por que 
termômetro de laboratório custa tão caro? 

Murmúrios. 
 

49 Aluno 6 É mais resistente.  

50 Pesquisadora É. E outra coisa, o que vai acontecer, eu vou 
mostrar pra vocês. Quando a gente tem 
aquele termômetro em casa de medir 
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temperatura, vocês já viram de quanto até 
quanto ele mede? 

51 Aluna 7 Não [...] Alunos comentam 
simultaneamente. 
(Inaudível.) 

52 Pesquisadora Então, o que vai acontecer; será que eu 
poderia trazer aquele termômetro lá da 
nossa casa pra medir? 

 

53 Aluno 8 Nunca.  

54 Pesquisadora Por que? O que iria acontecer?  

55 Aluna 7 Porque ia explodir.  

56 Aluna 9 Porque iria estourar.  

57 Pesquisadora Por que ele iria estourar?  

58 Aluno 6 Porque vai esquentar muito.  

59 Aluna 9 Porque, porque ele vai só até uma 
temperatura. 

A pesquisadora abre 
um termômetro e pede 
para os alunos 
repassarem o 
instrumento a fim de 
verificar a escala.   Ela 
ensina como realizar a 
leitura. 

60 Pesquisadora Muito bem, gente. Que meninos inteligentes. 
(...) Ótimo. Então pra medir a temperatura, 
vocês já me falaram que precisa de 
termômetro. Bacana! Tá bom, então 
temperatura já resolvemos. Mais o que eu 
preciso pra medir temperatura de ebulição 
da água? O que eu tenho que fazer aqui? 

 

61 Aluno É, é... Sussurro. Risos. 

62 Aluno 2 Á água.  

63 Pesquisadora Água é, tá aqui, é o mais fácil, ah. Eu vou ter 
que colocar essa água (...) 

A pesquisadora aponta 
para a torneira. 

64 Aluno 8 Fogo. Sussurro. 

65 Pesquisadora Então eu vou usar este copo aqui, se chama 
béquer. Ah, vocês têm até um béquer. Esse 
béquer é da escola de vocês. Tá aqui. (...) 
Ah, mas se a gente não tem béquer. Gente 
isso aqui lembra o que da casa da gente? 

 

66 Aluna 1 Um copo.  

67 Aluno 2 Copo.  

68 Pesquisadora Copo. Poderia usar um copo, certo? Ah, mas 
outro detalhe. É qualquer vidro que pode ser 
aquecido? 

 

69 Alunos  Não.  

70 Pesquisadora Por que?  

71 Aluno 2 Estoura.  

72 Pesquisadora Muito bem. Então existe o vidro (...)? Vamos 
dizer normal e o vidro? 

Silêncio. 

73 Aluna 1 Temperado  

74 Pesquisadora Então tá. Já resolvemos a água e já 
resolvemos o termômetro. Você falou que a 
gente precisa de (...)? 

 

75 Aluno 8 Fogo  

76 Pesquisadora Fogo. Vamos lá (...)  A pesquisadora retira 
de uma caixa o 
fogareiro e a 
lamparina. 

77 Aluno 2 Esquentar o almoço.  
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78 Pesquisadora Esquentar o almoço? Conversas. 

79 Aluno 2 Esse trem lá em casa tinha um. Conversas. O aluno se 
refere ao fogareiro, 
muito utilizado para 
esquentar marmitas na 
zona rural.  

80 Pesquisadora Pega aquela cadeira ali, me ajuda aí. (...). 
Pessoal isso aqui se chama tripé, (...) a 
gente coloca a tela de amianto, certo? 

Conversas. A 
pesquisadora inicia a 
montagem do tripé. 
Dois alunos 
imediatamente 
auxiliam na montagem. 

81 Aluno 6 Não sei, o que é isso?  

82 Pesquisadora Amianto que faz aquela telha.  

83 Aluno 6 Ah tá.  

 

Esta etapa da demonstração investigativa garante aos alunos novas 

oportunidades de aprendizagem ao se envolverem na manipulação do arranjo 

experimental. Já no turno 44, quando a pesquisadora pergunta o que eu preciso pra 

poder fazer esse experimento que a gente vai medir a temperatura da água em 

ebulição? O que a gente vai precisar? Sua intenção é envolver os alunos em 

sugestões de como responder à pergunta de investigação (HARLEN, 2004). No 

decorrer da sequência isso acontecerá novamente, como no turno 60, quando a 

pesquisadora continua envolvendo os alunos na emissão de sugestões. Esse é um 

aspecto de relevância que dá à demonstração o seu caráter investigativo, não 

servindo apenas como ilustração de conceitos ou procedimentos.  

Sendo assim, as situações de aprendizagem começam a ser vivenciadas 

pelos alunos. Eles são conduzidos a selecionar materiais e procedimentos para 

sua investigação, embora não estejam manipulando diretamente a aparelhagem. 

Isso ocorre no turno 45, quando o Aluno 5 aponta o termômetro; no turno 62, quando 

o Aluno 2 indica a água; e no turno 64, quando o fogo é apresentado pelo Aluno 8. 

Para alunos habituados a uma abordagem investigativa de ensino, a seleção de 

materiais e procedimentos poderia ir muito além da indicação de três materiais 

aparentemente evidentes. Todavia, considerando a idade dos alunos e a pouca ou 

nenhuma experiência com o laboratório, tais participações são entendidas como um 

processo gradativo no grau de abertura vivenciado em uma investigação. 

O processo de seleção continua quando a pesquisadora pergunta se o 

termômetro clínico poderia ser empregado (turno 52). Imediatamente o Aluno 8 

afirma que não. Prosseguindo, a pesquisadora provoca, questionando o porquê de 

sua não utilização (turno 54). A Aluna 7 (turno 55) e a Aluna 9 (turno 56) propõem 
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possíveis explicações. Nesse início de demonstração, os argumentos são muito 

simplificados, contendo apenas afirmações hipotéticas sem justificativas plausíveis.  

O questionamento incessante da pesquisadora (turno 57) conduz à apresentação de 

uma explicação mais razoável, baseada no intervalo de temperatura empregado na 

fabricação do termômetro e que justificaria seu rompimento durante o aquecimento 

da água (turno 59). Dessa forma, a seleção de materiais e a proposta de explicações 

vão permeando toda a montagem experimental (turnos 68, 69, 70, 71).   

Diferente do primeiro episódio (subseção 4.4.1.1), em que apenas quatro 

alunos se envolveram nas discussões, novos alunos (Aluno 5, Aluno 6, Aluna 7, 

Aluno 8 e Aluna 9) passam a participar oralmente. No turno 80, quando a 

pesquisadora solicita ajuda, dois alunos colocam-se prontos para auxiliá-la. Assim, 

os alunos vão demonstrando, ao longo das etapas, engajamento na exploração do 

fenômeno em estudo.  

 A dúvida do Aluno 6 (turno 81), sobre o que seria amianto demonstra, além 

do engajamento, certa confiança e respeito nas relações estabelecidas pelo 

grupo, criando espaço para sanar as dúvidas que surgem. Ouvir as ideias dos 

alunos e levá-las a sério (HARLEN, 2014) parece contribuir para a criação de um 

ambiente propício ao envolvimento e à participação dos alunos. 

A montagem do arranjo experimental permitiu também que os alunos se 

envolvessem no reconhecimento de materiais e procedimentos inerentes à 

linguagem científica. O fato de a pesquisadora informar, no turno 65, o que seria um 

béquer e solicitar ajuda ao manusear o tripé (turno 80), por exemplo, conduziu os 

alunos à compreensão de materiais, procedimentos, códigos e símbolos 

próprios da Química.   O resultado da aprendizagem ao longo dessa etapa está 

sintetizado no quadro 09 a seguir.  

 

Quadro  9 - Quadro-síntese do processo de aprendizagem ao longo da 
montagem do arranjo experimental 

 

Categorias Componentes 

Conceitual Compreender materiais, procedimentos, códigos e símbolos próprios da 

Química    

 

 

Procedimental 

Selecionar materiais e procedimentos para uma investigação 

Propor possíveis explicações para os fenômenos em estudo 

Ter participação oral 
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 Engajar na exploração de um fenômeno 

Atitudinal Estabelecer confiança e respeito nas relações em grupo 

 

 
 

4.4.1.3 Etapa 3: Coleta e registro dos dados 
 

Concluída a montagem dos dois arranjos, a pesquisadora solicitou a 

organização da turma em grupos. O objetivo era facilitar a observação do fenômeno 

de ebulição da água e o registro dos dados, a partir da interação em grupos 

menores. Nesta subseção, os episódios e o registro escrito contemplam momentos 

vivenciados pelos grupos ao longo desta etapa. 

 

a. Organização do Grupo 1 

 

Após os alunos ajudarem na montagem do segundo arranjo experimental, a 

pesquisadora solicitou que se organizassem para coletar os dados. A seguir é 

reproduzido um trecho da sequência em que é necessária a interferência da 

pesquisadora para que o grupo assuma suas funções. Além disso, discute-se como 

proceder com o registro dos dados.  

 

Quadro  10 - Episódio de ensino que destaca a organização do Grupo 1 

Turno Sujeito Falas transcritas Comentários 

84 Pesquisadora Aluna 1, então vem cá, você vai ser a dona 
deste experimento aqui. 

Pesquisadora indica o 
arranjo experimental 
sobre a bancada. 

85 Aluna 1 Rá! A aluna se levanta e se 
coloca pronta a 
coordenar o grupo. 

86 Pesquisadora Então, o que a Aluna 1 vai fazer? Olha, 
então vamos dividir o grupo. Vamos colocar 
vocês aqui, mais os meninos, tá? Vocês 
podem sentar do lado de lá, façam o favor. 

 

87 Aluno 2 Levar a folha né? Que vai precisar anotar.  

88 Pesquisadora Leva a folha de vocês também. (...) Olha, 
olha o que nós vamos precisar aqui. Aluno 
10, achou o cronômetro? 

Conversas. Um aluno 
canta. 
A pesquisadora aponta 
para o aparelho 
celular. 

89 Aluno 10 Não.  

90 Aluno 11 Eu achei no meu aqui, já.  

 91 Aluno 10 Usa o do Aluno 12, é mais fácil.  

 92 Aluno 12 Não achei também não, cara. Conversas. 

 93 Pesquisadora Um colega vai ficar falando assim oh...deu  
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um minuto, deu um minuto, deu um minuto... 

 94 Aluno 2 Eu falo isso.  

 95  Pesquisadora Na hora que falar um minuto, Aluna1, você 
vai ler a temperatura. 

 

 96 Aluna 1 Lê? (...) Nesse momento a 
pesquisadora mostra 
para a Aluna 1 como 
proceder com a leitura.  

 97 Pesquisadora É. E os outros vão lá anotando. Entenderam 
como vai funcionar? Pra gente anotar esse 
tanto de dados. Um minuto, um minuto, um 
minuto, o que vocês acham que a gente tem 
que fazer? Pra facilitar? (...) Como a gente 
organiza esses dados pra facilitar? 
(SILÊNCIO). Por que tem um tanto de dados 
que vocês vão coletar. Como que a gente 
organiza isso na matemática, essa 
quantidade de dados? 

A pesquisadora 
pergunta. Os alunos 
não respondem. Ela 
aguarda e novamente 
pergunta. 

 98 Alunos Soma tudo. [...]  

 99 Aluno 6 Anota tempo e temperatura.  

 100  Pesquisadora Tempo e temperatura, tempo e temperatura 
(...) isso vai virar uma (...)? 

A pesquisadora 
interrompe para que os 
alunos completem a 
fala. 

 101 Aluno 2 Conta.  

 102 Aluno 6 Não.  

103  Pesquisadora Não.  

104  Aluno 6 Um resultado.  

105 Pesquisadora Você vai ter... A pesquisadora 
interrompe para que os 
alunos completem a 
fala.  

106  Aluna 7 Gráfico ou uma tabela  

 107 Pesquisadora Tabela. O gráfico nós vamos fazer daqui a 
pouco. 

 

 
Nesse episódio a pesquisadora tenta promover oportunidades para uma 

aprendizagem colaborativa (HARLEN, 2004). Perante a dificuldade dos alunos em 

assumir as tarefas, a pesquisadora delega à Aluna 1 (turno 84) a coordenação do 

grupo. Progressivamente os alunos vão se envolvendo e organizando as funções 

entre eles.  

No turno 88, quando a pesquisadora questiona se o Aluno 10 encontrou o 

cronômetro e ele afirma que não, o Aluno 11(turno 90) prontamente se coloca à 

disposição. O Aluno 10, numa tentativa de cumprir a tarefa que lhe foi designada, 

sugere como alternativa a utilização do aparelho de um colega (turno 91). No turno 

94 é a vez do Aluno 2 se indicar para o informe do tempo. Dessa forma, os alunos 

vão demonstrando responsabilidade e cooperação com o grupo, tentando 

resolver entre si as funções necessárias para o prosseguimento do experimento. 
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Um fato que chamou a atenção foi o número de alunos que não conseguiram 

acessar e utilizar o cronômetro do aparelho de celular. Embora o aparelho seja uma 

presença cada dia maior nas salas de aula, inclusive gerando conflitos disciplinares, 

os alunos se mostram muitas vezes inoperantes em certas funções. Mostrar a 

utilização de instrumentos ou materiais que os alunos necessitam em suas 

investigações é uma das ações do professor (HARLEN, 2004). No turno 96, a Aluna 

1 não entende como ler o termômetro. Nesse momento o papel da pesquisadora foi 

auxiliá-la na aprendizagem de como proceder a medidas utilizando instrumentos.   

A discussão dos próximos turnos gira em torno da melhor maneira de se 

anotar os dados. Numa espécie de jogo de adivinhação, uma sequência de 

tentativas e pistas conduz à indicação de registrar os dados do fenômeno 

observado através de uma tabela.  No próximo tópico serão apresentadas as 

tabelas confeccionadas pelos alunos. 

 

b.  Registro escrito 

 

 Cada aluno, sem um modelo prévio, tentou organizar seus dados da melhor 

maneira possível. Após discussões entre os grupos de como construí-la e do que 

registrar, as figuras abaixo demonstram as tentativas dos alunos. 

 

Figura 3 - Tabelas confeccionadas pelos alunos a partir dos dados coletados 
durante a ebulição da água 

 

Aluno 18 
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 Dessa forma, os alunos mantiveram notas e registro de resultados da 

maneira mais adequada segundo suas discussões. O registro numérico 

acompanhado da unidade de cada grandeza esteve presente. Embora a unidade 

fosse equivocadamente registrada, como na primeira tabela, em que o Aluno 18 

Aluno 20 

 
 

Aluna 14 
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usou “m” para se referir à unidade “min”. Na tabela confeccionada pelo Aluno 20 

houve a preocupação ainda de registrar pequenas observações do que ocorreu 

durante o fenômeno.  

 

c. Coleta dos dados do Grupo 1 

 

O trecho a seguir mostra uma das observações realizadas pelo Grupo 1 

durante a coleta dos dados. 

 

Quadro  11- Episódio de ensino que destaca uma das observações realizadas 
pelo Grupo 1 

Turno Sujeito Falas transcritas Comentários 

108 Aluno 2 Um minuto.  

109 Aluno 6 Noventa e dois.  

110 Aluno 2 Ixi de novo.  

111 Aluna 1 Eh, tipo assim nem um trem mudou.  

112 Aluno 2 Tô vendo noventa e dois e... Inaudível 

113 Aluno 6 Ah não, Aluna 1. Ao menos três.  

114 Aluna 1 Ahhh empacou. Conversas 

115 Aluna 1 Tá certo? Pergunta para a 

pesquisadora 

116 Pesquisadora Tá certo.  

117 Aluna 1 Tá certo...Noventa e dois gente, empacou.  

118 Aluno 2 Pus meio.  

119 Aluna 1 Não, é noventa e dois certinho.  

120 Aluno 2 Certinho Aluna 1?  

121 Aluna 1 Certinho.  

122 Aluno 2 Deu meio não?  

123 Aluno 6 Deu não, olha lá, noventa e dois certo. Conversas 

124 Aluno 2 Um minuto.  

125 Aluno 6 Tá bom Aluna 1. Deu noventa e dois.  

126 Aluna 1 Três noventa e dois. Conversas 

127 Aluno 6 Mais aqui oh um, dois, três, quatro, cinco.  

128 Aluna 1 Tá empacado mesmo.  

 

A tarefa do Grupo 1 não se limitou à leitura do termômetro e ao registro dos 

dados. No turno 109, quando o Aluno 6 informa o novo valor da temperatura, o 
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Aluno 2 e a Aluna 1 expressam inconformidade com o dado apresentado.  O grupo a 

todo o momento reflete sobre o trabalho realizado. Na etapa de elaboração de 

hipóteses, a expectativa era que o valor da temperatura aumentasse durante a 

ebulição. Dessa forma, os alunos relacionam os resultados às ideias que a 

princípio estavam sendo testadas.  

A situação gera desconforto e a sensação de que algo está errado com o 

experimento. No turno 115, A Aluna 1 imediatamente recorre à pesquisadora com  o 

intuito de saber se o que ocorre está correto. A princípio, a pesquisadora é a fonte 

mais próxima para a consulta sobre o que ocorre. 

A seguir, o quadro síntese 12 dos processos vivenciados. 

 

Quadro  12 - Quadro-síntese do processo de aprendizagem ao longo da coleta 
e registro dos dados 

Categorias Componentes 

Procedimental Proceder a medidas utilizando instrumentos 

Registrar os dados do fenômeno observado através de uma tabela 

Relacionar os resultados às ideias que a princípio estavam sendo testadas.  

Atitudinal Demonstrar responsabilidade e cooperação com o grupo 

Refletir sobre o trabalho realizado 

 

 

4.4.1.4 Etapa 4: Análise e discussão de resultados 

 

O término da Atividade 5 ocorreu no dia 06/05/2014 (terça-feira). Chegando 

ao laboratório, a pesquisadora cumprimentou os alunos, revisou o que acontecera 

na semana anterior e solicitou-lhes que, em grupos, respondessem as questões 

propostas após a coleta dos dados.  

 Aguardado o período de trabalho em grupo, a pesquisadora partiu para a 

socialização dos registros. A Atividade 5 iniciara com a sondagem das concepções 

dos alunos acerca da temperatura em que a água ferveria em Entre Rios e o que 

aconteceria com os valores da temperatura ao se atingir a fervura, conforme descrito 

na subseção 4.4.1.1. Os alunos foram confrontados com os dados coletados e 

novas questões foram propostas nesta etapa.  
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Quadro  13 - Episódio de ensino em que as concepções prévias são 
confrontadas com os resultados obtidos 

Turno Sujeito Falas transcritas Comentários 

129 Pesquisadora Comparem o que vocês observaram sobre a 
temperatura do sistema com a resposta dada 
na questão 2. Olhe o que a questão 2 
pergunta. Quando isso ocorre? Ou seja, 
quando a ebulição ocorre, vocês esperam 
que a temperatura continue subindo, ou 
permaneça constante. O que vocês 
colocaram? 

 

130 Alunos  Continua subindo.  

131 Pesquisadora Então vamos voltar agora, a expectativa foi 
confirmada? 

 

132 Alunos Não.  

133 Pesquisadora Como que vocês explicam isso?  

134 Aluna  Porque ficou constante.  

135 Pesquisadora Que momento ela ficou constante? Alguns alunos 
apontam para a tabela 
de dados coletados 

136 Aluna  A partir de 15 minutos, quando começou a 
ferver, soltar borbulhas. 

 

137 Pesquisadora Isso Aluna 1, então ela ficou constante 

quando acontece o que? 

 

138 Aluna 1 Ebulição.  

139 Pesquisadora Muito bem Aluna 1. Exatamente, quando 
acontece a mudança de estado, no caso 
ebulição, ela se mantém constante. 
Tranquilo? 

 

140 Aluno 2 Se isso cair na minha prova eu fecho.  

141 Pesquisadora Então me responde um detalhe Aluno 2, 
você acha que dessa maneira, fazendo o 
experimento, questionando vocês, sem dar a 
reposta pronta, você acha que aprende? 

 

142 Aluno 2 Aprende. Conversas 

143 Pesquisadora Então deixa ouvir, porque vocês sabem que 
eu estou fazendo esse trabalho pra ver se 
isso dá certo ou não. Cada um tem uma 
opinião, concorda comigo? Então, você, me 
dê sua opinião, o que você acha? 

A pesquisadora aponta 
para uma aluna. 

144 Aluna 5 Eu acho que aprende porque na hora de 
fazer a lista de atividades da professora, aí 
em algumas perguntas eu lembrei dos 
experimentos, ficou mais fácil pra fazer, do 
que só matéria explicada no quadro. 

 

 

A última etapa da atividade conferiu momentos importantes para a verificação 

da aprendizagem, principalmente em termos conceituais. Neste episódio, a partir do 

confronto entre a concepção inicial e os dados coletados, os alunos constatam que 
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durante a ebulição a temperatura permaneceu constante (turno 134). Essa 

verificação conduz à identificação de características relacionadas à propriedade 

específica temperatura de ebulição.   

No turno 135, quando a pesquisadora pergunta o momento em que a 

temperatura permanece constante, os alunos interpretam e utilizam os dados 

coletados na tabela para justificar sua resposta.  

Outro aspecto destacado nesse episódio se refere às manifestações dos 

alunos quanto à aprendizagem. No turno 140, a colocação do Aluno 2 agrega 

contribuições ao estudo sobre o impacto e o envolvimento dos alunos durante a 

experimentação. Como propõe Pozo e Crespo (2009), adequar tarefas às 

verdadeiras capacidades e disposições dos alunos pode contribuir para o êxito dos 

alunos e motivá-los quanto à aprendizagem.  

No quadro síntese 13 estão os processos vivenciados nesta etapa. 

 

Quadro  14 - Quadro-síntese do processo de aprendizagem ao longo da análise 
e discussão de resultados 

Categorias Componentes 

Conceitual Identificar características relacionadas à propriedade específica temperatura de 
ebulição. 

Procedimental Interpretar e utilizar os dados coletados em uma tabela. 

 

Sendo assim, a seção se encerra contemplando os componentes de 

aprendizagem vivenciados pelos alunos ao longo das quatro etapas da atividade de 

investigação. A partir dos episódios selecionados é possível inferir a aprendizagem 

em termos dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais.  

Ressalta-se novamente que, em momento algum, esperou-se compartimentar 

a aprendizagem. Entende-se que ela ocorre de maneira integrada e a análise, em 

termos de conteúdos distintos, foi realizada com o intuito de facilitar a compreensão 

dos fenômenos envolvidos.  

Na próxima seção, a partir do questionário final aplicado aos alunos, é feita 

breve análise da aprendizagem a partir do olhar dos alunos.  
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4.5 Questionário final aplicado aos alunos 
 

 
Nesta seção, a análise dos dados coletados com o questionário final 

(Apêndice H) fornece elementos que contribuem para responder ao problema de 

investigação a partir do olhar dos alunos envolvidos com a SEI. O instrumento foi 

aplicado no dia 22/05/2014 pela professora. A pesquisadora não acompanhou a 

aplicação, para que os alunos não se sentissem constrangidos ao responder às 

questões.  

 Para análise foram tomados 38 questionários, sendo que eles não foram 

identificados. Dessa forma, os relatos da análise estão registrados no gênero 

masculino e os alunos indicados por Al. seguido de numeração.  

Juntamente com as falas e as compreensões dos alunos, estão reflexões e 

interpretações dos dados, organizadas em três categorias: a motivação dos alunos 

numa sequência de ensino investigativa; os obstáculos enfrentados pelos alunos 

numa sequência de ensino investigativa e a aprendizagem proporcionada por uma 

sequência de ensino investigativa.  

 

4.5.1 A motivação dos alunos numa sequência de ensino investigativa 
 

Essa categoria foi construída a partir dos referenciais que discutem a 

motivação como algo necessário à mobilização do aluno em relação à sua 

aprendizagem. Os relatos mostram, assim como o transcorrer das aulas evidencia, 

que os alunos apreciaram as atividades da SEI como uma estratégia para a 

aprendizagem. É uma maneira legal de aprender foi uma ideia compartilhada por 

muitos alunos.   Al.16 ainda menciona a satisfação em participar: Coisa legal e fácil 

de fazer. Para ser sincero, gostei de tudo, fiquei muito feliz com o projeto.  

Conforme descreve Willingham (2011), conduzir os alunos em uma atividade 

que o professor julgue interessante a eles é uma técnica bastante útil para as aulas. 

Desafiar os alunos e deixá-los curiosos é importante para o processo de 

aprendizagem. Para Al.16, as atividades se constituíram em um fator de motivação 

para ir à escola: Todos os dias das aulas vinha ansiosa e com muita vontade de 

fazer experimentos legais como a temperatura da água (Al.16). Ou como relatou 

Al.18, aprendi que Ciências é uma matéria mais interessante do que antes das 

aulas, demonstrando que havia sido possibilitada uma visão diferente dessa área do 
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conhecimento. O relato de Al. 5 mostra que a SEI possibilitou ainda a vivência de 

novas estratégias: Porque nunca tinha visto o que fizemos (Al. 5) 

 Das relações interativas necessárias para motivar a aprendizagem, Zabala e 

Arnau (2010) chegam a mencionar uma série de ações que requerem atenção do 

professor ao planejar uma sequência de ensino. Nos registros dos alunos foi 

possível verificar que algumas foram alcançadas, como as relações que se 

orientaram pelo respeito, permitindo a negociação e a participação. Um exemplo 

disso é a fala de Al.22, alegando que foi dado um espaço pra gente dar nossas 

opiniões, e de Al.13 reforçando porque tudo foi proposto nada foi feito sem querer. 

 

4.5.2 Os obstáculos enfrentados pelos alunos numa sequência de ensino 
investigativa 

 

Embora a maioria dos registros culmine numa avaliação positiva da estratégia 

adotada em sala, deve-se ressaltar que para alguns alunos a nova rotina 

incomodou. Al.3, ao ser questionado se gostou da maneira como as atividades 

foram propostas, registrou Não.  E justificou, enfatizando o grau de dificuldade das 

questões: Não, porque as perguntas estavam difíceis (Al.3). Conforme aponta 

Willingham (2011), a partir dos trabalhos da ciência cognitiva para os desafios da 

aprendizagem em sala de aula, 

 

“As pessoas gostam quando o trabalho mental é bem-sucedido. Elas 
gostam de resolver problemas, mas não de trabalhar em problemas 
sem solução. Se as tarefas escolares sempre são difíceis demais 
para um aluno, não deve surpreender que ele não goste da escola.” 
(WILLINGHAM, 2011, p. 15)   

 
Isso reforça as orientações de que as atividades de investigação devem se 

adaptar ao perfil e ao ritmo de aprendizagem da turma. Romper com uma rotina de 

aulas expositivas, seguidas de exercícios para fixar conceitos e provas para 

mensurar a aprendizagem conceitual, pode ser algo desafiante e desmotivador para 

o aluno. É importante respeitar os limites cognitivos dos alunos. 

Outro aspecto a ser considerado refere-se à escrita. Corroborando com 

Rivard e Straw (2000), o uso da escrita como instrumento para a aprendizagem é 

importante na construção pessoal do conhecimento, ao passo que o uso da 

conversa, para a aprendizagem, é consistente com o pensamento social 
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construtivista. Pedir aos alunos para explicarem um fenômeno científico, seja 

oralmente ou por escrito, melhora a sua compreensão sobre o conteúdo em 

questão.  

Embora o intuito de propor a escrita durante as atividades fosse propiciar uma 

melhor aprendizagem, Al.13 aponta que menos gostei de ficar escrevendo. Al. 3 

também compartilha da mesma opinião: gostei de todas as experiências, mas só 

achei ruim a parte de responder as perguntas que a pesquisadora pedia. Escrever 

demanda um esforço cognitivo maior do que a linguagem oral e muitos alunos não 

estão prontos a empreendê-lo (OLIVEIRA, 2013). 

 

4.5.3 A aprendizagem proporcionada por uma sequência de ensino investigativa 
 

A análise nesta subseção contempla a noção de conteúdo de aprendizagem, 

em termos dos três componentes interdependentes: conceitos, procedimentos e 

atitudes. Entende-se que eles são complementares, e não excludentes, durante o 

processo de aprendizagem. Embora os alunos não tenham uma concepção clara 

dos componentes envolvidos, eles se referem a esses componentes durante suas 

avaliações. 

A aprendizagem de conceitos constitui elemento fundamental e desafiador ao 

se aprender Ciências.  A proposta curricular da SEE/MG para o Ensino de Ciências 

nos anos finais do Ensino Fundamental ressalta que  

Os conceitos são os nossos instrumentos de assimilação. Através 
deles interpretamos e interagimos com as realidades que nos 
cercam. Por outro lado, essa ação sobre as realidades a serem 
interpretadas e transformadas nos leva a rever constantemente 
nossos conceitos, ou seja, a acomodá-los às novas circunstâncias 
que se nos apresentam. Assim, os conceitos vão se modificando, 
tanto em extensão quanto em compreensão. O aprendizado de 
conceitos científicos é um processo lento e difícil, pois as 
concepções prévias dos estudantes diferem usualmente dos 
aspectos centrais das formulações científicas (MINAS GERAIS, 
2007, p.6). 

 

Nos registros dos alunos, é possível constatar que as atividades 

possibilitaram a compreensão do conhecimento a partir das investigações 

vivenciadas, como a da determinação da temperatura de aquecimento da água no 

local e a medida de massa dos materiais por meio da balança. Em dois momentos 

Al. 22 demonstra compreensão ao informar que descobri que a pressão atmosférica 
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interfere na temperatura em que a água entra em ebulição e que todos os elementos 

possuem massa e volume. Assim como Al. 3, ao constatar que só porque tem uma 

quantidade igual (gramas) não significa que tem o mesmo volume e Al. 20: Eu 

aprendi q p se fazer algum alimento como o pão tem todo um processo que envolve 

química. 

Outro aspecto relevante quanto à aprendizagem conceitual ocorre quando 

Al.6 declara que por nós não estarmos no nível do mar a água não ferve a 100ºC e 

eu sempre achei que fervia.  As ações vivenciadas pelos alunos conduziram à 

revisão de conceitos até então assimilados e nova acomodação mediante a 

circunstância em foco.   

A aprendizagem de procedimentos é inerente à aprendizagem de conceitos. 

Nesse caso, implica efetivamente fazer.  Propor momentos de participação dos 

alunos nas atividades desenvolvidas permitiu que eles demonstrassem apreço pelo 

que realizaram. Como para Al. 16: gostei de medir temperatura da água, e para Al. 

10: pelo modo de podermos estar sempre fazendo nossas experiências no 

laboratório e isto é uma das coisas que eu gostei. Outros alunos contribuem, como 

Al. 9: c elas aprendi fazer gráfico e gostei bastante e Al.20: Acho que fazendo os 

experimentos é bem mais fácil de aprender. 

Em relação aos valores, eles se concretizam em atitudes de respeito ao outro, 

envolvimento e comprometimento com o trabalho (MINAS GERAIS, 2007). A 

organização social da sala em grupos foi avaliada positivamente pelos pesquisados. 

Para Al.18, a gente trabalhando em grupo tudo é mais fácil de aprender. Esse 

registro remete ao que Carvalho (2013) discorre sobre a importância do trabalho em 

grupo, passando de uma atividade optativa para uma necessidade, quando o ensino 

se propõe à construção do conhecimento pelos alunos. Estando dentro da mesma 

zona de desenvolvimento real, é provável ser mais fácil entender o colega do que o 

professor.  

O uso da primeira pessoa do plural esteve presente nas respostas. Segundo 

Al. 5: Trabalhamos juntos, de maneira que ninguém se prejudicou. Oliveira e 

Carvalho (2004) mostram que a predominância do uso da primeira pessoa no plural 

remete à existência de um trabalho em grupo anterior à atividade em questão. Os 

alunos colocam-se como participantes ativos juntamente com seus colegas. 
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Os relatos apresentados ao longo dessa análise contribuem para responder à 

questão de pesquisa. Os alunos aprendem conceitos, procedimentos, valores e 

atitudes ao se envolverem em atividades investigativas. A motivação gerada pelas 

novas estratégias permite que resultados positivos sejam obtidos. Contudo, há de se 

compreender que obstáculos serão encontrados pelos alunos e pelo professor ao 

propor um ambiente de investigação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa partiu do interesse em buscar, por meio de um estudo 

sistemático, propostas que contribuíssem com a aprendizagem nas aulas de 

Ciências na Educação Básica. Antes de retomar a questão central que conduziu a 

investigação, merece destacar que não existem resultados conclusivos. Neste 

trabalho há reflexões que permitem compreender alguns aspectos do processo de 

aprendizagem através do emprego de estratégias didáticas amparadas na 

compreensão do que seria uma atividade de investigação. 

Dessa forma, a partir da metodologia fundamentada no ensino de Ciências 

por investigação e na ampliação da noção de conteúdo – envolvendo conceitos, 

procedimentos e atitudes – a pesquisa visou responder à questão: em que extensão 

a inserção de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede 

pública em atividades investigativas contribui para o processo de aprendizagens 

conceitual, procedimental e atitudinal? 

Ao longo do trabalho, a partir da questão central surgiram outras que 

auxiliaram na análise dessa investigação:  

1. Qual o impacto sobre o interesse, o envolvimento e o desempenho dos 

alunos ao se trabalhar na abordagem investigativa? 

2. Quais os obstáculos enfrentados ao se trabalhar na abordagem 

investigativa dentro de um modelo de ensino pautado na organização curricular 

disciplinar e na transmissão de conteúdos?  

Em relação à primeira questão, foi possível perceber, desde a primeira 

atividade proposta, o impacto sobre o interesse, o envolvimento e o desempenho 

dos alunos causado pela abordagem baseada em um ambiente investigativo. 

“Pensar dói a cabeça” e rompe com o processo até então vivenciado por eles. Para 

alunos habituados à explicação do professor, ao resumo dos tópicos de conteúdos e 

aos exercícios para fixar conceitos, as atividades exigiam uma demanda cognitiva 

até então não requerida. Se pensar já incomodava, o que dizer de registrar por 

escrito o que ainda não se consolidara no pensamento. Essa tensão vem validar a 

preocupação em se adequar as atividades de investigação ao perfil da turma. O 

aparente fracasso frente a uma atividade didática pode impedir o envolvimento e a 

motivação do aluno com outras estratégias pedagógicas.  
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Por outro lado, vivenciar novas estratégias representou, para alguns, o 

sucesso da aprendizagem: “Se isso cair na minha prova, eu fecho”.  Os alunos 

demonstraram interesse à medida que as atividades permitiram envolvê-los na 

execução de tarefas. Daí os alunos avaliarem como mais interessante a Atividade 5 

que determinou experimentalmente a temperatura de ebulição da água. A motivação 

é extremamente relevante para que o aluno se envolva com a aprendizagem e isso 

foi alcançado em diversos momentos. 

Já em relação à segunda questão, os obstáculos enfrentados não se 

restringem aos desafios enfrentados pelos alunos. Em momento algum, ao longo 

dos relatos, se suprimiram os percalços vivenciados pelo professor frente uma 

proposta de ensino investigativa. Sem discorrer sobre os muitos aspectos e fugir do 

foco desse trabalho, as variáveis tempo e organização social da sala já ilustram essa 

questão. O trabalho investigativo requer tempo, o que infelizmente não se alcança 

em módulos de 50 minutos ou com estruturas focadas em aprendizagem conceitual. 

O trabalho investigativo requer espaço físico, o que infelizmente não se alcança com 

as atuais estruturas físicas de nossas escolas. As atividades investigativas exigem 

romper com muitas variáveis metodológicas, o que não será alcançado somente 

com o trabalho do professor. Nesse momento, é importante o trabalho de adequação 

da proposta de investigação ao contexto de cada sala. 

Quanto à contribuição das atividades intituladas investigativas para o 

processo de aprendizagens conceitual, procedimental e atitudinal, pode-se inferir 

que essas atividades constituem estratégias didáticas importantes em um ambiente 

de aprendizagem. Muitos foram os episódios que permitiram evidenciar a 

aprendizagem dos alunos, não somente em termos de conceitos. As atividades 

possibilitaram a vivência de procedimentos e o exercício de atitudes, pois o aluno 

assumiu, em diversos momentos, a proposta do saber fazer e do saber ser (ZABALA 

e ARNAU, 2010). Estas questões estão de acordo com uma visão construtivista de 

ensino e aprendizagem, na qual o aluno se envolve na construção do conhecimento, 

bem como com o que é determinado nos documentos da política educacional quanto 

à noção de conteúdos de aprendizagem e de uma educação visando à formação do 

indivíduo em diversas dimensões. Não se trata de eleger as atividades investigativas 

como únicas estratégias didáticas, mas de conjugá-las com outras estratégias, em 

função das inúmeras variáveis que surgem no contexto de sala de aula.  
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Um aspecto a destacar refere-se ao próprio conceito da investigação em sala. 

Ao longo da aplicação, foi tornando-se nítido o que Harlen (2004) propõe em termos 

de ações e atitudes vivenciadas pelo professor e pelo aluno para que uma atividade 

seja, de fato, investigativa. O progressivo envolvimento e entendimento da nova 

proposta, tanto pela professora quanto pelos alunos, foi conferindo ao ambiente de 

aprendizagem o seu caráter investigativo.  Neste momento destaca-se a importância 

de não somente propor materiais curriculares direcionados, mas conduzir os 

envolvidos à compreensão do que é vivenciar a investigação.  

Ressalta-se que esta pesquisa não analisou todas as possibilidades surgidas 

ao longo do trabalho, o que permite novas investigações. Ficam por responder 

questões, por exemplo, que considerem o papel do professor.  Em um processo de 

ensino que emprega estratégias investigativas em escolas focadas na aprendizagem 

conceitual, como as tensões geradas são absorvidas pelo professor? Outra 

investigação poderia considerar as relações entre professor e aluno durante o 

desenvolvimento da SEI, uma vez que o foco deste trabalho foram falas, registros e 

reflexões dos alunos durante e sobre o processo.  Em relação à própria investigação 

realizada, seria interessante estender a outros níveis de escolaridade e verificar em 

que extensão as aprendizagens conceitual, procedimental e atitudinal ocorrem. 

Enfim, há muitas indagações e possíveis desdobramentos que podem culminar em 

novos trabalhos. 

Ao finalizar, é oportuno mencionar duas implicações desta pesquisa. A 

primeira é que “de fato, se queremos formar e não apenas informar, é essencial que 

o estudo dos conceitos venha sempre acompanhado da realização de 

procedimentos e da reflexão acerca de valores e atitudes” (MINAS GERAIS, 2007, 

p.10). Dessa forma, é necessário criar um ambiente em sala que conjugue 

estratégias distintas e que torne dinâmica a construção desses conteúdos. O 

movimento do ensino de Ciências por investigação é um dos possíveis caminhos 

para orientar posturas e estratégias pedagógicas e, em acordo com uma concepção 

construtivista, engajar o aluno ativamente na construção do conhecimento. Espera-

se que o leitor não compreenda essa implicação como mais uma das inúmeras 

orientações que o sistema educacional enxerta nas salas de aula. São estratégias 

possíveis e que podem contribuir para o sucesso da aprendizagem, mesmo com os 

percalços enfrentados diariamente pelo profissional da educação.  
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A segunda implicação refere-se ao papel do professor. Mediante as muitas 

variáveis envolvidas no complexo campo da educação e necessárias para que 

ocorram mudanças, a formação contínua do profissional é relevante.  Por meio de 

estudos sistematizados ou não, é preciso que cada um de nós assuma o papel de 

pesquisador de nossa prática. As mudanças almejadas para todo o sistema devem 

iniciar na sala de aula, a partir do entendimento de que uma prática reflexiva 

proporciona conhecimento para que novos caminhos sejam trilhados.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA 
PROFESSORA 

 
Eu, _________________________________________________________, 

MASP __________________, professora de Ciências na Escola Estadual 
________________________________________________________, fui convidada 
por Vania Moreira Lima, 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 o conteúdo Materiais e suas Propriedades 
em uma abordagem investigativa. 

 
Estou ciente de que a pesquisa está sob a orientação do Professor Dr. Gilmar 

Pereira de Souza e tem por objetivo analisar os desafios e as potencialidades ao se 
utilizar uma sequência de ensino investigativa. Conforme projeto apresentado, o 
trabalho envolve o conteúdo Materiais e suas Propriedades com alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental. Deverá ocorrer nas aulas de Ciências, no primeiro semestre, 
em consonância com o meu planejamento e o da escola.  

 
Fui informada de que a participação é voluntária e não obrigatória, não 

havendo nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela participação dos 
sujeitos. Em qualquer momento, ao longo da pesquisa, tanto eu quanto meus alunos 
poderemos retirar nossa participação, se julgarmos necessário. Estou consciente de 
que a pesquisa poderá ser interrompida por avaliação insuficiente das atividades 
propostas tendo em vista o nível da turma, por problemas nos equipamentos ou por 
incapacidade da pesquisadora. 

 
 Foi assegurada a privacidade dos sujeitos quanto aos 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 gravar em áudio alguns momentos em sala 
de aula. 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 minha participação e a dos outros participantes não envolverá qualquer 

natureza de gastos. A pesquisadora assumiu os riscos e danos que porventura 
vierem a acontecer com os equipamentos e incidentes com os alunos em sua 
companhia, durante o processo. Proponho-me a acompanhá-la na condução das 
atividades que serão desenvolvidas em sala. Informou sobre a indenização em caso 
de eventuais danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, 
conforme decisão judicial ou extrajudicial. 

 
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.  
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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. 
 
 
 

Entre Rios de Minas, _______ de ________________ de _______. 
 
 
___________________________________________________________________ 
________________________________________________MASP______________ 
Professora da Escola Estadual __________________________________________ 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA 
DIRETORA - AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA PARA REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA 
 
 

Eu, ______________________________________, MASP _____________, 
diretora da Escola Estadual _______________________________, recebi a visita 
da professora Vania Moreira Lima, aluna do programa de Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências (MPEC), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que 
solicitou permissão para realizar, nessa Instituição de Ensino, sua pesquisa de 
Mestrado. 
 

A pesquisadora me apresentou o projeto cujo objetivo é verificar os desafios e 
as potencialidades ao se utilizar uma sequência de ensino investigativa ao se 
trabalhar o conteúdo materiais e suas propriedades. O público alvo serão os alunos 
do 9° ano do Ensino Fundamental. O projeto ocorrerá no primeiro semestre de 2014, 
com duração prevista para dois meses, em consenso com a professora da disciplina 
de Ciências. Estou ciente de que o trabalho envolverá a participação ativa dos 
alunos no desenvolvimento das atividades propostas pela professora, bem como 
discussões em pequenos grupos. Segundo a pesquisadora, eu e minha equipe 
pedagógica poderemos participar de todas as instâncias do planejamento das aulas, 
incluindo implementação e análise. 
 

Esclareceu que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação 
financeira pela participação dos sujeitos. Deixou claro que ninguém é obrigado a 
participar da pesquisa e que a recusa não implica nenhum prejuízo. Além disso, 
especificou que eu e os participantes poderemos abandonar a pesquisa em qualquer 
momento que desejarmos. 
 

Assegurou a privacidade quanto aos dados confidenciais envolvidos. Estou 
ciente de que os nomes dos alunos, do professor, de funcionários ou da escola não 
serão citados em nenhum documento produzido no processo, pois a pesquisadora 
resguardará pelo sigilo e anonimato. 
 

Informou sobre a possibilidade de filmar ou usar áudio para algumas 
atividades e que todos os registros produzidos ficarão guardados sob a 
responsabilidade de pessoas diretamente envolvidas nesse trabalho. Apoio tal 
pedido desde que os alunos e/ou seus responsáveis legais também manifestem seu 
consentimento. 
 

A minha participação e a da Instituição não envolverá qualquer gasto. 
Esclareceu que a pesquisadora irá custear todas as despesas referentes ao 
processo. Assumiu os riscos e danos que porventura vierem a acontecer com os 
equipamentos e incidentes com os alunos em sua companhia, durante o processo.  

 
Avisou sobre a garantia de indenização em casos de eventuais danos, 

comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão 
judicial ou extrajudicial. Relatou que há riscos e/ou desconfortos aos quais os 
participantes da pesquisa estão sujeitos, como sentir-se constrangido com a 
presença da pesquisadora nas aulas. Relatou que estará atenta de modo a corrigir 
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esses desconfortos, procurando propiciar situações em que todos se sintam à 
vontade para se expressarem. Zelará para que os participantes tenham direito a 
esclarecimentos adicionais, antes, durante e depois da pesquisa. 
 

Comunicou que os resultados da pesquisa serão divulgados para todos os 
participantes do projeto e demais interessados, em dia e local que eu definir. A 
pesquisa na íntegra poderá ser acessada na página do Programa do Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências (www.mpec.ufop.br). 
 

Caso eu deseje maiores esclarecimentos, inclusive envolvendo aspectos 
éticos da pesquisa, posso entrar em contato com algum dos pesquisadores ou 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 de Ciências. 
Sendo assim, autorizo a realização da pesquisa nesta Instituição. 
 

Entre Rios de Minas, _______ de ________________ de _______. 
 

 
 
 
___________________________________________________________________ 
________________________________________________– MASP ____________ 
Diretora da Escola Estadual ____________________________________________ 
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APÊNDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TCLE) DOS PAIS E RESPONSÁVEIS POR ALUNOS (AS) 

 

 
 Caro pai, mãe ou responsável pelo (a) aluno (a) ______________________, 
  

Eu, Professora Vania Moreira Lima, aluna do Mestrado Profissional em Ensino 
de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto, orientada pelo Professor Dr. 
Gilmar Pereira de Souza, gostaria de convidar seu (sua) filho (a) a participar da 
minha pesquisa que se propõe a trabalhar o conteúdo Materiais e suas Propriedades 
em uma abordagem investigativa. 

 
Estive em contato com a direção dessa escola e com a professora de 

Ciências de seu (sua) filho (a) e obtive a colaboração e o consentimento de ambos 
para a realização desse estudo.  

 
Os encontros ocorrerão nos horários da disciplina de Ciências, durante dois 

meses, em dias já programados para o ensino desse conteúdo, conforme 
planejamento da professora. Dessa forma, não haverá prejuízo para o (a) aluno (a).  
A participação do (a) aluno (a) nessa pesquisa ocorrerá por meio da realização das 
atividades do projeto e de respostas a questionários. 

 
Participarão deste trabalho os (as) alunos (as) que, voluntariamente, assim o 

decidirem e contarem com o consentimento dos senhores pais ou responsáveis. O 
(a) aluno (a) pode escolher não responder a qualquer uma das perguntas 
apresentadas nos questionários e poderá, a qualquer momento, desistir de participar 
da pesquisa. Caso assim o decida, não haverá qualquer prejuízo, uma vez que as 
aulas de Ciências, no horário regular, ministradas pela professora acontecerão 
normalmente, em paralelo para aqueles que decidirem não participar da pesquisa.  
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. O (a) aluno (a) terá seu anonimato 
garantido, pois serão utilizados pseudônimos no lugar dos nomes. A coleta de dados 
é imprescindível para análise, portanto, solicito autorização para filmar ou usar áudio 
para algumas atividades. Entretanto, todos os registros produzidos ficarão 
guardados sob nossa responsabilidade e apenas poderão ser consultados por 
pessoas diretamente envolvidas neste trabalho. 

 
A participação do (a) aluno (a) não envolverá qualquer natureza de gastos, 

pois a pesquisadora providenciará todos os materiais necessários. Está garantida a 
indenização em casos de eventuais danos, comprovadamente decorrentes da 
participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extrajudicial. 

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 
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em contato com algum dos pesquisadores ou 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). 

 
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. 

 
 

 
____________________________ 

Vania Moreira Lima  
Pesquisadora Principal 

vaniamoreirali20@yahoo.com.br - (31) 8528-4503  
Universidade Federal de Ouro Preto 

 
 

 
_____________________________ 

Gilmar Pereira de Souza  
Orientador da Pesquisa 

alquimistagil@gmail.com - (31) 9731-2233   
Universidade Federal de Ouro Preto 

 

 

A U T O R I Z A Ç Ã O 
 

Após a leitura do documento acima (TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO), declaro que estou suficientemente esclarecido (a) sobre a 

pesquisa da Professora Vania Moreira Lima, seus objetivos e sua metodologia, e 

que concordo com a utilização do áudio captado nas aulas de Ciências e do material 

escrito produzido nessas aulas pelo (a) aluno (a) abaixo identificado (a) para os fins 

de pesquisa. 

Entre Rios de Minas, _______ de _______________ de _______. 
 

Nome do (a) aluno (a): _________________________________________________ 

Nome do (a) responsável: ______________________________________________ 

Assinatura: __________________________________________________________ 

C.I.: _____________________________________ 
CPF_____________________________________ 
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APÊNDICE D- TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 
DEPOIMENTOS 

 
 
Eu ________________________________________________________________, 
CPF ______________________________, RG_____________________________, 
pai, mãe ou responsável pelo (a) aluno (a) ________________________________, 
depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 
benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso da 
imagem e/ou depoimento de meu (minha) filho (a), especificados no Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente 
termo, os pesquisadores Prof. Vania Moreira Lima e Prof. Dr. Gilmar Pereira de 
Souza,  a realizar as fotos e as filmagens  que se façam necessárias e/ou colher  o 
depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 
 
Ao mesmo tempo, libero a utilização destes registros (seus respectivos negativos) 
e/ou depoimentos em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, 
obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças 
e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), 
dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência 
(Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 
 
 

____________________________ 
Vania Moreira Lima   

Pesquisadora Principal 
vaniamoreirali20@yahoo.com.br - (31) 8528-4503  

Universidade Federal de Ouro Preto 
 

 
_____________________________ 

Gilmar Pereira de Souza  
Orientador da Pesquisa 

alquimistagil@gmail.com - (31) 9731-2233  
Universidade Federal de Ouro Preto 

 
 

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 

 
 

Entre Rios de Minas, ________________de ____________________de 
_______________. 

 
Nome do (a) aluno (a): _________________________________________________ 
Nome do (a) responsável: ______________________________________________ 
Assinatura: __________________________________________________________ 
C.I.: ________________________________________________________________ 
CPF________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E - CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA PESQUISA NA ESCOLA 
 
 

Entre Rios de Minas, _______ de _______________ de _______. 
 
 
Ilma. Srta.___________________________________________________________ 
Diretora da Escola Estadual _____________________________________________ 
 
 

Eu, Vania Moreira Lima, responsável principal pelo projeto de pesquisa 
intitulado "Habilidades manifestadas por alunos do Ensino Fundamental ao se 
trabalhar Materiais e suas Propriedades na abordagem investigativa”, que pertence 
ao programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC), da 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), venho solicitar, através de Vossa 
Senhoria, autorização para realizar esse projeto na Escola Estadual ____________. 
 

A pesquisa tem por objetivo analisar os desafios e as potencialidades ao se 
utilizar uma sequência de ensino investigativa, e está sob a orientação do Professor 
Dr. Gilmar Pereira de Souza. Conforme projeto apresentado a V. Sa., o trabalho 
envolve o conteúdo Materiais e suas Propriedades, com alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental, no ano de 2014. Deverá ocorrer nas aulas de Ciências, no primeiro 
semestre, de acordo com o planejamento da escola e em consonância com a 
professora da disciplina. A direção, supervisores e professora titular poderão 
participar na execução e avaliação das atividades. 
 

Espera-se que esse estudo contribua para que os pesquisadores conheçam 
melhor o contexto de desenvolvimento de práticas de natureza científica escolar por 
parte dos alunos em situações de aprendizagem denominadas de ensino por 
investigação e com isso forneça elementos para o planejamento de intervenções 
educativas mais significativas. 
 

A participação é voluntária e não obrigatória. Esclareço que não haverá 
nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela participação dos sujeitos. 
Apresento a garantia expressa de liberdade do sujeito de se recusar a participar ou 
retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e 
sem prejuízo ao seu cuidado. 
 

Procurarei garantir sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos 
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 coleta de dados é imprescindível para análise, portanto, solicito a 
possibilidade de filmar ou usar áudio para algumas atividades. Entretanto, todos os 
registros produzidos ficarão guardados sob nossa responsabilidade e apenas 
poderão ser consultados por pessoas diretamente envolvidas nesse trabalho. 
 

A participação dessa Instituição não envolverá qualquer natureza de gastos, 
tanto para V. Sa. quanto para os demais envolvidos. Os gastos previstos serão 
custeados pela pesquisadora principal que também assume os riscos e danos que 
por ventura vierem a acontecer com os equipamentos e incidentes com os alunos 
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em sua companhia, durante o processo. Está garantida a indenização em casos de 
eventuais danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, 
conforme decisão judicial ou extrajudicial. 
 

Embora se saiba que qualquer projeto pode oferecer algum incômodo – tal 
como sentir-se constrangido com a presença da pesquisadora nas aulas – estarei 
atenta de modo a corrigir eventuais desconfortos, procurando propiciar situações em 
que todos se sintam à vontade para se expressarem. A intenção é criar um espaço 
de convívio e estudo agradável, zelando pelo respeito e pelo estímulo à participação. 
Deixo bem claro que os participantes têm direito a esclarecimentos adicionais, antes, 
durante e depois da pesquisa. 
 

Ao final, apresentarei os resultados para todos os participantes do projeto e 
demais interessados, em dia e local que V. Sa. definir. A pesquisa na íntegra poderá 
ser acessada na página do Programa do Mestrado Profissional em Ensino de 
Ciências (www.mpec.ufop.br). 
 

Caso ainda deseje qualquer esclarecimento, por favor, sinta-se à vontade 
para nos consultar sempre que preciso. Quanto a dúvidas relacionadas a aspectos 
éticos da pesquisa, V. Sa. poderá 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). 

 
Sentindo-se esclarecida 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), em anexo. O TCLE precisará ser 
assinado em duas vias, sendo que uma das vias ficará com VSa. e a outra será 
arquivada pelos pesquisadores por cinco anos, de acordo com a Res. 466/2012. 
 

Na expectativa de contar com a inestimável atenção de V. Sa. no atendimento 
desta solicitação, aproveito o ensejo para apresentar nosso elevado apreço. 
 

Desde já agradeço a sua colaboração. 
 
 

____________________________ 
Vania Moreira Lima  

Pesquisadora Principal 
vaniamoreirali20@yahoo.com.br - (31) 8528-4503  

Universidade Federal de Ouro Preto 
 
 

_____________________________ 
Gilmar Pereira de Souza  
Orientador da Pesquisa 

alquimistagil@gmail.com - (31) 9731-2233   
Universidade Federal de Ouro Preto 
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APÊNDICE F- QUESTIONÁRIO PARA A PROFESSORA 
 
 
 
Prezada professora, 
 

Este questionário é um dos instrumentos que utilizarei na coleta dos dados de 
minha pesquisa. Agradeço a sua disponibilidade em me atender e a sua participação 
ao desenvolver a sequência de ensino investigativa junto aos alunos. Sinta-se à 
vontade para responder meus questionamentos. Caso deseje não responder a 
alguma das perguntas, compreenderei perfeitamente.  

 
1. Neste primeiro momento, gostaria de saber sobre a sua formação profissional e 

experiência docente. 

a) Qual a sua formação acadêmica? Quando concluiu?  
Professora: Sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal 
de São João Del Rei. Formei em setembro de 2013. 
 

b) Há quanto tempo leciona? Com quais disciplinas trabalha ou já trabalhou? Há 
quanto tempo trabalha com Ciências no Ensino Fundamental? 
Professora: Leciono há 4 anos. Já trabalhei com Matemática, Ciências e 
Biologia, atualmente leciono os dois últimos conteúdos. 
 

c) Qual o seu regime de trabalho? Trabalha em outra escola? Exerce outra 
função, dentro da escola, além de ser professora? Participa de algum projeto 
da escola? Em caso afirmativo, qual? 

Professora: Trabalho nesta escola com 15 aulas semanais estando elas 
distribuídas em três dias (terça, quinta e sexta). Participo nesta escola com 
algumas aulas de Ciências no Proeti (Projeto tempo integral). Não exerço 
outra função. Trabalho ainda na Pedro Domingues com 18 aulas semanais 
estando elas distribuídas em dois dias (segunda e sexta).  

 

2. Agora, gostaria de conhecer as suas concepções acerca de aspectos teóricos e 

práticos da docência. 

a) Qual a importância de se ensinar Ciências para os alunos? 

Professora: Como não ensinar Ciências? É um conteúdo de extrema 
importância para os alunos onde eles podem fazer correlação com situações 
do cotidiano de cada um, conhecer coisas novas, afinal de contas 
conhecimento é a única coisa que ninguém te rouba.  

 

b) Existem dificuldades ou desafios ao se ensinar Ciências? Em caso afirmativo, 

quais? Enumere. 

Professora: Existem dificuldades para ensinar Ciências: 
- Número de aulas 
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- Número de alunos por turma 
- Interesse dos alunos 
- Material 

 
3. Muitas estratégias são utilizadas por nós ao elaborarmos nossas aulas. Citarei 

algumas estratégias e gostaria de saber se utiliza ou não. 

a) livro didático 
b) filmes, desenhos animados, séries, dentre outros. 
c) textos científicos ou de revistas como Superinteressante, Galileu, Veja, Ciência 

Hoje para Crianças, dentre outros. 
d) Visitas planejadas a parques, zoológicos, estações de tratamento de água e 

esgoto, dentre outros. 
e) simulações em computador e/outros recursos associados à internet. 
f) experimentação, realizada por você ou pelos alunos. 

Professora: Utilizo todos os recursos citados com exceção das simulações em 
computador.  

 
4. Vamos discutir, para as estratégias que você utiliza, os seguintes pontos: 

a) com qual objetivo são utilizadas? 

Professora: Esses recursos são utilizados a fim de melhorar as minhas aulas e 
despertar o interesse dos alunos.  

  
b) como você lida com as ideias que os alunos já trazem? 

Professora: Acho muito bom quando trazem ideias e sempre que dá, utilizo 
essas ideias em sala de aula, da melhor forma possível. 

 
c) E quando alguma “coisa dá errada”, por exemplo, um experimento. Como 

você lida com a situação? 

Professora: Nem tudo dá certo, quando de alguma forma alguma coisa sai 
errado mostro pra eles que nem tudo dá certo, mas aproveito para explicar quais 
eram as expectativas quanto a eles.  

 
d) Ao preparar uma atividade, você leva em conta aspectos do movimento CTSA 

(ciência, tecnologia, sociedade e ambiente)? 

Professora: Sim.  
 

e) Essas atividades são realizadas individualmente ou em grupo? Por quê? 

Professora: Depende. Algumas atividades são realizadas em grupo e outras 
individualmente, porque assim consigo saber como eles trabalham em grupo e 
pensam e quando é individual percebo o que cada um consegue entender ou 
perceber acerca do tema desenvolvido.  
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5. Para encerrar, gostaria de saber as suas impressões sobre a abordagem do 

Ensino de Ciências por Investigação. 

Professora: Gosto da abordagem do Ensino de Ciências por investigação porque 
é uma forma de instigar o aluno sobre determinado assunto, saber o que ele tem 
de conhecimento prévio. 
Todo o ensino deveria ser assim o aluno “aprende” conhece algo conosco e nós 
“aprendemos” conhecemos algo que eles conhecem seja do conteúdo ou 
relacionado à prática cotidiana deles.  
 
 
 

Obrigada pela participação. 
 
 
 

_____________________________________________ 
Vania Moreira Lima –  

Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE G - QUESTIONÁRIO INICIAL PARA OS ALUNOS 
 
Caro (a) aluno (a), 
 
 Este questionário é um dos instrumentos que utilizarei na coleta dos dados de 
minha pesquisa.  

Agradeço a sua disponibilidade em participar da sequência de ensino 
investigativa sobre Materiais e suas Propriedades. Mas agora preciso conhecer um 
pouco mais sobre você. Pode ser?  

Sinta-se à vontade para responder as perguntas. Caso deseje não responder 
a alguma delas, compreenderei perfeitamente.  

Desde já agradeço a sua participação, 
 

Prof. Vania Moreira Lima. 
 

 
1. Qual a sua idade?    
2. Qual o seu sexo?     (A) Feminino.                (B) Masculino. 
3. Há quantos anos estuda nessa escola?  
4. Em que local você mora? Quanto tempo leva para chegar à escola? Que meio 

utiliza para se deslocar?  
5. Qual a profissão de seus pais?  
6. Você trabalha após a escola? Caso trabalhe, o que faz? Quantas horas você 

trabalha por dia?   
7. Com que frequência, durante a semana, você:  

 Todos os 
dias 

De 4 a 6 
dias 

De 1 a 3 
dias 

Nenhum 
dia 

Assiste TV     

Lê livros      

Acessa a internet     

Joga videogame ou jogos 
eletrônicos 

    

Lê revistas/jornais     

8. Como você mais gosta de utilizar seu tempo livre? Marque as três principais 
opções. 
(     ) Usando a internet              (     ) Assistindo TV                    (     ) Lendo 
(     ) Escrevendo            (     ) Passeando     (     ) Conversando com os amigos 
(     ) Praticando esportes    (     ) Em festas, baladas                  (     ) Dormindo 
(    ) Ouvindo música              (   ) Jogando videogames                                                                           
(    ) Outras atividades_______________________________________________ 
 

9. Que assuntos você mais conversa com seus amigos?  
10. Qual o meio que você mais utiliza para se manter atualizado sobre os 
acontecimentos do mundo contemporâneo? 

(     ) internet                    (     ) revistas e jornais impressos    (     ) telejornais 
(     ) rádio               (     ) outros__________________________________ 
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11. Quantos livros você tem lido, em média, por ano, excetuando-se os livros 
escolares obrigatórios? 

(    ) nenhum    (    ) um  (     ) dois  (     ) três  (     ) quatro  (     ) cinco  (     ) mais de 
cinco 

12. Que tipo de leitura você mais gosta? 
(     ) não gosto de ler  (     ) romance   (     ) humor  (     ) policial   (     ) terror   (     ) 
suspense               (     ) informática      (     ) assuntos especializado  (     ) jornais         
(     ) revistas (    ) ficção científica 
Outros:________________________________________________________  
13.Como e com qual frequência, durante a semana, você utiliza o celular?  

 Todos os 
dias 

De 4 a 6 dias De 1 a 3 
dias 

Nenhum 
dia 

Para fazer chamadas     

Para acessar a internet     

Para joguinhos     

(     ) Eu não tenho celular  
14. Quando você acessa a internet, que sites você mais visita? Informe 3. 
15. Onde você mais acessa a internet?  
16. Muitos recursos podem ser utilizados no processo de ensino. Com que 

frequência você, durante as aulas de Ciências,  

 SEMPRE QUASE 
SEMPRE 

RARAMENTE NUNCA 

Utilizou o livro 
didático 

    

Assistiu a filmes 
e/ou desenhos 

relacionados aos 
conteúdos de 

Ciências. 

    

Leu textos 
científicos ou de 
revistas como 

Superinteressante, 
Galileu, Veja, 

Ciência Hoje para 
Crianças, e outras. 

    

Visitou parques, 
zoológicos, 
estações de 

tratamento de 
água, usina de 
reciclagem e 

compostagem, 
dentre outros. 

    

Usou recursos da 
internet 

relacionados a 

    



133 
 

Ciências 

Frequentou o 
laboratório de 
Ciências da 

Escola com o 
professor de 

Ciências 

    

Assistiu ao 
professor 

realizando as 
experiências 

    

Realizou 
experiências  

    

 
17.  Durante as aulas de Ciências, você costuma sentar em dupla com outro colega 

para resolver as questões propostas? Com que frequência isso ocorre (sempre, 
quase sempre, raramente, nunca)? 

18. Você gosta de trabalhar em equipe? Por quê?  
19. O que mais te deixa curioso ao estudar Ciências?  
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APÊNDICE H - QUESTIONÁRIO FINAL PARA OS ALUNOS 
 
Caro (a) aluno (a), 
 
 Este questionário é um dos instrumentos que utilizarei na coleta dos dados de 
minha pesquisa.  

Agradeço a sua disponibilidade em participar tão ativamente da sequência de 
ensino investigativa sobre Materiais e suas Propriedades. Mas agora preciso saber a 
sua opinião em relação a tudo que foi realizado. Pode ser?  

Sinta-se à vontade para responder as perguntas. Não precisa colocar seu 
nome. 

Desde já agradeço a sua participação, 
 
 

Prof. Vania Moreira Lima.  
 
 

1- Realizamos, no decorrer dos nossos encontros, uma sequência de atividades. 
Qual(is) foi(foram) a(s) mais interessante(s)? Por quê? 
 

2- Alguma atividade você considerou difícil? Por quê? 
 

3- Você gostou da maneira como as atividades foram propostas? Justifique. 
 

4- Você já trabalhou com atividades semelhantes a estas? Em caso afirmativo, 
quando e em que disciplina. 

 
5- O que você acha que aprendeu de muito importante ao longo dos nossos 

encontros? 
 

6- O que você mais gostou e o que você menos gostou? 
 

7- Você sempre frequentou o laboratório de Ciências de sua escola para as 
aulas de Ciências? Quando? Como? 
 

8- Leia as informações e assinale um X na opção que melhor traduz sua opinião 
frente ao questionamento. 
 

 Concordo 
totalmente 

Concordo Indeciso 
ou 

indiferente 

Discordo Discordo 
totalmente 

Demonstrações de 
experimentos ou 
realização de 
experimentos são 
interessantes. 

     

Estou acostumado 
a realizar 
atividades que 
iniciam sempre 
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com experimentos. 

E legal ter que 
propor ações e 
realizá-las para 
testar, utilizando 
experimentos. 

     

Trabalhar em 
grupo é legal 

     

Aprender através 
de atividades de 
diversas 
abordagens é mais 
fácil (música, 
texto, filme, 
experimento). 

     

O professor deve 
ajudar mais no 
momento de 
propor essas 
atividades 

     

 

 

 

 

  



136 
 

APÊNDICE I – SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA (SEI) 
 

Material disponibilizado para o aluno 
 
 
ATIVIDADE 1 - O pão nosso de cada dia. De onde vem? 
 
1. Vamos ouvir uma canção? 

 
 “O Cio da Terra” (letra de Chico Buarque e música de Milton Nascimento) 
 

Debulhar o trigo 
Recolher cada bago do trigo 

Forjar no trigo o milagre do pão 
E se fartar de pão 
Decepar a cana 

Recolher a garapa da cana 
Roubar da cana a doçura do mel 

Se lambuzar de mel 
Afagar a terra 

Conhecer os desejos da terra 
Cio da terra, a propícia estação 

E fecundar o chão. 
 

a) Transformações acontecem ao nosso redor a todo instante. De que 

transformações fala a canção? 

 
b) O pão é obtido a partir da transformação do trigo. Pão e trigo são a mesma 

coisa? Por quê? 

 
c) Quando o trigo vira pão, que mudanças são observadas? 

 
2. A partir das demonstrações feitas pela professora, registrem: 

a) Quando a lata de alumínio sofreu transformação, suas características como cor, cheiro e 

textura se modificaram? Expliquem. 

 

Transformação ocorrida Mudanças observadas 

  
 

  
 

  
 

http://letras.mus.br/chico-buarque/
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b) Quando a folha foi rasgada, suas características como cor, cheiro e textura se 

modificaram? Expliquem. 

 
c) E quando a folha foi queimada, suas características foram modificadas? Expliquem. 

 
d) Vocês poderiam dizer se na queima do papel e no corte de uma folha de papel ocorrem 

transformações do mesmo tipo? Por quê? 

 
e) A transformação do trigo em pão e a transformação do açúcar em mel se parecem com 

qual (is) transformação (is) demonstrada(s)? 

 
Atividade adaptada. Fonte: SANTOS, W. L. P. dos; MÓL, G. de S. (coords.) Química 
cidadã: materiais, substâncias, constituintes, química ambiental e suas implicações 
sociais. 1ª ed. São Paulo: Nova Geração, 2010. 175 p.. 
 
 
 
ATIVIDADE 2 – Propriedade dos materiais 
 

Etapa 1 

Os primeiros seres humanos eram nômades, isto é, mudavam-se constantemente 
em busca de alimentos. Tinham com a terra uma relação descompromissada, 
permaneciam nela apenas enquanto podiam retirar da natureza o suficiente para seu 
sustento. Quando os recursos diminuíam, partiam para outro lugar.   
Até que começaram a controlar o espaço da produção, alternando período de plantio 
e colheita. Com o solo recebendo os cuidados necessários, seus recursos não se 
esgotavam e assim se podia ficar mais tempo no mesmo lugar. A relação ficou, 
portanto, mais duradoura. 
Para cuidar da terra, foi preciso criar técnicas e instrumentos de trabalho. 
 
Atividade adaptada. Fonte: SANTOS, W. L. P. dos; MÓL, G. de S. (coords.) Química 
cidadã: materiais, substâncias, constituintes, química ambiental e suas implicações 
sociais. 1. ed. São Paulo: Nova Geração, 2010. 175 p.. 
 

a) Segundo o fragmento acima, foi preciso criar técnicas e instrumentos de 

trabalho para cuidar da terra. Vocês conhecem alguma técnica ou 

instrumento? Em caso afirmativo, qual? 

 
Etapa 2 

Suponha que vocês sejam encarregados de selecionar materiais para a fabricação 
de um trator. Entre os materiais apresentados abaixo, quais poderiam ser utilizados 

com essa finalidade? Circulem.  
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gasolina, gesso, gás carbônico, ferro, acetona, isopor, papelão, lycra, oxigênio, 

vinagre, ouro, gás de cozinha, vidro comum, vidro temperado, aço, 

plástico duro (polipropileno), água, madeira. 

 
a) Que critérios ou conjunto de características vocês consideraram nesta seleção? 
 
b) Classifiquem a lista de acordo com os seguintes critérios: 
- materiais que possuem massa; e  materiais que ocupam espaço. 
 
c) “Possuir massa” e “ocupar espaço” podem ser utilizados para classificar e 
diferenciar os materiais? Por quê? 
 
d) Propriedades específicas são propriedades que permitem diferenciar os materiais. 
Vocês conhecem alguma propriedade que permite isso? Qual (is)? 
 

Etapa 3 
 
Utilizem a tabela para registrar os dados da demonstração feita pela professora. 

Ingrediente Volume (mL) Massa (g) 

Farinha de trigo   

Açúcar refinado   

Sal   

 
a) O que aconteceu com as massas de sal, farinha e açúcar refinado 

correspondentes a um volume de 200 mL? 
 
b) Qual desses ingredientes apresenta maior massa para o volume considerado? 
 
c) As colunas da tabela abaixo indicam três maneiras de apresentar as quantidades 

de ingredientes em uma receita de bolo de fubá – em medidas tradicionais 
(xícaras, colheres e outras); em volume (mL) e em massa (g). Quais são as 
vantagens e desvantagens de cada um desses modos de expressar as medidas? 

 

Ingredientes Quantidades 
tradicionais 

Volume 
aproximado (mL) 

Massa 
aproximada (g) 

Fubá 1 xícara de chá 200 160 

Farinha de trigo 1 xícara de chá 200 110 

Leite 1/2 xícara de chá 100 100 

Açúcar 2 colheres de sopa 30 27 

Óleo 3 colheres de sopa 45 45 

Fermento 1 colher de sopa 15 6 
 

Atividade adaptada. Fonte: MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H.  Química, volume 
único: ensino médio. São Paulo: Scipione, 2005. 144 p. 
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ATIVIDADE 3 – O caminho das águas 
 
Após assistirem ao desenho Natureza sabe tudo - Água, o ciclo interminável, façam 
um texto descrevendo as transformações que a água sofre até chegar a nossas 
casas para o consumo. 
 

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=KnIpca252ZY> Episódio de 12 
min18’, integrante da Coleção A Natureza Sabe Tudo. 
 
 
ATIVIDADE 4 - Trabalhando à luz de vela 
 
Uma vela é um objeto “conhecido” de todos nós. Quando acesa ela serve para iluminar locais 
escuros. As pessoas religiosas, em geral, usam velas como símbolo de “luz interior” e para 
cerimônias em geral. As velas são encontradas em diversos tamanhos e cores. O que mais vocês 
sabem sobre velas? 
 
Discutindo as observações 
 

1) O que aconteceu com a parafina que foi colocada acima da chama da vela? 

2) E o que aconteceu quando ela foi retirada de cima da chama? 

3) E, na terceira situação, em que a parafina foi colocada novamente para ser 

aquecida. Aconteceu algo diferente? Em caso afirmativo, descrevam. 

4) Pode-se dizer que ocorreu uma transformação, ou seja, uma mudança? Por 

quê? 

5) Quando a parafina derreteu, ela deixou de ser parafina? Por quê? 

6) O que faz com que um mesmo material, no caso a parafina, assuma formas 

diferentes? 

7) Vocês podem dizer se na fabricação do pão e no derretimento da vela 

ocorrem transformações do mesmo tipo? Justifique. 

Nessa atividade, observamos o comportamento da parafina quando aquecida ou 
resfriada, ou seja, a sua mudança de estado físico. 
 
Tomemos como exemplo a água. Essa substância ocorre, nas condições climáticas 
do planeta, nos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. 
 
Vocês já observaram que uma pedra de gelo “derrete” ao retirarmos do congelador. 
Cientificamente não usamos “derreter”, mas fundir. Ou seja, o material passou do 
estado sólido para o líquido sofrendo fusão. E quando colocamos a água no 
congelador para formar o gelo dizemos que ocorreu solidificação.  
 
Quando aquecemos a água para preparar o café, dizemos que ela “ferveu”. 
Cientificamente essa mudança é conhecida como ebulição. Na ebulição, o material 
passa do estado líquido para o gasoso. E quando a água passa do estado gasoso 
para o estado líquido dizemos que houve condensação. Quando os vidros de um 
carro fechado ficam embaçados, principalmente num dia chuvoso, temos o vapor de 
água retornando ao estado líquido.  
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Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Calor_de_fus%C3%A3o 
  
Retornando à atividade da parafina, descrevam em que situações, durante o 
experimento, ocorreram a: 

a) Fusão 

b) Solidificação 

c) Ebulição 

d) Condensação 

 
ATIVIDADE 5 - Em que temperatura a água ferve? 
 
Vamos observar o que acontece com a água líquida sob aquecimento.  Antes, 
respondam às questões iniciais. 
 

1) Em qual temperatura vocês esperam que a água comece a ferver? Por quê? 

2) Quando isso ocorre, vocês esperam que a temperatura continue subindo ou 

permaneça constante? Por quê? 

3) Antes de iniciarem o aquecimento, meçam a temperatura da água e anotem o 

valor encontrado. Esse valor corresponderá ao tempo 0 min. Iniciem o 

aquecimento e, a partir desse momento, façam leituras de temperatura de 30 

em 30 segundos, no caso de usar como fonte de aquecimento o bico de 

Bunsen. Se estiverem usando lamparina, façam leituras de temperatura de 1 

em 1 minuto. Anotem, no quadro a seguir, os valores encontrados. Anotem 

também as observações que considerarem pertinentes. 

Obs.: Qual seria a melhor maneira de registrar os dados?  
 

4) Construam um gráfico de temperatura (°C) em função do tempo (min) para o 
aquecimento da água. Numa folha de papel milimetrado (ou papel quadriculado) 
assinalem o tempo (t) no eixo horizontal (abscissa) e a temperatura (T) no eixo 
vertical (ordenada).  
 

Análise dos dados 
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5) De que são constituídas as bolhas que se formam no interior da água durante o 
aquecimento, antes da fervura (ebulição)? O que o aparecimento dessas bolhas 
evidencia? 

 
6) De que são constituídas as bolhas que sobem para a superfície da água durante 

sua ebulição? 
 
7) Quando a água entrou em ebulição, o que vocês observaram com relação à 

temperatura do sistema? 
 
8) Comparem o que vocês observaram sobre a temperatura do sistema com a sua 

resposta na questão 1. A expectativa foi confirmada pela experiência? Como 
vocês explicam o fato observado? 

 
9) Comparem o que vocês observaram sobre a temperatura do sistema com a 

resposta dada na questão 2. A expectativa foi confirmada pela experiência? Como 
vocês explicam o fato observado? 

 
10) Outros líquidos puros, como a glicerina, teriam comportamento igual ao da água 

(temperatura constante durante a ebulição)? Justifiquem sua resposta. 
 
11) Dá-se o nome de temperatura de ebulição à temperatura constante na qual um 

líquido puro se transforma em vapor. No caso da água, o valor tabelado é igual a 
100ºC, à pressão atmosférica de uma atmosfera, que é a pressão atmosférica 
ao nível do mar. 

 
a) O valor obtido experimentalmente coincide com o valor tabelado? Como 

vocês explicam esse fato? 
 
b) Se a medida fosse feita no alto do pico da Bandeira (aproximadamente 

2900 metros de altitude), o valor da temperatura de ebulição seria maior, 
menor ou igual ao valor observado? Expliquem. 

 
12) Se usássemos o dobro da quantidade de água, que alterações poderiam ocorrer: 
 

a) No tempo necessário para que a água entrasse em ebulição? 
 
b) Na temperatura de ebulição? 

 
Atividade adaptada. Fonte: MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H.  Química, volume 
único: ensino médio. São Paulo: Scipione, 2005. 144 p. 
 
 
ATIVIDADE 6 - Investigando além do visível!!!! 
 
Podemos observar que, embora as mudanças de estado físico ocorram, a água continua sendo 
água, assim como a parafina continua sendo parafina. Como explicar então essas 
transformações?  
Vocês já estudaram que os materiais são formados por partículas conhecidas como átomos que, 
combinadas, dão origem a moléculas e compostos. Através de um desenho (em Ciências 



142 
 

chamamos de modelo), proponham uma explicação para a água se apresentar nos estados 
sólido, líquido e gasoso. 

 

Após assistirem à demonstração realizada, o que vocês mudariam no desenho 
(modelo)? 
 
 
 
 

SÓLIDO LÍQUIDO GASOSO 

   




