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RESUMO 

 

 

Normalmente a formação inicial não tem sido suficiente para proporcionar todas as 

ferramentas para uma prática docente atualizada e eficaz. Aqui se apresenta uma das 

maneiras de se trabalhar a complementação da formação inicial: um curso de formação 

continuada. Neste curso trabalha-se o ensino por investigação que vem sendo considerado 

como uma importante estratégia didática para realizar o ensino de ciências. Essa perspectiva 

de ensino possibilita: o aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas dos alunos, 

a cooperação entre eles, a compreensão da natureza do trabalho científico e o pensamento nas 

relações ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Para essa dissertação se busca caracterizar 

quais contribuições um curso de formação continuada, baseado no ensino por investigação, 

traz para a prática de ensino. Para tal foi acompanhado o desenvolvimento dos professores 

durante e após o curso. O acompanhamento ocorreu em três etapas: a primeira com a 

aplicação de um questionário e uma entrevista informal; a seguinte por meio da observação 

participativa do curso com auxílio audiovisual; a terceira com uma entrevista 

semiestruturada. O material coletado foi analisado com base na Análise de Conteúdo. Para os 

professores cursistas foi produzido um material didático com base na pesquisa bibliográfica 

sobre o ensino por investigação. Ele apresenta uma fundamentação do ensino por 

investigação incluindo também alguns exemplos e aplicações dessa abordagem, para que 

possa servir de ponto de apoio para os professores após o curso. Com a análise dos 

resultados, percebeu-se que o curso foi tido como muito proveitoso, diferente do tradicional e 

os que aplicaram obtiveram resultados muito positivos com seus alunos. Assim acredita-se 

que alguns docentes que participaram da formação tentarão aplicar novamente uma atividade 

investigativa, procurarão contextualizar mais as situações de ensino com o cotidiano do 

aluno, bem como torná-lo mais ativo e crítico. Além disso, conclui-se que o ensino por 

investigação é uma ferramenta didática bastante diferente do que o docente foi apresentado 

na sua formação e utiliza no dia a dia, assim a compreensão do embasamento teórico, a 

aceitação e mudança da prática docente para aplicação de uma aula investigativa é um 

processo que demanda um esforço adicional por parte do professor. 

 

 

Palavras-chave: Formação continuada; Ensino por investigação; Prática docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 

Normally initial teacher training has not been sufficient to provide all the tools for an updated 

and efficient teaching practice. It is presented here one of the ways of working the 

completion of the initial training through a course of continuing education. This course is 

based on inquiry teaching which is considered an important teaching strategy for science 

education. This kind of teaching enables improvement of students’ reasoning and cognitive 

skills, the cooperation among them, the understanding of the nature of scientific work, and 

the motivation to think about the relationship between science, technology, society and 

environment. For this dissertation a course of continuing education based on this approach 

was followed in order to evaluate which contributions it can bring to the teaching practice. 

The course was followed based on three stages: on the first there was a questionnaire and an 

informal interview; next it happened through participant observation with audio and visual 

aid; the third stage happened through semi structured interview. The collected information 

was analyzed based on Content Analysis. An inquiry teaching pedagogical material was 

produced for the course including some examples and applications of this approach. The aim 

of the material is that it can be a support for the teachers after de course. The results allowed 

seeing that the course was very useful, different from the traditional and the teachers that put 

the approach to use found it to be very positive. Thus it can be said that some of the teachers 

who participated will try again to apply it, try to contextualize more the teaching situations 

with the students day to day life, as well make them more active and critic. We can also 

gather from the study, that the inquiry teaching is a very different tool from what the teacher 

was taught and is accustomed to use and the theoretical comprehension, acceptance and 

practice change is a complicated process and demands time. 

  

 

Key words: Continuing education; Inquiry teaching; Teaching practice. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 O conhecimento relacionado com a atividade docente está em constante evolução. 

Embora não seja raro pensar que o exercício da profissão leve ao desenvolvimento das 

competências e habilidades necessárias à prática docente, um professor não deve se dar por 

satisfeito com a formação inicial e o conhecimento acumulado pela prática.  

Normalmente, a formação inicial tem sido insuficiente para proporcionar todos os 

elementos necessários para o que o docente encontrará no dia a dia de sua prática 

(CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2000; CARVALHO, 2007; GATTI e BARRETO, 2009; 

NUÑEZ e RAMALHO, 2009). Há uma limitação inerente à própria natureza da formação 

inicial: as atividades docentes são dinâmicas, sendo difícil antecipar e se preparar para as 

experiências que encontrarão. 

 Essa complementação é trabalhada através de formação continuada. As abordagens e 

maneiras de alcançar esse desenvolvimento profissional são diversas e devem levar a uma 

reflexão da prática docente e, quem sabe, uma mudança permanente no exercício da profissão. 

Nos últimos anos muito se tem pesquisado sobre estratégias para realizar o ensino de 

ciências, e uma delas é o ensino investigativo. Trópia (2009) defende que esse método, 

quando bem utilizado, suscita dois pontos: a natureza da ciência e as relações e implicações 

entre a ciência e sociedade. Dessa maneira além de desenvolver diversas habilidades 

cognitivas, o aluno é motivado a pensar nas relações ciência, tecnologia, sociedade e ambiente 

(CTSA). 

De acordo com Campanario e Moya (1999) as concepções epistemológicas sobre 

ciência apresentam relações com as concepções sobre como se aprende. Por exemplo, o aluno 

achar que o conhecimento científico se articula em forma de equações e definições que devem 

ser memorizadas, pois se ele acredita nisso, é dessa forma que ele vai querer aprender. Esse 

tipo de crença é um obstáculo para o ensino. Uma maneira de lidar com isso é a abordagem 

investigativa. 

A Academia Brasileira de Ciências (2007, p. VII) defende que o ensino de ciências 

naturais adequado “estimula o raciocínio lógico e a curiosidade, ajuda a formar cidadãos mais 

aptos a enfrentar os desafios da sociedade contemporânea e fortalece a democracia, dando à 

população em geral melhores condições para participar dos debates [...] sobre temas 

científicos que afetam nosso cotidiano”. 
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 Para que um professor consiga ensinar ciências de maneira adequada é importante que 

entenda sua natureza e tenha o conhecimento científico e pedagógico atuando conjuntamente 

(BORGES, 2010). Uma das maneiras de levar o professor a essa união de características é a 

realização de um curso de formação continuada baseado no ensino por investigação. Pois, 

semelhante ao desenvolvimento da compreensão e aprendizagem de ciências esperados para 

os alunos, ao realizar um curso com essa base, também se espera isso do professor. 

Vale a pena ressaltar que existe uma relação intrínseca entre o que se espera do 

comportamento do professor, o que ele obtenha de uma formação continuada e o ensino por 

investigação. Pede-se dos professores que tenham um papel ativo na sua formação, que 

reflitam sobre o que lhe é passado, tenham uma opinião crítica no momento de adaptar para a 

sala de aula e desenvolvam autonomia na sua prática. O ensino investigativo requer 

exatamente isso do seu participante, seu protagonismo, que ele busque a construção do seu 

conhecimento, que reflita a partir das suas observações, tenha uma atitude crítica do que 

encontra e desenvolva autonomia nos seus estudos. 

 Com o intuito que o ensino por investigação seja aceito os professores precisam 

compreender o saber e o saber fazer sendo essencial um curso que una os dois. É importante 

ressalvar que o termo ensino investigativo ou por investigação pode levar a concepções 

errôneas, pois não se trata apenas de realizar uma investigação. Ele busca trabalhar a 

autonomia por meio de atitudes analíticas e críticas sobre as informações e como deve se 

posicionar. O ensino por investigação se encaixa no defendido por Pozo e Crespo (2009) 

quando falam sobre a nova cultura educacional, a qual ensinar ciências deve fazer com que o 

aluno participe dos processos de elaboração do seu conhecimento, requerendo do aprendizado 

uma busca de significados em interpretações. 

Assim, temos as bases para o curso de formação continuada que serviu como objeto de 

pesquisa. O curso intitulado Ensinando Ciências é um subprojeto dentro de um projeto maior 

da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES) chamado Novos 

Talentos. Ele visa o desenvolvimento de alunos e professores por meio de atividades 

extracurriculares.  

 Para atingir o desenvolvimento dos professores o curso fornece ferramentas para que 

construam caminhos em busca da solução dos seus problemas, da mesma maneira que o 

enfoque abordado deseja que os seus alunos desenvolvam essa autonomia. Entre essas 

ferramentas, além do curso, há o material didático sobre o ensino por investigação (produto da 

dissertação) que eles podem guardar e consultar quando houver dúvidas ou necessitarem de 

ideias para atividades investigativas. Como consequência, espera-se uma melhora na atuação 
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escolar e na participação dos alunos, contribuindo para mostrar que os docentes são capazes 

de desenvolver materiais e aulas diferentes, aumentando sua autonomia.  

A formação continuada apresentada nesta pesquisa parte da premissa que o cursista, 

após ser apresentado ao ensino por investigação, receber um material teórico (produto da 

dissertação) e produzir, em conjunto, um plano de aula, possa refletir, adaptar e aplicar o que 

viu, na sua prática. Sabe-se que esse processo não é simples, podendo ser apenas um início de 

mudança e ganho de autonomia profissional. 

A importância de um curso de formação continuada não é restrita apenas a estruturar o 

mesmo de forma coerente com uma visão que supere a educação “tradicional”1, mas também, 

analisar se houve algum tipo de contribuição na prática de ensino. 

Com isso em mente procurou-se caracterizar quais as contribuições de um curso de 

formação continuada, baseado no ensino por investigação, para a prática docente de 

professores do ensino fundamental. Através disso, os objetivos específicos se desdobram em: 

a) Produzir um material didático (produto da dissertação) para divulgar o ensino por 

investigação e dar apoio ao professor cursista; 

b) Caracterizar os professores cursistas quanto a sua formação profissional, 

conhecimento sobre formação continuada e ensino por investigação; 

c) Identificar dificuldades e avanços nas etapas do curso, especificamente sobre o 

ensino por investigação; 

d) Identificar limites e possibilidades do curso e do ensino por investigação na sua 

utilização prática e como isso contribuiu para a prática de ensino; 

Esta dissertação se encontra dividida em cinco capítulos. O primeiro é uma introdução 

sobre a formação continuada mostrando como seus termos e concepções mudaram com o 

tempo e como é desenvolvido hoje em dia no Brasil. O capítulo seguinte trabalha com o 

ensino por investigação, apresentando o enfoque, seu desenvolvimento e principais 

características. O capítulo três traz a metodologia do curso, na qual se baseou a dissertação e a 

metodologia desenvolvida pela pesquisadora. No penúltimo capítulo encontram-se os 

resultados, análise e discussões e, para finalizar, as conclusões e considerações finais. 

 

 

                                                
1 Na perspectiva de Pozo e Crespo (2009) o ensino de ciências de acordo com o método tradicional: 

teria como meta transmitir os saberes conceituais; o conhecimento científico é absoluto, o mais 

verdadeiro possível e estático; o papel do professor é de provedor de conhecimentos prontos e o do 
aluno de consumidor. O modelo tradicional pode se apresentar de diversas maneiras e intensidades de 

rigidez.  
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CAPÍTULO 1. CONHECENDO A FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

O tema formação continuada teve suas definições e nome modificados com o passar 

do tempo, sendo importante notar que, muitas vezes, dependendo de como é nomeado, sua 

significação no sistema educacional é alterada. 

 Segundo Marin (1995 apud Santos, M. 2003) de maneira geral todos os termos 

relativo à formação continuada querem falar sobre formação que ocorre após a inicial. Mas, 

além disso, ações são propostas, justificadas e realizadas através dos conceitos subjacentes 

aos termos utilizados. 

 O termo reciclagem foi muito utilizado principalmente na década de 80 e ainda hoje é 

encontrado. Esse não é o mais recomendado, pois traz implícita a concepção de que se altera 

substancialmente o material. Quando se recicla algo quer dizer que sua forma e função iniciais 

não apresentam mais necessidade precisando ser modificado. (SANTOS, M. 2003; 

FALSARELLA 2004; ALTENFELDER, 2005; MEGID NETO; JACOBUCCI; 

JACOBUCCI, 2007) 

 Treinamento também pode ser encontrado quando se fala sobre educação continuada 

de professores. Ao propor um treinamento a ênfase seria modelar o comportamento através do 

automatismo. Essa atitude não condiz com a ideia hoje defendida de que a ação educativa 

deve ser criativa, flexível e autônoma. A utilização desse termo pode ser encontrada quando 

se trata de casos pontuais como, por exemplo, treinamento para utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs). 

 Tanto reciclagem quanto treinamento apresentam concepções tecnicistas devido à 

preocupação com a instrumentalização do professor. (SANTOS, M. 2003; MEGID NETO; 

JACOBUCCI; JACOBUCCI, 2007; ALVARADO PRADA; CAMPOS FREITAS; FREITAS, 

2010) 

Outro termo que pode ser utilizado, mas com cautela no seu sentido, é o 

aperfeiçoamento. Altenfelder (2005) e Alvarado Prada, Campos Freitas e Freitas (2010) 

apresentam e criticam a ideia de aperfeiçoamento com a suposição de que o processo 

educativo é um conjunto de ações capaz de completar alguém, tornando seu uso impróprio. 

Mas, Silva, A. (2000) e Falsarella (2004) admitem a utilização do termo para cursos de 

formação continuada se o objetivo for melhorar a formação dos professores.  

 De acordo com André (2002) alguns autores também definem a formação continuada 

como prática reflexiva no âmbito da escola, e outros, como uma prática reflexiva que abrange 
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a vida da escola e os saberes derivados da experiência docente. Em consonância com as duas 

definições há a fala de Lima (2001, p. 13) quando diz que [a formação continuada] “tem como 

ponto de partida e chegada o trabalho docente competente e refletido: articulação entre o 

trabalho docente, o conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor como 

possibilidade de postura reflexiva”. 

 Essas últimas três definições se encontram em consenso com a presente nos 

Referenciais para a Formação de Professores (BRASIL, 2002) em que diz que deve se 

aprofundar nas temáticas educacionais e se embasar numa reflexão sobre a prática. 

 Neste trabalho a opção é usar o termo formação continuada esclarecendo que acontece 

após a inicial, tem ligação direta com a prática profissional, dá-se importância ao 

conhecimento do professor, suas necessidades e seu local de trabalho, requer um papel ativo 

do mesmo com implicações reflexivas, críticas e dialéticas e visa o desenvolvimento e 

autonomia profissional. 

 

 

1.1 DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

Desde seu surgimento, a formação contínua dos professores refere-se às práticas 

profissionais. A discussão sobre o assunto no cenário brasileiro não se constitui em uma 

temática recente.  

A formação continuada de professores no Brasil possui uma trajetória marcada por 

diferentes tendências e abordagens metodológicas. Elas emergem das diferentes concepções 

de educação e sociedade presentes na realidade brasileira, pois se entende que os processos 

situam-se no contexto em que estão inseridos político e culturalmente. 

De acordo com Lima (2001) o inicio da trajetória da formação continuada pode ser 

traçada para a década de 1960 quando o filósofo e sociólogo francês Pierre Furter2, a serviço 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) no Brasil, 

                                                
2 Por meio dos cursos de Filosofia da Educação, ministrados em São Paulo e de sua publicação 

Educação e Vida, entre outras, Furter apresentou ideias de caráter inovador – o que resultou na 

ressonância das suas teorias entre os intelectuais da educação brasileira. Suas ideias sugeriam a análise 

dos problemas educacionais brasileiros e contribuíram para a formação de uma mentalidade 
pedagógica entre os educadores. Defendeu a educação permanente como forma de repensar e de fazer 

uma reformulação crítica da ação pedagógica. (LIMA, 2001) 
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teve influência no meio acadêmico educacional. Ele apresentou ideias a respeito da educação 

permanente como compromisso dos educadores com a sociedade e com eles próprios.   

Ainda segundo este autor, o que Furter defendeu é assumido pela UNESCO e de certa 

forma contribuiu para debates e reflexões sobre a necessidade do preparo do professor e do 

cuidado permanente com sua formação. As ideias de Furter geraram uma consciência por 

parte dos educadores e, assim, as reuniões pedagógicas, palestras e cursos passaram a fazer 

parte da concepção de educação permanente. 

É importante lembrar que, nesse momento histórico, essas ideias eram permeadas 

pelos conceitos de recursos humanos, treinamento e capacitação para o capitalismo e as 

indústrias, pois a constante era a valorização do trabalho e sua produção.  

Na educação não poderia ser diferente, a formação continuada estava constantemente 

relacionada à reciclagem dos professores, pois os educadores precisavam ser “treinados” para 

o aperfeiçoamento de sua prática, com vistas de preparação de recursos humanos para as 

empresas. Nesse momento mostrava-se a influência da tendência educacional tradicional e a 

motivação que vinha das indústrias. 

Em outra ocasião, na década de 1960, o movimento da Escola Nova desenvolveu 

formações nas quais, segundo Santos, M. (2003), eram enfatizadas as relações humanas no 

interior da escola, a aprendizagem de métodos e técnicas de ensino-aprendizagem, dinâmicas 

de grupo e dramatizações. 

Na década seguinte, a pedagogia tecnicista que visava o domínio de habilidades 

referentes ao planejamento, conhecimento e utilização de novas tecnologias de ensino. Assim, 

proliferaram-se treinamentos baseados em métodos e técnicas. 

Ao final dos anos 70 e início dos 80 a teoria crítica veio “superar a capacitação de 

recursos humanos aplicados à educação” (FUSARIO, 1987 apud Santos, M. 2003). Segundo 

o relato de Cunha (2005), a partir da década de 80 ocorreram reformas educacionais no Brasil 

e no mundo. Essas mudanças caracterizaram-se pela organização de movimentos de 

educadores e, pela discussão sobre a formação de professores.  

Ainda segundo Cunha (2005), a mobilização dos profissionais da educação, se 

intensificou em fins da década de 70, atingiu seu ponto máximo e se tornou pública nos anos 

80, tanto no que se referia às lutas salariais e por melhores condições de trabalho, como 

também, no que se referia à melhoria da educação e da formação profissional. 

Cunha (2005) segue falando que os anos 90 caracterizaram-se por uma acentuada 

desvalorização profissional do magistério. Nesse mesmo período vários fatos marcantes 

ocorreram desencadeando um processo de mudanças. Por exemplo, a Constituição, recém-
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promulgada, indicava a necessidade da implementação de políticas públicas visando à 

formação continuada, profissionalização, carreira e salário, entre outros para um exercício 

docente de qualidade.  

Em 1996 aprovou-se a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que trouxe em sua base os 

princípios norteadores da educação brasileira. Também, nesse mesmo ano foram criados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil e a TV Escola, dentre outras ações governamentais criadas visando à 

formação continuada dos professores e à melhoria do ensino e da aprendizagem dos alunos.  

Hoje em dia, encontram-se muitas ações, trabalhos e estudos sobre o tema. Na maioria 

das vezes são ações pontuais, mas que vêm evoluindo no contexto de abrangência do 

desenvolvimento profissional e organizacional. Essas mudanças podem ser evidenciadas por 

estudos que fazem um levantamento das pesquisas realizadas. 

André (2002) realizou um levantamento de teses e dissertações entre 1990-96 dentro 

da área de formação de professores. Nesse intervalo a produção no tema foi de 248 trabalhos, 

dentro desses 216 (76%) sobre formação inicial, 42 (14,8%) sobre formação continuada e 26 

(9,2%) focalizam a identidade e profissionalização docente. 

No que diz respeito ao assunto das dissertações, em sua maioria os trabalhos analisam 

propostas de governo ou de Secretarias de Educação, seguido de programas ou cursos de 

formação, processos de formação em serviço e questões da prática pedagógica. André (2002) 

segue falando que esses trabalhos enfocam diferentes níveis de ensino e contextos e utilizam 

meios e materiais diversificados 

Brzezinski (2006), também realizou um levantamento de teses e dissertações, porém 

no período de 1997 a 2002. Ela mostrou que, nesse período, o número de trabalhos com o 

assunto de formação continuada subiu de 42 para 115. Esse aumento expressivo pode ter tido 

como base o surgimento da LDB em 1996 que fala mais explicitamente sobre o assunto e sua 

importância e, desde então, outras medidas foram tomadas visando seu incentivo. 

Além de falar sobre a quantidade, Brzezinski (2006) mencionou uma mudança de 

paradigma nos trabalhos analisados: se na pesquisa realizada por André (2002) era o 

racionalismo técnico, em seu trabalho encontrou um predomínio da relação entre educação, 

universidade, sociedade e trabalho, tendo a reflexão como base e as universidades como 

parceiros ou colaboradores. A autora destacou ainda que a maneira como a formação 

continuada era realizada sofreu modificações: o professor não precisava se afastar da escola, 

agora era estimulado que ocorresse no ambiente de trabalho fosse seja baseada na lógica da 

reflexão.  
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Aprofundando um pouco mais, traz-se o cenário levando em consideração também 

artigos em periódicos, congressos e livros a partir de 2000 que possuem em seu título alguma 

referência à formação continuada, formação em serviço, formação de professores, educação 

continuada ou educação permanente. 

 

 Conceituação e características 

 

A maioria dos trabalhos procura conceituar o que defendem como formação 

continuada ou dar as características que acreditam que devem estar presentes. Ao analisar os 

trabalhos pesquisados (FALSARELLA, 2004; NUÑEZ; RAMALHO, 2009, BONZANINI; 

BASTOS, 2009; MIANUTTI, 2010; SILVA, M., 2010), percebe-se que alguns pontos se 

fazem presentes, tais como:  

a) Processo intencional e planejado que busca a aquisição de novos conhecimentos, 

teóricos e práticos, que sejam relevantes para o professor; 

b) Visa diretamente o desenvolvimento profissional, que traz sentido de evolução e 

continuidade, mesmo que seja um processo dividido em etapas; 

c) O local de trabalho é a base do procedimento e visa integrar a formação com 

processos de mudança e inovação e, o desenvolvimento organizacional da escola, 

dessa maneira, atingindo a melhoria individual e coletiva; 

d) Importância do conhecimento e experiência que o professor já possui; ele não 

começa do zero em cada nova proposta. A formação continuada deve ser no e a 

partir do cotidiano, pois os novos conhecimentos são mais significativos quando 

relacionados com os que já possuem. 

 

Estes pontos são os mais abordados, porém existem outros que também podem ser 

considerados importantes, conforme apresentado em Silva, A. (2000), Lima (2001) e 

Altenfelder (2005), mas que aparecem pouco. A formação continuada:  

a) Deve ser voltada para uma prática reflexiva e crítica como forma organizada e 

deliberada de aperfeiçoamento profissional e autonomia; 

b) Deve apresentar coletividade e propiciar a discussão entre pares.  

Sobre esta última característica, o contato com outros professores e trabalhos 

proporcionados pelos cursos são importantes, pois o desenvolvimento também é alcançado, 

ou se aprimora, por meio da interação com os colegas profissionais em um contexto de 

atividade laboral.  
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 Expectativas dos professores 

 

Em seu trabalho Alvarado Prada, Campos Freitas e Freitas (2010) percebem que os 

docentes buscam um momento que possa haver interação entre eles mesmos e entre eles e os 

formadores, desejam compartilhar e trocar experiências.  

Ademais, preferem que seja específico para a disciplina que leciona, entretanto que 

apresente um cunho mais voltado para a didática, para a prática pedagógica, com o intuito que 

possam tanto aprender quanto repensar as práticas que realizam. A essa expectativa Chapani 

(2008) acrescenta que não é somente apresentar uma nova didática, eles procuram técnicas 

com potencial de uso em sua realidade, senão é tida como interessante, mas inaplicável. 

 Os docentes esperam sempre novas ideias que facilitem o ensino e aprendizagem, 

dando assim de fato a noção de uma formação contínua. André (2010) mostra que é tendência 

dos anos mais recentes vincular as experiências vividas nas formações com as práticas em 

sala, mostrando esse processo como um continuum, em constante aperfeiçoamento. 

 

 Processo contínuo 

 

Essa ideia de continuidade também aparece em Bonzanini e Bastos (2009) quando 

dizem que a formação de professores é um processo complexo e em mudança, requerendo 

atenção. Defendem que não se limita somente a intervenções externas, deve ocorrer o tempo 

todo num esforço de auto formação. 

Os autores falam ainda que existe um ponto inicial, mas não um final. Santos, M. 

(2003) critica essa opinião de tarefa infinita e permanente mutação, pois acredita que isso 

pode bloquear resultados: “o desenvolvimento profissional pode se dar ao longo de toda a 

vida do professor, mas isso não nos isenta de perseguir resultados concretos e avaliar a 

efetividade do processo” (SANTOS, M. 2003, p. 56). 

De fato existe uma sensação de que por mais que se estude, ainda há mais por se 

descobrir, sendo bem pertinente a observação que, mesmo assim, são necessários metas e 

objetivos concretos, “pontos finais temporários”. 

 

 Atitude reflexiva e crítica 

 

De acordo com Silva, E. (2009), a atitude reflexiva e crítica teria seu nascedouro com 

John Dewey (1859-1952) e seu enfoque pedagógico ligado à experiência prática ganha força e 
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notoriedade com Donald Schön (1930-1997), que tem trabalhos relacionados à formação de 

um profissional reflexivo.  

Schön em seu livro “Educando o profissional reflexivo” (2000) dá exemplos com uma 

turma de arquitetura em formação inicial. O autor trabalha uma epistemologia da prática na 

qual a construção do conhecimento se dá na reflexão, análise e problematização da prática. 

Para isso o profissional deve ter o conhecimento na ação, refletir sobre a ação e refletir sobre 

a reflexão na ação. Para Zeichner (2008), tudo isso serve de base para a compreensão e 

melhoria do ensino do professor reflexivo, pois o saber advindo das experiências de outras 

pessoas é insuficiente. Assim esse conceito reconhece a expertise que os professores trazem 

da prática. 

Chapani (2008), Zeichner (2008) e Eichler e Del Pino (2010) em seus trabalhos dizem 

que essa teoria assume uma posição contra o racionalismo técnico3; ou seja, professores 

passivos como mero executores de informações e comandos que vêm de fora.  

Porém, essa epistemologia da prática4 que gera o profissional reflexivo, defendida por 

Schön, recebe muitas críticas, pois parte de um professor passivo para um que baseia todo o 

seu fazer docente na sua prática. 

Altenfelder (2005) e Zeichner (2008) dizem que Schön não estabelece relação entre 

teoria e prática, comentário reforçado por Pimenta (2005 apud Chapani, 2008) em que há uma 

desvalorização do conhecimento científico: “O saber docente não é formado apenas pela 

prática, sendo também nutrido pelas teorias da educação [...] a teoria dota os sujeitos de 

variados pontos de vista para uma ação contextualizada, oferecendo perspectivas de análise” 

(PIMENTA, 2005, p. 24 apud CHAPANI, 2008, p. 7).  

Outra crítica encontrada sobre o trabalho de Schön diz respeito ao fato de que esse 

processo de reflexão é individual, desvinculando o professor do desenvolvimento histórico, 

do contexto social inerente à docência. Assim, o docente vai se tornando uma ilha e somente 

                                                
3 Como consequência da industrialização que se expandia impondo a necessidade de mão de obra 

qualificada, o governo brasileiro elaborou uma política educacional baseada no treinamento, com o 
propósito de profissionalizar. A ideia era dotar a educação de uma organização racional capaz de 

minimizar as interferências subjetivas que pudessem por em risco sua eficiência. A ideia era fornecer 

teorias e ferramentas, uma ação exterior, que ao serem aplicadas em sala, levassem a uma formação 

adequada e eficiente (MENDES; ROMANOWSKI, 2006). 

 
4 A prática vista como geradora de conhecimento, como mobilizadora de pensamentos. O processo de 

compreensão e melhoria do seu próprio ensino deve começar da reflexão da sua própria experiência e 
que o tipo de saber advindo unicamente da experiência de outras pessoas é insuficiente. (ZEICHNER, 

2008) 
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preocupado em ensinar conteúdos conceituais, pois é sobre isso que ele deve refletir, 

ignorando o social e institucional (ZEICHNER, 2008; EICHLER; DEL PINO, 2010). 

Devido a essas críticas aos poucos a concepção de professor reflexivo se modifica e os 

autores adicionam características que se afastam das pretendidas inicialmente por Schön. 

Primeiramente, tem-se que a maioria dos autores que trabalham com o professor 

reflexivo, como Silva e Mortimer (2003), Munford et al (2005), Zeichner (2008), Nuñez e 

Ramalho (2009), Alvarado Prada, Campos Freitas e Freitas (2010) e Silva, M. (2010) 

defendem que esse docente deve ser ativo, ou seja, além de pensar, deve formular propostas, 

participar do ambiente escolar, ter papel de liderança procurando a mudança. 

Além de ser autônomo, deve ser consciente do seu papel social como professor e 

formador de pessoas. Zeichner (2008) deixa claro que acredita que o professor reflexivo só 

possa de fato existir quando também reflete sobre lutas mais amplas: 

 

A ligação da reflexão docente com a luta por justiça social significa que, além 

de certificar-se que os professores têm o conhecimento que eles precisam para 
ensinar [...] que eles tomem decisões com uma consciência maior das possíveis 

consequências políticas que as diferentes escolhas podem ter. [...] as ações 

educativas podem contribuir para a construção de sociedades mais justas e mais 

decentes. (ZEICHNER, 2008, p. 12) 

 

Essas mudanças que a ideia inicial de Schön sofre, e o fato de se encontrar 

constantemente em trabalhos recentes ocasiona uma disseminação ainda maior do termo, e 

torna o professor reflexivo um “modismo acrítico” (ALTENFELDER, 2005). Isso faz com 

que Silva, M. (2010) questione a tendência que aparece ora como atributo próprio do ser 

humano, ora como movimento teórico de compreensão do trabalho docente.  

Zeichner (2008) concorda que a reflexão é uma característica do homem, porém como 

é enfatizado por Silva e Mortimer (2003) e Alvarado Prada, Campos Freitas e Freitas (2010) 

essa reflexão não é qualquer tipo de pensamento sobre o que ocorreu, é uma consideração 

ativa, persistente e cuidadosa. Assim, apesar da disseminação do termo, é importante 

diferenciar as “reflexões”. 

Porém ao se preparar um curso tem que se reservar um espaço para a conscientização, 

quando necessária, do seu papel ativo no seu desenvolvimento profissional.  

Como dito na definição utilizada a formação continuada é um processo reflexivo e 

crítico e para alcançar esse objetivo, para que, de maneira geral, o curso possa ter êxito, o 

professor precisar estar envolvido ativamente com a sua formação. Deve haver uma “ênfase 

na tomada de consciência e exame crítico de concepções e atitudes assumidas na prática” 
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(REALE et al, 1995 apud, André, p. 176, 2002). O professor deve pensar na sua ação, refletir 

sobre ela enquanto atua e depois rever o que foi feito. O professor tem que ser um pesquisador 

da sua própria prática. 

 

 Relação entre teoria e prática 

 

Como mencionado, uma relação que deixa a desejar na ideia inicial do profissional 

reflexivo é a intrínseca relação entre teoria e prática. A todo o momento fala-se que uma não 

existe sem a outra, mas a realidade vista é, muitas vezes, a visão dissociativa. A racionalidade 

técnica e a prática são colocadas em cantos opostos. Esse afastamento é causa de grande 

preocupação na formação de professores tanto inicial quanto continuada. 

Sabe-se que durante a formação inicial, na teoria, as disciplinas de conhecimento 

específico deveriam ser ensinadas com um enfoque prático durante toda a formação inicial. 

Porém, o que ocorre em muitas universidades é que o aluno tem as matérias teóricas e ao final 

do curso as instrumentais. Frequentemente não existem momentos próprios para a união dos 

dois. Isso leva a formação de um profissional que quando chega à sala de aula para atuar sente 

um grande choque (GATTI; BARRETO, 2009; GEBARA, 2009; ALVARADO PRADA; 

CAMPOS FREITAS; FREITAS, 2010). 

Schnetzler (2002, apud EICHLER; DEL PINO, 2010), reforça a importância da união 

de teoria e prática desde a formação inicial ao questionar: 

 
Já que os licenciados não poderão ensinar conteúdos conforme os aprendem nas 

disciplinas específicas, com quem apreenderão sobre o que, como e por que 

ensinar determinado conteúdo científico nas escolas? (p. 208, apud EICHLER; 
DEL PINO, 2010, p. 8). 

 

Essa preocupação não deve existir só na formação inicial, deve perpassar todo o 

processo de formação do professor, porém, na maior parte do tempo, o que é privilegiado são 

as transmissões de teorias e esquece-se de relacionar com a prática.  

Megid Neto, Jacobucci e Jacobucci (2007) dizem que isso, durante a formação 

continuada, pode levar os professores a manterem uma relação de exterioridade com a teoria 

quando a recebem. Isso é confirmado por Chapani (2008) e Gebara (2009) ao dizer que 

muitas vezes eles a consideram inútil na prática: 

 
Sabem que as reações frente ao ensino de uma classe A podem ser totalmente 

diferentes de B; que a aprendizagem de um aluno frente aos mesmos 
procedimentos são completamente diferente de outro. Dessa forma, custam a 
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acreditar que possa haver teorias gerais que conduzam à melhores prática. 

(GEBARA, 2009, p. 68) 

 

Nas formações que não buscam ligar a teoria e prática, seu conteúdo dificilmente se 

transfere para o cotidiano em suas reais condições de trabalho.  

É importante trabalhar de forma integrada os conteúdos e metodologias, o saber com o 

saber fazer, pois quando o professor constata que obteve um aumento de autonomia didática e 

pedagógica se sente mais seguro e motivado. Para Carvalho e Gil-Pérez (2000) a autonomia 

exige a elaboração de um corpo coerente de conhecimento, isso para que possa saber 

identificar os contextos em que os assuntos podem ser introduzidos, seus aspectos essenciais e 

como adaptar para os alunos.  

Essas situações nas formações podem fazer com que recebam a teoria abertamente, 

porém, ser bom aluno e compreender o que a teoria requer não quer dizer que será um bom 

professor na prática; o que foi aprendido não é transferido para a atuação, ou então, utilizam 

as ideias teóricas de forma tradicional. 

 

 Importância do professor 

 

Outro ponto essencial e bastante abordado é a importância do professor como figura 

central no processo de formação continuada. Autores como Silva e Mortimer (2003), 

Carvalho, J. (2005), Munford et al (2005) e Silva, M. (2010) trazem que o docente é aquele 

que constrói novos conhecimentos quando interage suas experiência com as teorias, e numa 

formação continuada isso só ocorre quando o processo parte do seu conhecimento, do seu 

contexto. 

Tardif, Lessard e Lahaye (1991, apud André, 2002) argumentam que qualquer 

estratégia de formação continuada deve levar em conta que o saber docente é plural, 

estratégico e desvalorizado.  

Para os autores (op. citatum) a produção de saberes é condicionada aos conhecimentos 

científicos e tecnológicos, aos quais são atribuídos um status superior. Todavia os saberes 

docentes atingem vários aspectos como: 1) os saberes da formação profissional, que incluem 

tanto as ciências da educação quanto a ideologia pedagógica; 2) os saberes das disciplinas 

específicas, transmitidos em programas universitários de modo independente das faculdades 

de educação e dos programas de formação de docentes; 3) os saberes curriculares, que 

correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição 
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escolar categoriza e apresenta os saberes sociais; 4) os saberes da experiência que se 

incorporam à vivência individual e coletiva sob a forma de hábito e de habilidades. 

A prática educacional deve ser ponto de partida e chegada dos estudos, bem como o 

professor e sua realidade têm que ser o ponto de partida e chegada de formações continuadas. 

Quando se fala em realidade, é tanto do ponto de vista escolar quanto do social. 

Do ponto de vista escolar, Munford et al (2005), Silva, M. (2010) e França e Micotti 

(2011) mencionam a importância da escola como lócus privilegiado nas ações de formação. 

Isso não significa somente realizar o curso no local, mas conhecer sua realidade, estrutura e 

características, pois influencia no resultado, afinal é lá que o professor deve praticar. 

Enquanto na questão social, grande contribuição foi dada por Gatti (2003), ao dizer 

que o professor além de estar em uma escola que reflete direto na sua prática, está inserido 

numa sociedade e que têm valores que filtram os conhecimentos. Dessa maneira, é essencial 

que também se conheça de onde ele vem e suas concepções sobre ensino e aprendizagem. 

Colocar o docente e seus contextos no centro do processo é importante para que se 

possa aprofundar nos seus pensamentos e práticas e, compreender sua problemática para a 

construção de ofertas e propostas de transformações mais significativas. Falsarella (2004, p. 

17) complementa ao relatar que “os aspectos que são privilegiados pelas professoras e 

permanecem na sua prática docente parecem ser aqueles que, de alguma forma, encontra eco, 

ressonância em ideias já possuídas”.  

Segundo Nuñez e Ramalho (2009), dificilmente acontecerão mudanças se os 

professores não se envolverem afetivamente e se não contribuir para a satisfação pessoal no 

trabalho. Uma das maneiras de gerar esse envolvimento é fornecer o que precisam. É 

importante “trabalhar sempre com o professor, e não para o professor” (SANTOS, E. p. 4, 

2006). As necessidades concretas da escola, professores e alunos devem ser a meta. 

Entretanto, apesar dos autores reconhecerem a importância do professor no processo, 

Carvalho, J. (2005), traz à tona o fato de que na realidade isso pouco ocorre. Os cursos são 

planejados alheios às necessidades e desejos dos professores, o que pode acarretar no 

explicado com relação à teoria e prática. Como não é o que acreditam que precisam, os 

professores apresentam resistência à mudança.  

 

 Críticas à formação continuada 

 

Com relação as críticas feitas às formações continuadas autores como Lima (2001), 

Santos, M. (2003), Falsarella (2004), Carvalho, J. (2005), Lima e Vasconcelos (2008), Megid 
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Neto, Jacobucci e Jacobucci (2007), Gebara (2009) e Silva, E. (2009) tratam de pontos 

recorrentes: 

a) As atividades são pontuais, não há uma continuidade no desenvolvimento e 

acompanhamento desses professores após. Essa descontinuidade é tanto do ponto 

de vista do tempo, espaço e política.  

b) Falta de consideração pelo professor no momento da elaboração da proposta, bem 

como a não relevância do conhecimento que ele já traz; são vistos como folhas em 

branco a cada início de curso; 

c) Desvinculação da realidade: os cursos são planejados, mas não partem de uma 

avaliação diagnóstica do que os professores precisam, quais são as condições 

escolares, podendo levar à relação de exterioridade do professor com o curso; 

d) Falta de compromisso apresentado pelos professores cursistas, porém é preciso 

entender que se os docentes sentem que aquilo não é o que precisam, que não são 

valorizados como profissionais, pode levar a uma falta de compromisso com o 

intento do curso. Todavia, esse desinteresse pode existir por outras razões 

chamadas por Lima e Vasconcelos (2008) de limitações orgânicas; elas seriam: a 

sobrecarga de trabalho, assim não sobrando tempo para se dedicar a cursos e 

estudar; não haver professores para substituir os que saem; a remuneração precária 

que não incentiva a pessoa a se esforçar; as classes superlotadas; a violência nas 

escolas; poucas políticas de incentivo; etc; 

e) Além da questão própria dos professores que irão cursar a formação, existe o 

problema dos formadores. Muitos não foram preparados para serem professores 

de professores.  

 

 Cuidados ao se planejar uma formação continuada 

 

Essas críticas levam os autores a pensar em cuidados que devem ser tomados ao se 

planejar uma formação continuada.  Algumas recomendações são mais citadas e podem ser 

deduzidas, como levar em consideração as condições sócio, psicológicas e culturais, não 

apenas de maneira abstrata, pois moldam concepções sobre educação, ensino e papel do 

professor (SANTOS, M. 2003; NUÑEZ; RAMALHO, 2009).  

Observa-se que, além de levar em consideração, é importante fazer com que os 

professores realizem uma reflexão crítica sobre suas ideias prévias, pois elas moldam a 

maneira de ensinar. 
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Outro ponto é que se reconheça que esse é um processo complexo e múltiplas 

variáveis interferem, por isso, novamente, a importância de saber como é o ambiente em que 

os professores trabalham.  

Além disso, é importante ter consciência da formação ambiental ou incidental. 

Mianutti (2010) diz que a formação do docente não se inicia somente ao entrar na graduação, 

ela a precede e recebe esse nome, pois não há uma intenção para isso. Ele segue falando que 

essa influência não pode ser descartada, porque responde a experiências adquiridas de 

maneira não reflexiva, como algo natural.  

Santos, M. (2003) e Nuñez e Ramalho (2009) deixam claro que a experiência do 

professor e de onde ele vem devem ser referência inicial. Mas também, devem motivar com 

perspectivas inovadoras, incitar abordagens práticas que envolvam trabalhos em grupo e que 

tenham momentos de socialização, para que ele perceba que não está sozinho. 

Entretanto, Falsarella (2004) observa que não pode ser gerada uma dicotomia entre o 

novo, como bom e o tradicional como ruim. O novo deve ser apresentado como uma 

possibilidade de aumentar o leque de ferramentas, e não que deve ocorrer uma mudança 

porque é melhor ou pior. Sabe-se que muitos professores utilizam-se do método tradicional de 

alguma maneira, e isso poderia ser visto como uma crítica direta. 

A autora diz ainda, que é preciso que seja clara a relevância do que está sendo exposto 

para sua prática e a aplicabilidade para sua realidade. Ao citar Ezpeleta (1998) Falsarella diz 

que o que importa numa nova perspectiva não é seu valor, mas o que será exigido do 

professor para que ele mude e que esforços e sacrifícios isso irá implicar: [...] substituir 

práticas já incorporadas, que são realizadas como rotina, demanda tempo, dedicação e esforço 

[...]. Assim, o professor só incorpora a inovação se a sentir útil na prática, não apenas no 

campo das ideias abstratas (FALSARELLA, 2004, p. 180). 

Krasilchik (1987) lista alguns fatores que podem contribuir para o êxito de uma 

formação, como: participação voluntária, existência de material de apoio, coerência e 

integração conteúdo-metodologia e participação de professores da mesma escola.  

Além disso, Gebara (2009) cita outros pontos: a participação se traduzir em promoção 

profissional; aumentar a autonomia didática e pedagógica do professor à medida que passa de 

executor de tarefas a elaborador de propostas; trabalhar conteúdos e materiais de aplicação 

simples no trabalho cotidiano; expor conceitos de forma a conciliar a teoria com atividades 

transportáveis para a sala de aula; procurar impactar as escolas e não apenas indivíduos. 

O tempo também deve ser discutido, Viñao Frago (s/d, apud¸ FALSARELLA, 2004) 

menciona que há um conflito de perspectivas temporais. Quando um projeto de formação 
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continuada busca transmitir um novo modelo de ensino, o tempo é linear e a realidade 

temporal em sala é outra: o professor é constantemente interrompido por situações de fora e 

dentro da sala, os alunos desenvolvem cada um a um ritmo, existem emergências, entre 

outros; todos são fatores que perturbam a linha do tempo no planejamento.  

 Percebe-se que da mesma maneira que dar aula é um processo complexo, formar a 

pessoa que será ou já é professor é tão complexo quanto, por isso a necessidade de cuidados e 

preocupações com diversos fatores. 

 Com esses conhecimentos, espera-se que os cursos de formação continuada sejam 

agentes de mudança, apresentem inovações, discutam problemas, contribuam para a 

percepção do trabalho coletivo e permitam ampliar recursos e perspectivas.  

 O curso, objeto deste trabalho, busca as características supracitadas ao basear-se no 

ensino por investigação apresentado a seguir.  
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CAPÍTULO 2. CONHECENDO O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

 

 

 Apesar dos avanços na área da didática de ensino de ciências, de modo geral, a prática 

tem se realizado por meio de proposições científicas apresentadas na forma de verdades, sem 

problematização e sem diálogo (MUNFORD; LIMA, 2007).  

 Por meio do ensino por investigação essa prática pode ser modificada. De acordo com 

Munford e Lima (2007) e Zômpero e Laburú (2011), falar sobre essa maneira de ensinar é 

quase senso comum nos Estados Unidos, porém, no Brasil, é relativamente pouco discutida, 

especialmente na área de biologia.  

O ensino por investigação se baseia em algumas etapas da pesquisa científica, como 

levantamento de problemas, observação e chegada a conclusões baseadas em evidências e 

teorias. Sá, Maués e Munford (2008) completam ao afirmarem que ele pode desenvolver a 

capacidade de tomar decisões, avaliar e resolver problemas, apropriando-se de conceitos e 

teorias. Campos e Nigro (1999) complementam declarando que não se quer formar cientistas 

e sim pessoas que saibam relacionar conhecimentos e que pensem de forma “não superficial”. 

É importante deixar claro que o método em questão é diferente do ensino por 

descoberta, no qual deve ser baseado em experiências que permitam aos alunos investigarem 

e reconstruírem as principais descobertas científicas. Acredita-se que, se o aluno seguir os 

passos do cientista irá encontrar os mesmos resultados e chegará às mesmas conclusões. Bem 

como também é diferente da concepção da investigação científica: 

 
A investigação científica é entendida como uma variedade de processos e 

formas de pensamento que suportam o desenvolvimento de novos 
conhecimentos científicos. E o ensino por investigação é visto como uma 

abordagem de ensino que reproduz parcialmente a atividade científica, 

permitindo que os alunos questionem, pesquisem e resolvam problemas 
(SILVA, F. 2009, p.5). 

 

Para alcançar os ideais propostos Sá et al (2007) e Munford e Lima (2007) explicitam 

que a atividade investigativa não necessariamente é uma prática (experimental) ela também 

pode ser teórica, uma simulação em computador, atividades de avaliação de evidências, de 

demonstração, pesquisa, com filme etc.  

Para Zômpero e Laburú (2011) a perspectiva do ensino com base na investigação 

possibilita o aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas dos alunos, e também a 

cooperação entre eles, além de possibilitar que compreendam a natureza do trabalho 

científico. 
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É importante deixar claro que esses atributos do ensino por investigação se relacionam 

diretamente com as características essenciais para um ensino adequado de ciências naturais de 

acordo com a Academia Brasileira de Ciências. Eles defendem que: 

 

A ênfase do ensino de ciências naturais deve ser no sentido da compreensão da 

natureza e do meio em que vivemos. A compreensão deve se assentar sobre a 

noção de que todo o conhecimento nas ciências naturais se deriva da observação 
e da experimentação e que ainda há muito a ser estudado. Assim desde o início 

do ensino fundamental os alunos devem aprender a observar, tirar conclusões, 

formular hipóteses, experimentar e verificar suas conclusões. A curiosidade 

natural e a criatividade dos alunos devem ser estimuladas. [...]É importante, que 
o aluno compreenda fenômenos que ocorrem ao seu redor, razão pela qual 

começar pelo estudo da realidade do aluno é um instrumento desejável e eficaz. 

(ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2007, p. 35) 

 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

 

O ensino por investigação como prática didática voltada para a área de ciências teve 

seu primórdio nos Estados Unidos da América, onde, até hoje, é bastante utilizado e suas 

ideias e preceitos se encontram no National Research Council (NRC), que seria o equivalente 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) no Brasil.  

O ensino de ciências apresentou diferentes objetivos que tiveram como base as 

necessidades da sociedade vigente na época. O ensino de ciências por investigação não foi 

diferente.  

Durante o século XIX quando o ensino de ciências entrou no currículo escolar, foi 

porque era diferente dos clássicos (gramática e matemática). Ele dava a oportunidade de uma 

abordagem indutiva por meio da empiria com experiências e observações, no qual se atribui 

características do particular obtido ao geral. De acordo com Rodrigues e Borges (2008) o 

propósito do momento era uma ocasião que fosse utilizada tanto para a verificação de 

princípios, como para as descobertas independentes dos alunos. 

 Todavia, os autores afirmam que havia estudiosos que acreditavam ser impraticável 

ensinar ciências dessa maneira devido ao tempo necessário. Assim, durante o século XIX, três 

formas de ensino com auxílio de laboratório foram estabelecidas de acordo com Deboer (2006 

apud RODRIGUES; BORGES, 2008): 

a) A descoberta verdadeira: estudantes tinham o máximo de liberdade para explorar 

segundo seus interesses; 
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b) Verificação: estudantes confirmavam fatos ou princípios científicos no 

laboratório; 

c) Investigação: descoberta guiada, pois o estudante não descobriria por si só, mas 

orientado pelo professor a resolver questões que ainda não sabe a solução. 

Apesar de cada maneira apresentar suas particularidades, a preocupação principal era o 

desenvolvimento pessoal dos indivíduos, como desenvolver a capacidade de elaborar 

conclusões a partir de evidência, praticar o raciocínio indutivo e promover a autonomia. 

 Mesmo com as evidências dos benefícios do ensino experimental e da investigação, de 

acordo com Baptista (2010), ainda não havia um consenso sobre como ensinar ciências. No 

final do século XIX surgiu o movimento Progressista,, que defendia o ensino centrado no 

aluno como participante ativo do seu processo de aprendizagem, tendo em Dewey um 

precursor dessas ideias (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). 

Trópia (2009) afirma que Dewey acreditava que a ciência estava sendo apresentada 

como um conhecimento pronto e não concordava com isso. Ele defendia que fossem 

proporcionadas mais oportunidades de desenvolver trabalhos laboratoriais e que isso era 

essencial na formação de um cidadão.  

Dewey defendia ainda que a investigação científica deveria ser feita aplicando os 

conhecimentos aos fenômenos naturais, as experiências vivenciadas pelos alunos. O objetivo 

era formar pensadores ativos conscientes do seu meio, não apenas o desenvolvimento puro do 

raciocínio. (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). Assim, o intuito do ensino de ciências era voltado 

para valores sociais. 

 Segundo Trópia (2009) e Baptista (2010), após a Segunda Guerra Mundial, os países 

vencedores entraram num grande período de industrialização, e como efeito ocasionou um 

crescimento no número de cientistas argumentando que o currículo acadêmico estava 

desatualizado para as necessidades do momento. Os autores seguem falando que a 

comunidade científica então propôs que a ciência fosse ensinada como era posta em prática,, 

visando preparar futuros cientistas, valorizando a ciência pura e as investigações. 

Nessa mudança de objetivo Josef Schwab foi o principal pensador. Schwab (apud 

ZÔMPERO; LABURÚ, 2011; BAPTISTA, 2010) dizia que alunos deveriam aprender como 

os cientistas chegam às conclusões, sendo o objetivo o desenvolvimento da nação americana. 

 No final dos anos 50 surgem diversos currículos que pretendiam introduzir essas 

mudanças no ensino das ciências. Especificamente para o caso da biologia foi o Biological 

Science Curriculum Study (BSCS). De acordo com Baptista (2010), esse projeto colocava o 

aluno como descobridor da informação, era treinado para pensar e agir como cientista 
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utilizando o método científico. Com base nessa ideia, é que o início do ensino por 

investigação ficou conhecido com o interesse na formação de “pequenos cientistas”, pois o 

ensino dos processos era mais importante que o dos conceitos. 

 No Brasil, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, houve uma maior 

liberdade para as escolas estabelecerem seus programas e assim o país se engajou, sob tutela 

dos EUA, “na corrida pelo progresso científico e, com isso, na utilização dos projetos 

americanos de ensino de ciências, que foram traduzidos e adaptados nos chamados cursos 

colegiais (atual Ensino Médio)” (SÁ, 2009, p. 19).  

 Um dos projetos foi o do BSCS, entretanto, segundo Gomes (apud SÁ, 2009), no 

Brasil, as atividades experimentais não faziam, em geral, parte da rotina dos professores de 

ciências. Tanto no Ensino Fundamental, como no Médio, era prática enfatizar a memorização 

de regras, fatos e princípios. A falta de recursos nas escolas brasileiras somado ao despreparo 

dos professores, dentre outros fatores, fez com que esse modelo não se desenvolvesse 

plenamente. Para Sá (2009) o lado positivo dessa introdução dos projetos americanos foi a 

importância do ensino experimental. 

 Esses currículos foram submetidos a avaliações e perceberam que não estavam 

alcançando os resultados almejados, pois apesar do que fora planejado, os professores 

permaneciam no ensino tradicional.  

 No final dos anos 70 e início dos 80 começou a surgir o movimento Construtivista. 

Para Zômpero e Laburú (2011) nessa perspectiva as atividades investigativas visavam à 

pesquisa de problemas sociais, almejando o entendimento dos conteúdos, valores culturais e 

tomada de decisões relativas a situações do cotidiano. 

 Assim, foi necessária outra mudança nos currículos de ciências. Baptista (2010) diz 

que na década de 80, nos Estados Unidos, surgiu um projeto por iniciativa da American 

Association for Advancement of Science (AAAS) que defendia o ensino de ciências por meio 

da investigação, mas outro tipo de investigação, uma que:  

 

Promove o questionamento e o envolvimento ativo dos alunos, se centra na 

recolha e uso de evidências, enfatiza a perspectiva histórica, fomenta o trabalho 
de grupo, estabelece a ligação entre o conhecimento e os resultados obtidos, e 

não enfatiza a memorização de vocabulário técnico. (BAPTISTA, 2010, p. 83) 

  

Além da AAAS, segundo Schwartzman e Christophe (2009), Leon Lederman, Prêmio 

Nobel de Física de 1988, acreditava que o ensino de ciências deveria ter como objetivo o 

desenvolvimento de atitudes mais gerais, observação de fatos e busca de relações causais. Os 
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autores seguem dizendo que essa ideia de Lederman se espalhou para outros países, e levou 

ao envolvimento crescente das academias de ciências e sociedades científicas de vários países 

com o tema. Esta abordagem, conhecida nos Estados Unidos como Hands on, foi levada 

posteriormente para a França através do projeto La Main à la Pâte, de onde veio para o Brasil 

com o nome de Mão na Massa. 

De acordo com Borges (2010), o projeto brasileiro surgiu a partir de um grupo de 

educadores, sob a coordenação do professor Ernst W. Hamburger, com o apoio da Academia 

Brasileira de Ciências em parceria com a Académie des Sciencies francesa. O projeto teve 

início em três polos: Estação Ciência (EC/USP) em São Paulo; Centro de Divulgação 

Científica e Cultural (CDCC/USP) em São Carlos; Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio 

de Janeiro. Hoje o projeto ABC na Educação Científica Mão na Massa é desenvolvido em 

diversos estados brasileiros. 

Como mencionado o Brasil foi influenciado pelo ensino por investigação desde a 

década de 60 e segue até hoje. Buscando ver e analisar as produções sobre o tema no Brasil, 

Trópia (2009) em sua dissertação realizou um levantamento de trabalhos publicados nos 

principais eventos da área de ensino de ciência e de biologia (ENPEC, ENEBIO, EPEB e 

EREBIO) e cinco periódicos renomados (Ciência e Educação, Ciência e Ensino, Ensaio, 

Investigações em Ensino de Ciências e RBPEC) sobre atividades investigativas. No período 

de 1980 a 2008.  

Em sua pesquisa constatou que houve um aumento na quantidade de trabalhos sobre o 

assunto com o passar dos anos e que no ensino de biologia só houve representante na edição 

de 2007. Essa pouca produtividade em biologia também se repetiu nos periódicos, não tendo 

sido encontrado algum. 

Quando sua análise passou para os eventos específicos de biologia, percebeu que 

houve poucos trabalhos referentes ao ensino por investigação e estes datam de 1980. Uma 

observação que deve ser feita, é que esses trabalhos não eram pesquisas acadêmicas, mas sim 

relatos de experiências. Essa é uma característica dos eventos de ensino de biologia. Trópia 

(2009) percebeu que muitos trabalhos não apresentavam concepções teóricas sobre o ensino 

por investigação e eram associados à execução de projetos. 

Voltando para o ENPEC e periódicos, ele identificou que as pesquisas sobre o ensino 

por investigação giravam em torno de vários aspectos como: 1) interação professor-aluno; 2) 

interação aluno-aluno; 3) aprendizagem de conceitos científicos; 4) limites metodológicos; 5) 

apresentação e viabilidade de propostas didáticas. Mas, novamente, ele destaca que poucos 

desses trabalhos fundamentam a prática de ensino de ciências por investigação. 
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Aprofundando um pouco mais, traz-se o cenário levando em consideração, além de 

artigos em periódicos e congressos, teses, dissertações e livros sobre o assunto, a partir de 

2004, que possuem em seu título alguma referência ao ensino por investigação, atividade 

investigativa, atividades de investigação, ensino de ciências baseado na investigação, prática 

de ensino investigativa. 

 

 Relação ciência e ensino por investigação 

 

Munford e Lima (2007) iniciam a discussão dessa relação afirmando que há um 

distanciamento entre a ciência realizada nas universidades e a que é ensinada nas escolas. Nos 

colégios os conceitos são trabalhados de forma abstrata e distanciados do contexto que lhe 

deram origem, ocasionando uma separação na maneira como a ciência é aprendida e na que é 

utilizada. Essa preocupação também é exposta em Sá, Paula e Munford (2008). 

Munford e Lima (2007) seguem mencionando que aprender ciências não pode estar 

dissociado das práticas da comunidade científica, a partir das quais esses conceitos surgem e, 

assim, defendem o ensino por investigação como uma das maneiras para diminuir a distância 

entre as duas. Esses conceitos também são trabalhados em Marsulo e Silva (2005). Essa 

discussão entra um pouco nas concepções sobre o ensino por investigação, pois são seus 

preceitos que indicam sua utilidade. 

 

 Concepções, definições e características 

 

Um dos primeiros pontos quando se procura pesquisar algo é buscar sua definição. 

Alguns trabalhos (BAPTISTA, 2010; ZÔMPERO; LABURÚ, 2011) buscaram delimitar o 

que é o ensino por investigação. Baptista (2010) comenta que alguns autores relacionam o 

ensino por investigação com a atividade científica, outros com o ensino por descoberta, ou 

com a resolução de problemas. Existem ainda os autores que acreditam que o ensino por 

investigação engloba várias perspectivas de ensino. Zômpero e Laburú (2011) não definem, 

mas pontuam que o ensino por investigação possibilita o aprimoramento do raciocínio e das 

habilidades cognitivas, a cooperação e compreensão da natureza da ciência. 

É complexo dar uma definição fechada, entretanto, para que não fique subjetivo os 

autores apresentam características para que não fique tão subjetivo. Munford e Lima (2007) 

apresentam um quadro com características essenciais e as variações que podem ser 

encontradas. Zômpero e Laburú (2011), em outro momento do trabalho, admitem que são 
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encontradas diversas definições e listam alguns pontos básicos, como o engajamento do 

aluno, busca por informações, levantamento dos conhecimentos prévios, comunicação dos 

resultados etc. 

Sá, Lima e Aguiar Júnior (2011) pesquisaram um grupo de tutores e coordenadores de 

uma pós-graduação com base no ensino investigativo para levantar as características que 

acreditavam ser pertinentes do enfoque. Alguns dos pontos que esses participantes 

mencionaram foram: protagonismo do aluno, papel diferente do professor, valorização do 

debate e argumentação, possibilidade de múltiplas interpretações, entre outras. 

Há também uma preocupação em caracterizar como seria uma aula que siga esse 

modelo nos trabalhos de Camelo et al (2008), Sá, Maués e Munford (2008) e Zômpero e 

Laburú (2011), 

Subjacente à preocupação com a definição e características, Munford e Lima (2007) 

discutiram algumas concepções tidas como errôneas, como o fato de obrigatoriamente ser 

uma atividade experimental, ser aberta e que tudo deveria ser ensinado dessa maneira. Sá 

(2009) baseou-se no trabalho acima e também discutiu esses pensamentos. 

 

 Polissemia 

 

Havendo essa dificuldade em definir, Baptista (2010) discute o trabalho de Ernst 

(1996) que explica que o conceito pode ser problemático por duas principais razões: 1) o 

conceito descreve um processo, a ação de investigar; 2) o ensino investigativo é um processo 

gerador de novas questões, o que altera o foco da atividade. Sá (2009) também fala sobre isso 

ao comentar que a palavra investigação é utilizada para caracterizar a atividade científica e 

processo que pode compor as atividades de ensino 

A partir do reconhecimento que o nome gera confusões, outros autores reconhecem 

que isso leva a uma polissemia. Sá (2009) discute que o conceito foi mudando com o tempo e 

isso gerou uma variedade de possibilidades. Encontrou autores que compreendem o ensino 

por investigação como uma aproximação do trabalho dos cientistas, outros que está 

relacionado a trabalhos práticos realizados nas aulas de ciências e os que veem como um tipo 

de solução de problemas.  

Resultado similar foi encontrado em Trópia (2009) e Sá, Lima e Aguiar Júnior (2011). 

Estes fizeram esse levantamento, pois queriam construir sentidos para o termo ensino por 

investigação e de fato perceberam a natureza polissêmica. 
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A polissemia não existe só com o significado do termo ensino por investigação, mas 

também com o que viria a ser uma atividade investigativa. Sá (2009) explica que essa 

dificuldade existe, pois aponta para diferentes caminhos a partir dos quais os alunos são 

levados a compreender ideias e maneiras de se fazer ciência. 

 

 Vinculação entre experimento e investigação 

 

Foi mencionado que uma das concepções errôneas é crer que o ensino deve ocorrer 

com experiências. Camelo et al (2008), Sá (2009) e Sá, Lima e Aguiar Júnior (2011) 

comentam que existe uma concepção forte de vínculo entre o ensino por investigação e 

atividades práticas. Falam ainda que nem toda atividade prática é uma investigação. 

Especificamente Sá (2009) realiza uma pesquisa bibliográfica sobre atividades investigativas, 

e percebe que a maioria apresenta experimentos (atividades práticas em que todos 

desenvolvem o experimento, individualmente ou pequenos grupos) ou demonstrações 

(atividades práticas em que apenas uma pessoa desenvolve o experimento e os outros 

observam). Camelo et al (2008) menciona que as investigações podem ocorrer a nível teórico, 

por meio de simulações, entrevistas, etc. 

 

 Dificuldades 

 

O ensino baseado na investigação pode suscitar dificuldades que levem a uma não 

aceitação dos seus métodos.  

Galiazzi, Moraes e Ramos (2003) iniciam falando que a dificuldade pode advir de uma 

resistência consciente ou não; podendo se manifestar em indivíduos que tenham a intenção de 

assumir o novo.  

A partir de Galiazzi, Moraes e Ramos (2003) e Baptista (2010) apresenta-se alguns 

pontos que geram dificuldades no processo de utilização do ensino por investigação, tanto do 

ponto de vista do professor, quanto do aluno:  

a) Falta de esforço para entender a metodologia de trabalho: tanto o professor quanto 

o aluno estão acostumados com uma metodologia tradicional que exige pouco 

esforço cognitivo e muita passividade. Quando o ensino por investigação é 

introduzido o papel de ambos necessita mudar e isso dá trabalho, assim pode gerar 

uma dificuldade devido a não aceitação do que é novo e exige mais; 
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b) Mudança do foco central do professor para o aluno: do ponto de vista do professor 

a dificuldade surge da necessidade de ter o domínio da palavra e autoridade. Para 

o aluno vem de confiar no professor para sempre dizer o caminho e a resposta 

certa. Além disso, o docente tendo o conhecimento inquestionável dificulta a 

exposição do conhecimento dos alunos para o grupo; 

c) Teorias sobre ensino, aprendizagem e investigação: o aluno não acredita que está 

aprendendo porque não recebe a exposição tradicional do conteúdo, prioriza a 

cópia e está acostumado a aprender conceitos e fatos. Outro ponto que gera 

dificuldade é a concepção de avaliação com uma grande preocupação com a nota; 

d) Gestão do tempo: com esse enfoque os alunos requerem tempo para pensar e cada 

um tem seu ritmo. O professor precisa encontrar um meio termo para que os mais 

adiantados não se dispersem, os que apresentam mais dificuldades não fiquem 

desestimulados por não conseguirem responder dentro do tempo e o seu 

planejamento não se atrase. 

 

 

2.2. PRECEITOS E CARACTERÍSTICAS DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

 

 Características gerais do ensino por investigação 

 

As atividades investigativas constituem um recurso pedagógico, dentre outros, que o 

professor pode utilizar para diversificar sua prática pedagógica e procurar tornar a 

aprendizagem mais significativa.  

O que torna esse enfoque diferenciado é o conjunto de características e circunstâncias 

que contribuem para que o discente realize uma atividade repleta de motivações, 

questionamentos, hipóteses e demandas que vão conduzi-lo a construção de novos saberes, 

valores e atitudes. As atividades investigativas não podem ser uma mera observação ou 

manipulação de dados, devem levar o aluno a refletir, discutir, explicar e relatar seu trabalho 

aos colegas (GIL PEREZ; VALDÉS CASTRO, 1996; CAMPOS; NIGRO, 1999; 

MUNFORD; LIMA, 2007; SÁ et al, 2007; SILVA, F. 2009; STUART; MARCONDES; 

CARMO, 2009). 

Uma característica fundamental no método investigativo é que o conhecimento prévio 

do aluno importa. Antes de preparar uma aula investigativa o professor deve levantar o que o 

aluno já sabe, o nível de conhecimento sobre o assunto e possíveis concepções alternativas 
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que possam ser trabalhadas. Com esse conhecimento em mãos os objetivos podem ser 

definidos e os conteúdos que irão ser trabalhados determinados. 

Essa é uma característica importante, pois “encontrar um sentido supõe estabelecer 

relações: o que está na memória não são coisas isoladas, mas coisas que guardam relações 

com outras em nossa mente” (CAMPOS; NIGRO, 1999, p. 15).  

Outra característica, não menos importante, é que a atividade deve ser planejada passo 

a passo com o que se pretende alcançar e como. O ensino por investigação exige atenção e 

atitude ativa dos alunos, podendo ser complicado para alguns alcançar a compreensão 

completa do assunto nas primeiras vezes. Ao planejar,, essa possibilidade é minimizada, pois 

o professor sabe o que precisa ser feito para alcançar seus objetivos. 

Assim, o método investigativo exige outra atitude do estudante, sendo essa mais uma 

de suas características: papel ativo do aluno. Essa característica pode ser explicada através do 

relato de Sá, Maués e Munford (2008, p. 86): 

 
Os estudantes são inseridos em processos investigativos, envolvem-se na 

própria aprendizagem, constroem questões, elaboram hipóteses, analisam 
evidências, tiram conclusões, comunicam resultados. Nessa perspectiva, a 

aprendizagem de procedimentos ultrapassa a mera execução de certos tipos de 

tarefas, tornando-se uma oportunidade para desenvolver novas compreensões, 

significados e conhecimentos do conteúdo ensinado. 

 

Em outras palavras, os estudantes são responsáveis pela própria aprendizagem e que o 

professor, através do planejamento, deve se preocupar em propor atividades que os alunos 

necessitem apenas de uma pequena ajuda para realizá-las.  

Para que o aluno almeje ser o principal responsável por sua aquisição de 

conhecimento, ele precisa de motivação. Neste aspecto, o ensino por investigação deve ser 

problematizador, outra característica dessa metodologia de ensino.  

A pergunta formulada deve instigar e orientar o trabalho a ser desenvolvido. Gil-Pérez 

e Valdés Castro (1996) deixam claro que a orientação investigativa é incompatível com uma 

atividade cuja finalidade e sentido o aluno não entenda. O aluno precisa entender o problema 

levantado e se sentir interessado em resolvê-lo. 

É interessante destacar que um problema não precisa ser mirabolante, utilizar recursos 

fantásticos, ou de alta tecnologia para gerar interesse. Essa é mais uma das características do 

método: permitir indagar e entender situações do dia a dia. 

Todavia, para que essa característica seja colocada em prática, Campos e Nigro (1999) 

destacam que o professor precisa ter ânimo e curiosidade para indagar sobre aquilo que 
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observa. Os autores deixam claro que um docente com essa postura estimula o aluno a 

desenvolver esse espírito curioso e indagador sobre o mundo a sua volta. 

Outra característica inerente ao método de ensino em questão é propiciar a reflexão, 

discussão, desenvolvimento de argumentos, comunicação e debates. Quando um problema de 

fato é formulado, ele pode permitir uma diversidade de pontos de vistas, maneiras de abordá-

lo e interpretações dos resultados. Como consequência, surgem então debates e discussões 

que fazem com que o aluno pense e desenvolva argumentos embasados nas evidências para 

defender seu ponto de vista. 

As características aqui abordadas demonstram todas as potencialidades de um ensino 

através do método investigativo, porém é importante esclarecer que todas elas não precisam 

aparecer em uma única atividade (SÁ; MAUÉS, MUNFORD, 2008). 

 

 O papel do professor 

 

Diante do exposto torna-se notória a importância do professor na sala de aula. Ele 

deve propiciar um ambiente favorável para que seus alunos superem a metodologia da 

superficialidade (CAMPOS; NIGRO, 1999), porém para tal é necessário uma atenção não só 

aos conteúdos, mas também a procedimentos e atitudes. 

Além disso, o docente deve perceber a maneira como intermediar as interações 

discursivas em sala. Isso é essencial para que as habilidades argumentativas e cognitivas dos 

alunos sejam desenvolvidas (STUART; MARCONDES; CARMO, 2009). Os autores seguem 

afirmando que essa percepção de como reger uma aula, e a maneira de organizá-la é um 

obstáculo ao desenvolvimento do método de ensino investigativo.  

De acordo com Stuart, Marcondes e Carmo (1999) e Campos e Nigro (1999), o 

professor deve, entre outros pontos: 

a) Ser capaz de ouvir e valorizar as ideias dos alunos se guiando por eles para 

evoluir com a aula; 

b) Auxiliar o aluno no processo de ouvir os colegas, desse modo ele poderá ser 

confrontado com outros pontos de vista, resultados e interpretações suscitando 

momentos de debate; 

c) Incentivar a cooperação entre os alunos; 

d) Ser um mediador e articulador entre os alunos estimulando e dando oportunidade 

para todos e evitando que percam o foco; 
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e) Proporcionar as informações necessárias para que eles cheguem aos resultados e 

incentivar o hábito de se perguntar, ao invés de responder; 

f) Habituar ao aluno a refletir e tomar decisões embasadas em fatos e conhecimentos 

teóricos; 

g) Incentivar os alunos a formular hipóteses explicativas; 

h) Auxiliar na elaboração das hipóteses e experimentos para testá-las; 

i) Possibilitar a comprovação experimental das hipóteses dos alunos; 

Como pode ser observado o professor é a base para que o método investigativo tenha o 

aproveitamento adequado pelos alunos.  O enfoque apresenta certas qualidades que podem 

torna-lo difícil, entretanto o processo e desenvoltura necessários vão sendo melhorados com a 

prática a partir do momento em que as mudanças procedimentais e atitudinais ocorram no 

professor, não só nos alunos. 

 

 Avaliação 

 

Uma das partes essenciais ao se trabalhar com um método de ensino é sua avaliação. 

Campos e Nigro (1999) deixam claro que, nesse momento, o professor deve realmente avaliar 

mais do que corrigir. 

A primeira parte que deve ser avaliada é o desenvolvimento do aluno. Como dito, esse 

método não busca somente os conteúdos conceituais, almeja formar um cidadão. O que 

envolve a formação de uma pessoa é o que ela precisa saber sobre (conceitos), saber fazer 

(procedimentos) e saber ser (atitudes). Essas características não são necessariamente avaliadas 

dentro de um exame padrão. 

No método de ensino investigativo, segundo Pozo e Crespo (2009), a própria atividade 

realizada visando o ensino, já é um tipo de avaliação. Para perceber se o aluno se desenvolveu 

de maneira adequada, a avaliação ocorre, na maior parte, durante o trabalho diário com os 

estudantes ao questionar: se os objetivos determinados para o assunto foram alcançados, em 

que nível de desenvoltura, se conseguiu construir argumentos embasados etc. Essas 

observações podem ser complementadas com outro tipo de atividade mais pontual, como um 

relatório. 

Todavia, o desempenho do aluno, em alguns casos, não é o esperado. Muitos fatores 

podem contribuir para esse baixo rendimento, um deles pode ser a maneira como a aula foi 

desenvolvida. Dessa forma, o estudante não é o único que precisa ser avaliado. Dada a 

quantidade de funções que o professor apresenta nesse método, ele também precisa julgar o 
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próprio trabalho. Campos e Nigro (1999) pontuam alguns critérios que o docente deve 

observar ao analisar seu desempenho: 

a) Os objetivos determinados foram alcançados? Se não, por que não? 

b) Os objetivos escolhidos para a unidade didática eram os mais adequados?  

c) Escolhi as atividades mais apropriadas? 

d) O planejamento das estratégias foi eficiente ou pode ser modificado?  

Ao se questionar sobre o seu trabalho o professor estará constantemente aprimorando 

sua prática, de modo a buscar sempre a maneira mais eficiente de ensinar e consequentemente 

tornar a aprendizagem mais significativa. 

 Com base nos referenciais teóricos apresentados inicia-se a pesquisa empírica 

apresentada a seguir. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

 

 

3.1 ENSINANDO CIÊNCIAS – O CURSO 

 

Antes da apresentação da metodologia e procedimentos utilizados na dissertação, faz-

se necessário uma breve explicação sobre o projeto base da pesquisa. 

A CAPES apresenta um projeto denominado Novos Talentos, o qual visa a inclusão 

social e desenvolvimento da cultura científica por meio de atividades extracurriculares para 

alunos e professores das escolas da rede pública de educação básica. Na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) esse projeto apresenta diversos subprojetos, como o em 

questão. Um dos subprojetos foi o curso intitulado “Ensinando Ciências”, base da pesquisa 

empírica. 

A partir do planejado no subprojeto modificações ocorreram. Visando se preparar para 

a formação os professores responsáveis se reuniam para discutir o referencial teórico e 

planejar, de maneira mais concreta, as etapas do curso e como as diferentes disciplinas se 

interligariam. No decorrer do processo alguns professores não puderam ficar, permanecendo 

professores das áreas de química, biologia e artes. 

 Esse curso foi programado para ocorrer no primeiro semestre de 2011, porém os 

professores da rede estadual de ensino entraram em greve no final de abril e terminou no final 

de julho. Assim, a programação planejada não pôde ser realizada no primeiro semestre por 

devido à greve e no segundo porque o calendário acadêmico dos professores tornou difícil a 

realização das atividades. Em seguida pretendeu-se desenvolver a formação continuada no 

final de 2011, mas concluiu-se que a época não era a mais adequada devido à proximidade 

com os festejos natalinos, por mais que os professores não fossem ter férias propriamente 

ditas. 

 Em virtude desses imprevistos foi necessário pedir uma extensão de prazo à CAPES. 

Os professores responsáveis organizaram-se para realizar o curso no início de 2012. Para 

divulgação do curso foram feitos e distribuídos panfletos nas escolas estaduais na região do 

município do Natal. Próximo à data prevista para início, a resposta obtida dos professores foi 

muito pequena para iniciar o curso e, dessa forma, adiou-se novamente seu início. 

 Preocupados com o tempo e o baixo interesse demonstrado pelos professores 

estaduais, o foco foi mudado para o município. Os professores responsáveis já tinham contato 

com pessoas na Secretaria Municipal de Educação de Natal e que tinha um grupo de 
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professores que costumava participar de projetos de formação continuada. Dessa forma pôde 

ser marcada uma data de início.  

 O curso foi planejado com aproximadamente 40h entre momentos presenciais (seis 

encontros com três horas e trinta minutos de duração cada) e à distância, com base no ensino 

por investigação, experimentação e atividades lúdicas. Seu intuito era aprimorar e fortalecer 

espaços de produção de conhecimento, práticas educativas e materiais interativos. Como 

resultado esperava-se facilitar o processo de ensino-aprendizagem através do uso de 

metodologias que contribuíssem para a aprendizagem significativa. 

Uma explicação mais aprofundada sobre o subprojeto, os encontros do curso e seu 

percurso metodológico se encontram no anexo A. Sabe-se que as informações lá presentes são 

importantes para uma compreensão adequada da pesquisa, porém para não arriscar confundir 

o trabalho desenvolvido na dissertação com seus objetivos e percurso metodológicos próprios, 

com o curso desenvolvido com outros objetivos e outro percurso metodológico, escolheu-se 

deixar essas informações no anexo. 

 

 

3.2 REFERENCIAL TEÓRICO: O PARADIGMA QUALITATIVO 

 

Quando se fala de pesquisa, a qualidade dos resultados e das contribuições que ela 

pode trazer, vai além da coleta de dados. Perpassa um método que consiste de teoria, exige 

critérios específicos de cientificidade, concepções teóricas de sujeito e como analisar os 

dados.  

A metodologia de um trabalho deve seguir os objetivos que se deseja alcançar e como 

chegar a eles. Para o problema em questão acredita-se ser tão importante quanto o resultado, o 

processo de desenvolvimento. Assim, trabalha-se com o paradigma qualitativo. O termo 

paradigma aqui entendido, de acordo com Guba (1990 apud Alves-Mazzotti; 

Gewandsznajder, 1998, p.132) como “um conjunto básico de crenças que orienta a ação”.  

Vilela (2003) traz a especificação de algumas características desse paradigma que são 

interessantes expor, pois regeram a pesquisa: 

a) O ambiente natural é o lugar em que se dá a investigação, é a fonte primeira de 

dados e os dados obtidos só fazem sentido em seu contexto; 

b) O investigador é o instrumento principal da pesquisa à medida que ele observa, 

registra e, em alguns casos, interage com a situação. Além disso, as informações 

levantadas são revistas posteriormente pelo investigador; 
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c) Os resultados não são necessariamente voltados para confirmar ou negar uma 

teoria ou hipótese, mas, a partir das informações, encontrar regularidades que 

fundamentem generalizações por meio de comparações; 

d) O processo de construção de conhecimento sobre uma questão social importante 

ou sobre grupos sociais é operado numa forma de diálogo entre o investigador e 

seu tema de pesquisa, entre o sujeito investigador e os sujeitos pesquisados.  

 

 

3.3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O percurso metodológico desenvolvido teve por base a produção do material didático 

como produto da dissertação e atividades que ocorreram no curso como explicitadas no anexo 

A. A partir delas um fluxograma dividido em quatro etapas mostra o caminho percorrido 

atendendo aos objetivos específicos demonstrados a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação 

participativa e 

entrevista informal 

2ª Etapa 

 

2º Objetivo Específico 

Caracterizar os professores cursistas 

quanto a sua formação profissional, 

conhecimento sobre formação 

continuada e ensino por investigação 

Aplicação de 

questionário e 

entrevista 

informal 

3ª Etapa 

 

3º Objetivo Específico 

Identificar dificuldades e 

avanços nas etapas do curso, 

especificamente sobre o 

ensino por investigação 

4º Objetivo Específico 

Identificar limites e 

possibilidades do curso e do 

ensino por investigação na sua 

utilização prática e como isso 

contribuiu para a prática de 

ensino 

Entrevista 4ª Etapa 

 

1ª Etapa 

 

Pesquisa 

bibliográfica, redação, 

diagramação e 

impressão 

1º Objetivo Específico 

Produzir um material didático para 

divulgar o ensino por investigação e 

dar apoio ao professor cursista 
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3.3.1 Primeira etapa 

 

Na primeira etapa, para o desenvolvimento do material didático, o primeiro passo foi 

realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o ensino por investigação e determinar quais seriam 

os materiais mais relevantes para o produto.  

Em seguida, buscou-se redigir o mesmo, escolher imagens e determinar seus locais, 

fonte e cores para que um profissional pudesse diagramar e montá-lo na forma de um material 

didático que pudesse atrair as pessoas. 

Após a finalização do produto, ele foi levado para uma gráfica, na qual pudesse ser 

impresso com qualidade e posteriormente entregue aos cursistas. O material pronto se 

encontra no apêndice A. 

Nesse momento, deixa-se claro que o material estava pronto e poderia ser sido 

entregue no decorrer do curso de formação continuada, porém foi feita uma escolha 

deliberada para entrega-lo somente no último encontro, pois havia uma preocupação que os 

cursistas pudessem recebê-lo e deixar de ir aos encontros. 

A preocupação acima é justificada, pois o papel do material é importante, uma vez que 

pode ser utilizado como um ponto de apoio para que, se houverem dúvidas sobre a teoria ou 

como procederem, quiserem sugestões de ideias e exemplos de atividades investigativas, 

tenham onde encontrar.  

A produção do material didático é importante para que uma possível mudança na 

prática, incentivada pelo curso, possa permanecer, ou até que inspire a aplicação pela primeira 

vez, tanto de professores que estiveram no curso ou não. O material é simples o suficiente 

para informar e incentivar o uso mesmo por pessoas que não conhecem o ensino por 

investigação. 

 

3.3.2 Segunda etapa 

 

Na segunda etapa ocorreu a aproximação aos professores cursistas. O questionário foi 

aplicado após a apresentação do curso e da pesquisa. Expliquei que não era obrigatório que os 

cursistas assinassem e participassem, mas que era importante a participação. Antes de 

entregar o termo de consentimento e questionário expliquei-os (apêndice B e C).  

Os cursistas tiveram um tempo para responder, durante o qual estive disponível para 

tirar dúvidas. Esse questionário, preenchido no 1º dia, visava caracterizar os sujeitos com 

relação à sua formação e atuação profissional, verificando sua titulação, experiência na área, 
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disciplina que leciona e carga horária semanal. Outra parte desse mesmo instrumento inquiriu 

sobre as expectativas com relação ao curso, experiências passadas com formação continuada, 

com ensino por investigação e a prática em sala de aula. 

O questionário apresentou perguntas fechadas e abertas. Utilizou-se a primeira quando 

não era requisitada a expressão de uma opinião, facilitando o processo de resposta. Ao passo 

que as perguntas abertas tinham o intuito de levar o respondente a se expressar de maneira 

própria ao não forçá-lo a enquadrar sua percepção em alternativas preestabelecidas. 

Entretanto, por requererem maior esforço, poderiam voltar em branco. 

 Além do questionário foi realizada uma entrevista informal com uma das 

coordenadoras do grupo de professores com o intuito de saber a política da Secretaria 

Municipal de Educação do Natal sobre a formação continuada e o histórico do grupo. A 

entrevista caracterizou-se como informal uma vez que não houve perguntas pré-determinadas, 

nem gravações, nem anotações no momento, podendo ser entendida como uma conversa. 

 

3.3.3 Terceira etapa 

 

O intuito deste momento foi identificar as dificuldades e avanços ao perceber o 

desenvolvimento dos cursistas, suas atitudes e comportamentos que demonstrassem 

compreensão ou comprometimento em entender o assunto. Esse processo iniciou desde o 

primeiro dia de curso até o último encontro. Com isso em mente escolheu-se a técnica da 

observação participativa e entrevistas informais. 

 

 Observação 

É um procedimento importante que permite que o observador chegue mais perto da 

“perspectiva dos sujeitos” na medida em que se acompanham suas experiências (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986). As vantagens dessa técnica são, dentre outras: possibilitar ao pesquisador 

fixar-se em fatores que julgue importantes para o objetivo do seu trabalho; identificar 

comportamentos não intencionais; registro do comportamento no seu contexto temporal-

espacial (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER. 1998; VIANNA, 2003). 

 Neste trabalho utilizou-se a observação participante, que segundo Moreira (2002), 

combina a participação ativa, observação e entrevistas abertas informais. Ela pode se dar em 

diversos níveis, neste caso foi “participante como observador” na qual estive presente e 

participei dos momentos do curso, não como cursista, mas como auxiliar dos professores 

responsáveis e os cursistas sabiam do caráter científico do estudo. 
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 As pessoas observadas foram os professores participantes do curso e para legitimar 

minha presença com o grupo, fui apresentada e, também, auxiliei e interagi com os mesmos 

em diversos momentos. Foram observados falas e comportamentos relacionados de alguma 

maneira ao enfoque investigativo avaliando sua compreensão e sua influência na prática do 

professor. Ou seja, atividades executadas ou que tentaram executar, falas expressas, 

posicionamento enquanto cursista.  

Para realizar os registros foram feitas anotações em um caderno de campo no decorrer 

do curso, e após o mesmo com auxílio das gravações sonoras e vídeo gravações. Para a 

análise dos dados coletados foi realizada a transcrição e análise com base na análise de 

conteúdo. 

 Vianna (2003) aponta alguns cuidados necessários para uma observação, como: 1) 

usar vários instrumentos de coleta de dados, a triangulação; 2) gravar para reconstruir com 

mais fidedignidade os acontecidos e suas falas diretamente reduzindo os efeitos da memória 

seletiva e poder escutar/ver quantas vezes forem necessárias; 3) utilizar vários instrumentos 

de gravação em diferentes pontos da sala para captar melhor o som. Além disso, procurou-se 

fazer os relatórios o mais cedo possível após o encontro. 

Pinheiro, Kakehashi e Ângelo (2005) fazem considerações sobre o uso da vídeo-

gravação na pesquisa, pois ela permite captar: 

 
“o ambiente, comportamentos individuais e grupais, a linguagem não verbal, a 

sequência, temporalidade em que ocorrem os eventos (...) fundamentais não 

apenas como dados em si, mas como subsídios para interpretação posterior” 
(p.2).  

 

 Não obstante, esclarece-se que a gravação também não é neutra, ela não é evidência do 

real, uma vez que ao filmar focalizam-se alguns aspectos ao centro da cena enquanto relega 

outros ao segundo plano. Todavia, destaca-se que isso precisa ser feito, pois não é possível 

expressar todos os pontos de vistas, sob todos os ângulos. (PINHEIRO; KAKEHASHI. 

ÂNGELO, 2005). 

  

 Entrevista informal 

Essas entrevistas ocorreram, em forma de conversa, no decorrer do curso, quando me 

aproximava dos cursistas para saber, na opinião deles, como estava sendo seu 

desenvolvimento, se apresentava dificuldades ou não. Como uma forma de ratificar as 

impressões obtidas da observação. 
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3.3.4 Quarta etapa 

 

Ocorreu após o momento teórico, período de planejamento e aplicação de uma 

atividade investigativa pelos cursistas. O intuito foi identificar: 1) os limites do enfoque; 2) as 

possibilidades de sua utilização; 3) pontos positivos e negativos do curso e o enfoque. Essa 

etapa foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada (apêndice D) com os 

participantes que participaram pelo menos em três dos quatro encontros.  

A entrevista semiestruturada, procura compreender o significado atribuído pelos 

sujeitos a eventos, situações ou processos (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSNAJDER, 

1998; DUARTE, 2004). Por ser semiestruturada, ou seja, “se desenrolar a partir de um 

esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o investigador faça as 

necessárias adaptações” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34), ela apresenta-se organizada em 

grandes tópicos guias e alguns pontos para ser trabalhados dentro deles.  

Novamente uma das características do paradigma qualitativo é a flexibilidade que 

permite mudar trajetos no percurso do estudo. Como Duarte (2004) explica, à medida que as 

perguntas vão sendo feitas diversas vezes e para várias pessoas, torna-se possível refletir 

sobre a ação e criticar o próprio desempenho corrigindo-o. 

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE TRANSCRIÇÃO E ANÁLISE 

 

 Transcrição 

Ao realizar a transcrição inicia-se a internalização das informações. A maneira vai 

variar de acordo com o instrumento utilizado. O primeiro instrumento, o questionário, teve 

suas informações transcritas do papel para o computador.  

O segundo, a observação participativa, envolveu: 

a) Caderno de anotações a partir do qual foi feito um relatório de observação para 

cada dia de curso;  

b) Nas gravações de som foram transcritos somente os momentos que pudessem ter 

interesse para a pesquisa, assim já iniciando o processo de seleção de material. 

Conforme sugerido por Duarte (2004), nesse processo de transcrição, também 

foram eliminadas frases excessivamente coloquiais, interjeições, repetições, falas 

incompletas, vícios de linguagem, cacoetes, erros gramaticais etc. Aqui o processo 
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também se deu sempre o mais próximo possível do encerramento e depois as 

informações foram conferidas com as gravações de vídeo.  

c) Vídeo gravações que foram utilizadas para embasar as observações 

comportamentais e auxiliar com as gravações de voz. Alguns comportamentos e 

ações foram considerados, contudo, a maior parte do trabalho se apoiou nas falas. 

Ressalta-se a consciência que ao fazer isso com as imagens há um 

empobrecimento e um recorte da filmagem e, embora se saiba que as interações 

não se limitem ao verbalizado, por uma questão de objetividade e possibilidade de 

dar a outro a oportunidade de analisar os dados levantados, opta-se por analisar o 

que foi dito em detrimento das expressões e outras manifestações. 

Nas outras etapas do percurso metodológico o instrumento utilizado foi a entrevista 

semiestruturada, que segue os preceitos da gravação das vozes durante o curso. 

 

 Análise 

Após a transcrição das informações, iniciou-se a análise dos dados. As questões sobre 

informações gerais do questionário foram tratadas quantitativamente, para dar um quadro 

contextualizado dos cursistas. As questões abertas, a observação e as entrevistas foram 

trabalhadas com embasamento na Análise do Conteúdo com o enfoque qualitativo (BARDIN, 

1977; RICHARDSON, 2008). 

A leitura efetuada pelo analista de conteúdo não é unicamente uma leitura ao pé da 

letra, mas visa realçar o sentido que se encontra no segundo plano (BARDIN, 1977). A 

análise de conteúdo se desenvolve em três etapas: 1) pré-análise: momento no qual se escolhe 

o que será analisado e elabora os indicadores; 2) exploração do material: operações de 

codificação em função dos indicadores previamente formulados; 3) tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação: as informações obtidas podem ser tratadas de maneira quanti ou 

qualitativa. 

Na primeira parte se escolhe o material analisado, para a ocasião foram as questões 

abertas do questionário, os relatórios de observação e as entrevistas semiestruturadas. Segue-

se uma leitura flutuante dos transcritos para identificar as partes relevantes para a análise. 

Com isso determinado inicia-se a codificação do texto. São utilizadas unidades de registro 

temático no qual o texto é recortado em ideias constituintes, enunciados e proposições 

portadoras de significações isoláveis. Isso visará descobrir “os ‘núcleos de sentido’ que 

compõem a comunicação cuja presença, ou frequência de aparição pode significar algo para o 

objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 1977, p. 105).  
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Ainda na primeira parte, a partir do momento em que se isolam os elementos cria-se 

categorias e classifica-as em conjunto. A categorização fornece uma representação 

simplificada dos dados. Ela pode ser entendida como categorias de análise, que de acordo 

com Duarte (2004), podem ser determinadas previamente ou emergir no momento da análise 

pela identificação de conteúdos recorrentes. Análise ocorreu com a formação de categorias 

durante as leituras, tanto para o questionário e observação, quanto para a entrevista. 

Na segunda parte toda a organização realizada na primeira é colocada em prática, ou 

seja, ocorre a codificação dos trechos. Na terceira, a interpretação e inferência se dão na 

presença ou ausência de determinado índice, ficando a quantidade de vezes que ele aparece 

em segundo plano, isso sendo válido para a análise da observação. No que tange as perguntas 

abertas e entrevistas são determinadas as quantidades das categorias.  

Todo esse processo de análise de conteúdo é feito com o intuito de relacionar as falas 

dos diferentes interlocutores, à luz da teoria, 

 
“promovendo uma espécie de ‘diálogo artificial’ entre elas, aproximando 

respostas semelhantes, complementares ou divergentes de modo a identificar 
recorrências, concordâncias, contradições, divergências etc.” (DUARTE, 2004, 

p.222). 

 

Portanto, ajudando na compreensão do assunto pesquisado, sua natureza e as relações 

que foram estabelecidas a partir da fala dos envolvidos no contexto do curso de formação 

continuada. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE E RESULTADOS 

 

4.1 ENTREVISTA INFORMAL E QUESTIONÁRIO (1ª ETAPA) 

 

4.1.1 Entrevista informal 

 

O conjunto de professores cursistas já estava formado, se reunia às quintas-feiras e 

havia participado previamente de cursos de formação continuada. Devido a essas 

características peculiares, achou-se importante coletar algumas informações com a 

coordenadora, pessoa responsável pela organização do grupo de professores na Secretaria 

Municipal de Educação do Natal, para que explicasse um pouco mais sobre ele. 

 Por ser uma entrevista informal, ou seja, uma conversa sem gravações e perguntas pré-

determinadas, apresenta-se os resultados na forma de texto com um resumo dos principais 

pontos abordados.  

Durante a entrevista com a coordenadora, ela esclareceu que de acordo com a política 

da Secretaria Municipal de Educação, o professor deve ter duas horas referentes a 

planejamento duas vezes ao mês na escola. Para a disciplina de ciências é determinada a 

quinta feira. Porém os professores chegaram a um acordo com a Secretaria para realizarem 

esse planejamento uma vez ao mês, durante quatro horas. O professor também pode utilizar 

essas quatro horas para participar de encontros de formação. 

 Explica ainda que devido à obrigatoriedade do planejamento, os professores passaram 

a se reunir nas quintas-feiras para discutirem sua formação, chamavam pessoas para dar 

palestras, entre outras ações. Assim, poderia haver essas quatro horas de planejamento na 

escola ou nesse grupo. Alguns docentes demonstraram interesse em se encontrar e o grupo se 

firmou com alguns professores que vão frequentemente. A coordenadora do grupo na 

Secretaria Municipal de Educação do Natal tem uma lista com o contato dos integrantes e 

informa quando há ofertas de cursos de formação continuada, mas a maioria dos professores 

do município não fica sabendo dessas oportunidades. 

 Recordo a entrevistada que esse grupo se reúne, com componentes mais ou menos 

fixos, há aproximadamente cinco anos. Entretanto, no ano de 2012 os encontros foram 

quinzenais, principalmente devido aos cursos da formação continuada ofertados pela 

universidade, como o em questão. 

A responsável deixa claro que esses momentos quinzenais são além da carga 

requisitada pelo município, ou seja, realmente há interesse e comprometimento dos 
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professores. Esse compromisso é demonstrado pela presença nos encontros de formação, nos 

cursos extras e também no comportamento de que quando não podem ir, normalmente devido 

a atividades escolares, ao notificar a pessoa encarregada. 

 Dessa maneira, percebe-se que os professores que participaram do curso em questão 

formam um grupo diferenciado, apresentam interesse em se desenvolver, buscar informações 

e inovações que melhorem sua prática. 

 

4.1.2 Questionário do primeiro dia (1ª etapa) 

 

 Para a realização da análise do questionário, primeiramente trabalhou-se com as 

questões na ficha de informações pessoais. O quadro 1 a seguir mostra uma imagem geral dos 

professores que participaram do curso, eles serão referidos como cursistas e se encontram 

determinados por C1, C2, C3, e assim sucessivamente. 
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QUADRO 1 – Caracterização dos cursistas 

 
 

Percebe-se que a maior parte dos professores se encontra na faixa etária de 40 a 49 e 

que graduaram em ciências biológicas. Apesar da prevalência da idade, oito cursistas colaram 

grau entre 1980-89 e outros oito entre 2000 até 2012. Dezessete dos dezoito realizaram algum 

tipo de pós-graduação, sendo a maioria especialização. Com relação ao tempo de docência, 

tem-se que dez apresentam mais de vinte e um anos e outros sete entre um e dez anos. Quando 

foi questionado quantas escolas lecionam, oito mencionaram que lecionam somente em uma e 

outros oito em duas. Os principais anos que lecionam são do 6º ao 9º e, consequentemente, a 

Idade Graduação Colação Pós-graduação

Exp. em 

ensino 

(anos)

Anos/ séries que 

leciona
Disciplinas

Qtd de 

escolas 

que 

leciona

C. horária

C1 29 Biologia 2007 Não 1 7º; 8º Ciências 1 50h 

C2 35 Biologia 2001 Esp. em morfologia 8 7º; 8º Ciências 1 20h

C3 54 - 1984 Esp. em bioecologia 24 8º e EJA Ciências 1 20h

C4 42 Biologia 2003 Esp. em Educação 14 6º; 7º Ciências 1 20h

C5 27 Biologia
2007/              

2009

Esp. em edu. 

ambiental; Mestrado 

em desenv. e meio 

ambiente

1 6º; 7º Ciências 1 20h

C6* 45 Biologia
1988/            

1996

Esp. em educação de 

jovens e adultos
23 - - - -

C7* 48 Biologia 1987
Esp. em edu. sexual; 

Mestrado em edu.
25 - - - -

C8 33 Biologia 2002
Mestrado em 

psicobiologia
8 6º; 7º; 8º; 9º Ciências 2 40h

C9 55 Biologia 1986
Esp. em educação 

ambiental
25 6º; 7º; 8º; 9º Ciências 1 40h

C10 30 Biologia 2005
Esp. em 

psicopedagogia
7 6º; 7º; 8º; 9º Ciências 1 20h

C11 37 Biologia 2004 Esp. em morfologia 5 7º; 8º; 9º Ciências 1 20h

C12 46 Biologia 1988

Esp. em educação; 

Mestrado em ensino 

de ciências naturais e 

matemática

24 6º; 7º; 9º Ciências 2 20h

C13 47 Biologia 1988
Esp. em gestão e 

coord. pedagógica
24 6º; 9º; 1ª; 2ª; 3ª

Ciências e 

Biologia
2 30h

C14 44 - 1991
Esp. em educação de 

jovens e adultos
19 6º; 9º; 1ª; 2ª; 3ª

Ciências e 

Biologia
2 50h

C15 42 Biologia 1993 Esp. em psicobiologia 24 7º; 9º; 1ª; 2ª; 3ª
Ciências e 

Biologia
2 50h

C16 54 Biologia 1980
Esp. em educação 

inclusiva
28

7º; 8º; 9º; 1ª; 2ª; 

3ª

Ciências e 

Biologia
2 40h

C17 45 Biologia 1988

Esp. em 

psicopedagogia 

institucional

23
6º; 7º; 8º; 9º; 1ª; 

2ª; 3ª

Ciências e 

Biologia
2 50h

C18 36 Biologia 2002
Mestrado em genética 

e biomolecular
10

6º; 8º; 9º; 1ª; 2ª; 

3ª

Ciências e 

Biologia
2 70h

(*) Atualmente na Secretaria Municipal de Educação do Natal
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disciplina de ciências, tendo em vista que são da rede municipal de ensino. A carga horária 

varia, mas nove trabalham entre 40-50h e sete trabalham 20h. 

O que se nota é que o grupo tem uma concentração de pessoas nos dois polos no que 

diz respeito à experiência e também ao ano de graduação, ou seja, pessoas que lecionam há 

mais tempo e outras recentes. Outro ponto importante, é que apesar de serem da rede 

municipal, seis pessoas dão aula no município e no estado, isso acarreta numa variedade de 

anos e séries e também numa grande carga horária de trabalho. 

Dando continuidade ao questionário iniciou-se a parte que inquiria sobre prática 

docente, formação continuada e ensino por investigação. Primeiramente perguntou-se com 

que frequência trabalhava com alguma das atividades ou instrumentos apresentados em um 

quadro. Nele deveriam marcar entre nunca, raramente, ocasionalmente, frequentemente e 

sempre. Os números abaixo são as porcentagens baseadas nos dezoito cursistas. (Tabela 1) 

 

                     TABELA 1 – Frequência de utilização de atividades/instrumentos  

                     em sala 

 
 

 Pode-se constatar que as aulas expositivas são usadas frequentemente; olhando para a 

utilização de Datashow ela é ocasional, enquanto as aulas de campo apresentam sua maior 

porcentagem em raramente, mas o ocasionalmente se encontra bem próximo. As experiências 

são raramente utilizadas. Já seminário apresentam uma utilização ocasional e atividade em 

grupo e debates com frequência, mas para os debates a diferença entre as outras classificações 

foram baixas. Todavia, pode-se agrupar frequentemente e sempre e com isso obter uma 

utilização de 49,99%. 

 Os próximos questionamentos foram todos abertos. A pergunta seguinte inquiriu saber 

se utilizava outro tipo de atividade, instrumento em sala de aula além dos apresentados no 

quadro. Como resultado obteve-se que 72,22% deixaram em branco, ou seja, ou não 

utilizavam outra ferramentas, ou não conseguiram pensar em nada. Os outros 27,78% 

responderam pesquisas, lúdico, modelagens, colagens, filmes e músicas. 

Nunca Raram. Ocasiona. Frequen. Sempre

Aula expositiva - - - 77,77 22,22

Datashow 11,11 16,67 44,44 16,66 11,11

Aula de campo 5,55 50 44,44 - -

Experiência 11,11 61,11 16,66 11,11 -

Seminário - 22,22 50 16,66 11,11

Atividade em grupo* - - 17,64 64,7 17,64

Debate 11,11 16,67 22,22 38,88 11,11

(*) Uma pessoa deixou de marcar
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O questionamento seguinte sobre por que utilizavam as atividades/instrumentos 

apresentadas no quadro e outras dessa forma (Fig. 1), 62,5% disseram haver o intuito de 

facilitar o ensino-aprendizagem, seguido de 31,25% explicando que era devido às limitações 

da escola.  

 

FIGURA 1 – Porque utiliza esse(s) tipo(s) de instrumento(s) na aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando inquirido sobre a expectativa com relação ao presente curso (Fig. 2) o desejo 

dos cursistas é a aplicabilidade em sala (66,66%) e que desejam a atualização por meio do 

aprendizado de novas maneiras de dar aula (50%). 

 

FIGURA 2 – Expectativa com relação ao curso 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a motivação para se inscrever e estar presente percebe-se sintonia com a 

expectativa, 64,71% estão no curso para aprender algo novo e 52,94% para melhorar a 

prática. 

 Ao serem questionados sobre o que pensam das formações continuada (Fig. 3), 

percebe-se que a maioria (83,33%) menciona ser positiva. Se participaram de outros cursos, e 

por que, quase 100% já participaram de outros cursos e 58,82% referiram que foi com o 

intuito de atualização e aperfeiçoamento.  
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                                   FIGURA 3 – Opiniões sobre formação continuada 

 
 

 

Para a pergunta que inquiria sobre como as formações continuadas que o cursista 

participou influenciaram sua prática, quase 100% respondeu afirmativamente que houve 

influência, mas não disseram como influenciou, apenas responderam “na prática”, e alguns 

poucos deram exemplos de como: aulas práticas, dinâmicas e jogos didáticos. A pergunta 

seguinte era se houve algum enfoque metodológico nessas formações continuadas anteriores. 

Nota-se que as respostas foram muito variadas e próximas em termos de porcentagem; a que 

teve uma porcentagem um pouco maior foi atualização do conteúdo com 37,5%. 

Perguntando sobre o conceito de ensino por investigação e suas principais 

características (Fig. 4), obteve-se que é aquele que valoriza o aluno (55,10%). É interessante 

ressaltar que 27,78% disseram que é aprendizagem por meio da metodologia científica.  

 

FIGURA 4 – O que é ensino por investigação e principais características 
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Por último, se já haviam tido contato com o ensino por investigação e como foi a 

experiência (Figs. 5 e 6). A maioria disse que já tinha tido algum contato e para a segunda 

pergunta, responderam que foi uma experiência positiva (57,14%). 

 

 

 

FIGURA 5 – Contato prévio com o   FIGURA 6 – Como foi a experiência prévia com o  

ensino por investigação                      ensino por investigação   

 

 

 

 

 

 

 

4.2 OBSERVAÇÕES DURANTE O CURSO (2ª ETAPA) 

 

 Esse tópico inicia-se com um breve relato descritivo e reflexivo de como foi cada 

encontro e ao final há um quadro com alguns pontos recorrentes que foram transformados em 

categorias e alguns exemplos que os definem. 

 

 26 de abril: primeiro encontro – Laboratório de Química – 18 cursistas 

 

O intuito do dia era apresentar uma atividade investigativa para determinar a 

quantidade de vitamina C em certos sucos, relacionar com a própria alimentação e a razão da 

necessidade dessa vitamina. Isso foi realizado por meio de discussões, reflexões sobre 

conhecimentos prévios, atividade experimental e cálculos. 

No primeiro dia de curso sentei-me em uma posição que poderia olhar a sala em sua 

completude sem interferir com o andamento do curso e fazer relatos descritivos do que estava 

acontecendo, bem como algumas opiniões e interpretações em um caderno para auxiliar na 

produção do relatório de observação. Para a realização do relatório utilizou-se também a 

gravação do áudio e vídeo. 
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 A partir dessa observação tive a impressão que os cursistas tiveram dificuldades para 

realizar algumas atividades e, em certos momentos, dispersaram ao não prestar atenção e 

conversar sobre outros assuntos, mas, de maneira geral, se interessaram em desenvolver as 

atividades propostas devido ao nível de participação, tanto do ponto de vista de fazer, de dar 

suas opiniões quando requisitado, quanto do de tirar dúvidas, encontrado em todas as etapas. 

Outro ponto percebido foi que os cursistas, por estarem entre colegas, apresentaram receio de 

vir a falar algo errado. Talvez essa preocupação tenha levado a dificuldades em responder 

perguntas feitas pela professora responsável do dia, ao grande grupo. Chamo atenção também 

à relação direta que foi feita por uma cursista ao dizer que o que ocorreu no dia foram os 

passos do método científico e o comentário de outra pessoa que para realizar uma atividade 

investigativa necessitaria de laboratório e que as escolas não têm. Devido ao avançado da 

hora, a explicação teórica foi rápida, tendo sido chamado atenção principalmente aos passos 

do enfoque e a sua não similitude ao método científico devido a ter aparecido essa concepção 

previamente. 

 

 17 de maio: segundo encontro – Parque da Ciência – 23 cursistas 

 

Esse segundo dia tinha uma proposta de buscar fazer os professores pensarem em 

maneiras de trabalhar o Parque da Ciência5 de forma investigativa, e não como uma simples 

exposição de conhecimentos pelos guias. Para tanto, receberam folhas com cada um dos 

experimentos e materiais presentes no Parque com o intuito de que anotassem possibilidades 

investigativas a partir da visitação às salas de física, biologia e química.  

Durante o segundo dia, houve a visita ao Parque da Ciência e os cursistas foram 

divididos em grupo, optei por seguir um deles. Após o momento que os cursistas visitaram as 

salas, permaneceram divididos em dois grandes grupos para a realização de uma atividade e 

permaneci ao lado do grupo que acompanhei na visitação e usei o gravador de áudio para 

captar com mais precisão as falas dos componentes e buscar a compreensão do processo de 

desenvolvimento. 

                                                
5 O Parque da Ciência é um espaço interativo ligado à UFRN nas áreas de Ciências da Natureza 

construído com o intuito de proporcionar a estudantes do ensino básico a oportunidade de usarem um 
espaço não formal lúdico e interativo para consolidar o conhecimento adquirido em sala de 

aula.  Além disso, é adequado para a realização de cursos e oficinas para professores da área das 

Ciências da Natureza e desenvolver eventos que podem contribuir para a melhoria do ensino de 
ciências e estimular a divulgação científica, de modo a ampliar a cultura e a inclusão social da 

população do Rio Grande do Norte. 
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Ao acompanhar um dos grupos formados, pude perceber que poucos fizeram 

anotações durante a exposição. Entretanto, após a exposição, alguns cursistas comentaram o 

que viram e fizeram anotações. Fatores que contribuíram para a falta de anotações foram o 

calor na sala de física, a preocupação em preencher a declaração de presença para justificar a 

falta na escola e assinar a lista de presença na sala de biologia. Na sala de química a 

participação e interesse foram maiores e houve a discussão sobre a possibilidade de fazer os 

mesmos experimentos nas escolas.  

Após a visita às salas, quando questionados que anotações fizeram poucas pessoas 

participaram e uma cursista demonstrou preocupação em saber se o que disse de fato era 

investigativo. Disseram potencialidades do Parque, mas não do ponto de vista investigativo. 

Um ponto positivo que deve ser notado é a compreensão dos professores da não necessidade 

de um laboratório e que o professor deve usar sua criatividade, mas, logo após, uma cursista 

conta problemas que ocorreram com ela quando tentou fazer algo diferente.  

A segunda atividade do dia desenvolveu-se a partir de um caso investigativo que 

ocorreu no Parque, deveriam identificar as etapas do ensino por investigação no fluxograma 

que receberam e construir um fluxograma com o caso apresentado. O grupo observado 

apresentou dificuldade sobre o que fazer e como fazer, principalmente na definição da 

situação problema e do problema. Durante a apresentação ficou perceptível que o outro grupo 

também teve dificuldades na realização da atividade, pois, ao apresentar, o resultado não era 

bem o pretendido. 

 

 31 de maio: terceiro encontro – Laboratório de microbiologia da UFRN – 22 cursistas 

 

Esse encontro ocorreu no espaço do laboratório de microbiologia e pretendia-se uma 

atividade investigativa com a questão “De onde vem a madeira?” para levar ao assunto de 

fotossíntese e suas ramificações em outros contextos, como o da alimentação humana. Isso foi 

atingido por meio da história da ciência, atividade experimental e construção de modelo. 

Novamente sentei-me em um lugar em que pudesse observar a sala e próximo a um 

grupo para perceber o seu desenvolvimento. O gravador ficou em outro grupo, distante de 

mim. Isso ocorreu para acompanhar o desenvolvimento da aula e comentários em dois grupos 

distintos. 

Durante as atividades do dia percebi que os cursistas apresentaram certa dificuldade 

em resolver o que foi solicitado, estavam interessados, participativos e prestavam atenção ao 

que os outros falavam, entretanto, além disso, estavam conversando bastante entre si. Esse dia 
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também se estendeu mais do que os dois prévios, acarretando em falta de ânimo a partir do 

momento da montagem da molécula de glicose. Outro ponto a ser notado é que, como é 

comum em situações de trabalho em grupo, algumas pessoas se apresentaram mais ativas do 

que outras.  

Um dos pontos positivos do dia se deu durante a comprovação de um experimento 

ocorreram problemas e um cursista aproveita o momento para dizer que isso pode acontecer, 

mas não é motivo para desanimar. Um ponto negativo é que só foi falado sobre o ensino por 

investigação no início, ao dizer que pode ser introduzido com um evento histórico, depois não 

houve mais menção em momento algum. Outra questão diz respeito a baixa probabilidade de 

reprodução do experimento em sala, devido à falta de vidraria nas escolas, ou seja, mais uma 

vez não houve uma preocupação presente em realizar uma atividade que o professor de fato 

pudesse utilizar. 

 

 16 de junho: 4º encontro – Laboratório de Ensino de Biologia – 18 cursistas 

 

O intuito desse dia era realizar um fechamento do ponto de vista teórico e trabalhar 

alguns pontos característicos do ensino por investigação. Isso seria feito por meio de trabalhos 

em grupo, apresentação e discussão dos resultados. 

Esse momento ocorreu com o intuito de dar uma conclusão ao enfoque que foi base do 

curso. Iniciou-se com uma retomada dos outros dias e em seguida pediu-se que os cursistas 

analisassem os mesmos e discutissem características do enfoque. Como as discussões foram 

em duplas preferi não acompanhar o desenvolvimento de algum grupo específico para não 

deixar os componentes envergonhados. Assim, a observação se deu de maneira geral e por 

meio dos comportamentos e falas do grande grupo. 

Durante o dia percebi que os cursistas estavam se dispersando facilmente e tiveram 

dificuldades na realização das atividades. Vale ressaltar que havia quatro cursistas que 

estavam presentes pela primeira vez então os grupos nos quais se inseriram explicaram o que 

tinha acontecido nos outros dias. Houve um momento em que a professora responsável fez 

uma retomada do que ocorreu nos encontros anteriores, e os cursistas apresentaram 

dificuldades para responder, lembrando-se somente das experimentações. É importante notar 

que um dos grupos fez observações interessantes com relação às características gerais 

presentes nos quatro dias, como contraposição a aula expositiva, instigação à curiosidade e 

utilização de novos espaços. 
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Quando a professora responsável pediu que começassem a dizer quais as etapas que 

envolviam o ensino por investigação, as respostas foram corretas, mas houve algumas 

divergências. Ao final, uma cursista mostrou criticidade, pois no fluxograma só era gerado 

novo conhecimento quando a pergunta era respondida, porém ela deixou claro que o erro 

também gera conhecimento. Outro ponto levantado é que trabalhar experimento não 

necessariamente é uma investigação e que mesmo uma demonstração pode ser investigativa. 

Dentre essas falas, uma cursista menciona que a necessidade de ter situação problema, 

definição de problema, colocar os alunos para pensar e entre outros é difícil em pouco tempo 

de aula. 

Ao passar para a exposição da próxima atividade, de maneira geral, os grupos 

disseram características corretas, um ou outro ficou confuso e não conseguiu. Para finalizar o 

dia a professora responsável perguntou o que acharam do curso e houve muitos comentários 

positivos, entretanto uma pessoa disse que sentiu falta de um material teórico. 

 

 19 de julho: 5º encontro – Laboratório de Ensino de Biologia – 12 cursistas 

 

Nesse encontro os cursistas deveriam desenvolver um plano de aula baseado no ensino 

por investigação. Para tanto eles já deveriam ter pensado em algum conteúdo de seu interesse, 

ter formulado ideias sobre como trabalhariam para, no encontro, planejar com o auxílio dos 

colegas, de materiais disponibilizados e dos professores responsáveis. 

Posicionei-me em um bom lugar e deixei o gravador em um dos grupos, o único 

completo, para perceber o desenvolvimento da atividade. O outro gravador pegou as falas do 

grande grupo no momento da discussão. Além disso, conversei com os diversos grupos para 

saber sobre o andamento da atividade e tirou dúvidas.  

Esse dia contou com a participação de poucas pessoas das que haviam formado grupos 

no último encontro, mas não impediu que desenvolvessem pelo menos o esboço do que 

acreditam ser uma aula investigativa. Durante o tempo determinado para isso, percebi que 

houve pouca conversa sobre assuntos diversos.  

Os grupos encontraram dificuldade para gerar uma da situação problema e definição 

do que era o problema que iriam investigar. Uma cursista expressou que não sabia que deveria 

pensar em uma situação problema. Essa dificuldade ficou clara enquanto apresentavam, pois 

sabiam a pesquisa e o experimento que queriam desenvolver, mas não conseguiam 

desenvolver uma situação problema do ponto de vista do ensino investigativo. Algumas ideias 

expostas pelos cursistas apresentaram grande potencial investigativo, como a relação entre 
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gravidez com tabagismo e outras substâncias químicas, enquanto outras seguiam na linha do 

ensino tradicional com uma experiência no meio, por exemplo, falar sobre a osteoporose e 

fazer um experimento com osso de galinha e vinagre para mostrar como ficou frágil, mas a 

experiência não se relacionaria com a explicação do que ocorre no corpo humano. 

Percebi também que uma das professoras responsáveis participou bastante no 

desenvolvimento de uma das ideias, deixando pouco espaço para o grupo discutir. É preciso 

instigar a autonomia, questionar e não dar respostas. No momento das apresentações todos os 

professores responsáveis auxiliaram, mas em momento nenhum disseram que os professores 

estavam errados. Os próprios cursistas também contribuíram bastante com as ideias dos 

grupos, mostrando atenção e interesse. Devido à ausência de componentes, todas as ideias 

apresentadas ficaram no esboço e incompletas, porém percebi um interesse em planejar uma 

atividade que de fato pudessem aplicar, e não apenas uma atividade a mais do curso. 

Com essa ideia planejada os professores deveriam aplicar e retornar no próximo 

encontro para compartilhar experiências. 

 

 22 de novembro: 6º encontro – Laboratório de Ensino de Biologia – 10 cursistas 

 

Posicionei-me na roda que foi formada e deixei o gravador no centro, já que se tratava 

de um grande grupo. 

Após o 5º encontro, no qual os cursistas foram auxiliados no planejamento de uma 

aula baseada no ensino por investigação, tiveram um pouco mais de quatro meses para aplicar 

e voltar para o último encontro. Nesse dia o objetivo era para que os cursistas pudessem 

compartilhar suas experiências e ouvir a dos outros. O encontro ocorreu com poucas pessoas, 

mas foi interessante, as cursistas que obtiveram um resultado positivo estavam animadas por 

contar o seu trabalho e os outros interessados em ouvir. Uma das cursistas aplicou, não obteve 

o resultado esperado e demonstrou decepção, porém os colegas e professores responsáveis 

procuraram encontrar maneiras de melhorar incentivar para que ela não desanimasse. O 

planejamento de outra cursista não deu certo, mas ela começou a desenvolver uma atividade 

investigativa com outro assunto, porém ainda não havia colocado em prática e apresentava 

problemas. De maneira geral, percebi uma falta de geração de situações problemas nas 

atividades investigativas. As experiências e pesquisas foram feitas, mas não seguiram 

exatamente o pretendido pelo ensino por investigação. Apesar disso os resultados expostos e 

expressados pelas opiniões é que a experiência foi muito válida, o interesse dos alunos foi 

significativo e a aprendizagem ocorreu. 
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 Apresenta-se no quadro 2 uma análise do conteúdo dos momentos de observação com 

fragmentos dos relatórios que ilustram as categorias. Como mencionado previamente, as 

categorias emergiram da observação e podem ser utilizadas como base para a identificação 

dos avanços e dificuldades enfrentadas pelos cursistas. 

  

QUADRO 2 – Categorização de fragmentos representativos dos avanços e dificuldades dos 

cursistas observados no curso Ensinando Ciências 

1. Dificuldades 

na elaboração 

de atividades 

2º dia 

- O grupo que foi observado apresentou dificuldades em entender o que 

de fato era para ser feito: “Não estou entendendo esse mapa. É do aquário 

que ela quer que a gente faça é?”. 

5º dia 

- Grupo discutindo para desenvolver um plano de aula investigativo: 

“(C1) E qual é a definição do problema? 

(silêncio) 

(C3) Essa definição do problema seria assim: Por que que a gente está 

fazendo essa pergunta? Qual o interesse em saber? 

(C1) Não entendi a definição do problema” 

2. Preocupação 

em estar correto 

 

1º dia 

- Uma cursista, antes de falar, deixa claro que sua ideia é uma hipótese: 

“É uma hipótese aqui, se tivesse uma substância que fosse específica para 

o teste da vitamina C. Eu não li nada sobre isso.”. 

3º dia 

- Após a discussão a professora responsável pergunta se eles têm vontade 

de fazer o experimento que sugeriram: 

“(PR) Tem vontade de fazer? 

(C) Não sei se o experimento dá certo” 

3. Relação 

dialógica 

 

1º dia 

- A professora pergunta se outros grupos tiveram a mesma ideia ou 

parecida e outro grupo concorda: “A gente pensou parecido, em medir o 

pH, só que a gente pensou ao mesmo tempo que...”. 

3º dia 

- Grupos estão expondo suas hipóteses de como fazer o experimento e um 

deles comenta: “A gente pensou parecido, só que ao invés de ser só a luz 

a gente pensou luz e água”. 

4. 

Interesse de 

fazer/participar 

 

1º dia 

- Ao finalizar a exposição de hipóteses a professora responsável pergunta 

se querem colocá-las a teste e todos se animaram. 

5º dia 

- Enquanto os cursistas planejam a aula investigativa, ao olhar de maneira 

geral, percebe-se que há pouca dispersão para conversas com outros 

assuntos; estão empenhados, discutem entre si, olham os materiais que 

foram disponibilizados e seguem os passos determinados pela folha que 

receberam para montar a aula. 

5. Busca de 

ajuda (entre 

cursistas e entre 

cursista e 

1º dia 

- As dúvidas com relação o que e de que maneira calcular persiste, mas os 

cursistas procuram os professores responsáveis para tirar suas dúvidas. 

3º dia 
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professor 

responsável) 

- Surge dúvida com relação à reação química do bicarbonato com a água e 

a cursista vai a um grupo vizinho ver como fizeram.  

6. Dificuldade 

em responder 

perguntas 

(Interação 

professor 

responsável 

com cursistas) 

 

3º dia 

- Ao final do experimento e discussão a professora responsável então 

retoma a pergunta: de onde vem a madeira? Os cursistas apresentam 

dificuldades para responder: 

“(PR) Bom então a pergunta inicial é de onde vem a madeira. O 

experimento de Van Helmont a planta pequena cresceu. De onde veio 

essa massa que a planta ganhou? Não vem da água, não vem do solo, mas 

muitas vezes a gente pensa que vem do solo. Então o que é mesmo que 

faz um galho fino virar um tronco? (silêncio) 

O que é? (silêncio) 

O que é que faz a planta crescer? Se a gente pensar na biomassa da planta, 

o peso dela. Aquilo é o que? (silêncio)” 

7. Concepções 

errôneas sobre o 

ensino por 

investigação 

 

4º dia 

- Cursista ao falar sobre como se dá a escolha dos conteúdos no ensino 

por investigação: “Esses conteúdos vão surgir a partir da situação 

problema, não é aquele conteúdo que foi planejado, hoje eu vou trabalhar 

sobre as plantas, não é isso. Dentro de um conteúdo maior, você pode 

eleger, não tem um tópico específico, eu posso trabalhar através da 

investigação ou pode surgir, a partir de quando você está trabalhando um 

conteúdo, uma situação problema”. 

5º dia 

- Grupo tentando determinar qual seria a situação problema da atividade 

investigativa que estavam planejando: 

“(C3) Pronto ai a situação problema é essa: qual é a velocidade média 

desenvolvida por esse móvel. É essa mesma? 

(C2) Ao que tudo indica sim.” 

- Cursista expondo como seria a sua aula por meio do ensino por 

investigação, que primeiro haveria a aula expositiva e depois uma 

experiência para mostrar como fica um osso descalcificado em vinagre: 

“É que eu pensei assim, quando for dar a aula primeiro, expositiva, eu 

tenho que abordar bem a questão hormonal e depois eu poderia mostrar 

como ficaria o osso” 

8. Críticas: 

positivas 

 

2º dia 

- Durante as discussões um cursista diz: “É muito interessante esse curso 

porque quanto mais a gente aprende mais a gente troca experiências”. 

3º dia 

- Devido ao imprevisto que ocorreu com a experiência um cursista diz: “É 

importante deixar claro que imprevistos podem ocorre nas experiências, 

roteiros podem não funcionar, mas não é motivo para desanimar. Isso 

deve levar a pessoa a pensar em novas situações”. 

9. Críticas: 

negativas 

 

2º dia 

- Enquanto professores contam experiências positivas com aulas 

diferentes, que contam com a participação do aluno uma cursista diz: “Até 

agora o que todo mundo falou foram experiências exitosas, mas muitas 

coisas podem dar errado, me deixa contar umas experiências minhas...”. 

4º dia 

- Ao falar sobre os benefícios de uma aprendizagem por meio da 

investigação, na qual o aluno seja levado a raciocinar, uma cursista diz: 
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“Tudo isso tem que ser feito numa aula de 35 minutos, numa sexta, no 

período noturno e com duas aulas de biologia por semana. Assim fica 

difícil você lançar a situação problema e levar o aluno a pensar”. 

- Nos momentos finais comenta-se sobre a utilidade dos cursos de 

formação continuada quando um cursista diz: “O professor faz o curso, 

mas na escola não há espaço e acaba não produzindo, não utilizando, pois 

as escolas têm outras preocupações também”. 

10. Concepções 

compatíveis 

com o ensino 

por investigação 

4º dia 

- Professora responsável pede para dizerem o que aconteceu nos 

encontros e um cursista responde: “Nossas respostas foram gerais dos três 

encontros juntos e identificamos quatro práticas comuns: contraposição ao 

expositivo, mas que mesmo assim a exposição acontece, mas não domina; 

instigação à curiosidade, mesmo o aluno já tendo o conhecimento prévio 

o ensino por investigação ajuda a instigar a curiosidade; o experimento 

em si, embora não necessariamente ele precisa acontecer; utilização de 

novos espaços rompendo com a ideia de investigação exclusivamente no 

laboratório. 

- Ao se discutir onde a investigação pode ocorrer uma cursista menciona: 

“A partir da onde esteja é preciso que o professor dê os encaminhamentos 

de uma atividade investigativa. Os locais são diversos e o professor tem 

que estar claro dos objetivos que quer”. 

- Quando se tratava sobre avaliação do aluno do processo da investigação 

cursista diz: “O professor tem que anotar, durante o processo, atitude, 

comportamento e preparar questões para saber como está o 

desenvolvimento da atividade”. 

 

 

4.3 ENTREVISTA AO FINAL DO CURSO (3ª ETAPA) 

 

Com a finalização dos encontros e a exposição, por parte dos cursistas, de suas 

experiências, iniciou-se a última etapa metodológica da pesquisa, a entrevista (apêndice D). 

Ela deveria ter ocorrido com todos os cursistas que estiveram presentes em pelo menos 

três dos quatro encontros, porém as escolas do município do Natal estavam passando por um 

período complicado. O ano letivo de 2012 deveria ir até o final de janeiro de 2013, porém no 

final de novembro, início de dezembro, foram informados que deveriam encerrar até o final 

de dezembro, dessa forma, muitos cursistas ficaram atarefados e impossibilitados de 

disponibilizar seu tempo para a entrevista. Assim, essa etapa deveria ter sido realizada com 

quinze cursistas, todavia ocorreu com nove. 

O primeiro questionamento solicitava a opinião do cursista sobre o curso e enfoque. 

Todas as 9 pessoas disseram que foi bastante positivo. No quadro 3 observam-se as respostas 

mais representadas 
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QUADRO 3 – O que achou do curso e do enfoque 

                                  metodológico abordado? 

Muito positivo 

Apresentou uma novidade 

Com o passar dos encontros o interesse aumentou 

Foi curto 

 

O fato do ensino por investigação ser uma novidade auxiliou no interesse e vontade de 

fazer. Deve ser ressaltado que o enfoque metodológico era novo tanto para pessoas que 

haviam concluído a graduação há bastante tempo quanto para as que terminaram há dois anos.  

O aumento do interesse foi devido à maneira como os organizadores do curso 

programaram-no, buscando assuntos úteis na prática docente e envolvendo-os na realização 

das atividades: 

 
“Muito bom, excelente, gostei demais e os assuntos abordados bastante 

favorecidos por que a gente usava na sala de aula.” 
 

 “Meu interesse aumentou porque toda aula elas abordavam de uma forma 

diferente, toda aula era uma novidade e isso instiga a gente.” 
 

“À medida que a gente vai pra formação a gente vai vendo experiências novas, 

trocando experiências com os colegas e ajudou muito, tanto no sentido do 

conteúdo, de dar uma estudada, quanto no sentido da metodologia.” 

 

Alguns cursistas mencionaram que o tempo para a realização do curso foi curto, pois 

são acostumados a uma prática tradicional, e mudá-la envolve tempo e esforço: 

 

“[...] a gente tá tão focado no ensino que a gente foi conduzido a ter, que é 

muita inovação para pouco tempo.” 

 
“Necessita de mais estudos para realmente se apropriar desse conhecimento. [...] 

o problema foi o espaço de tempo que é curto para você internalizar aquela nova 

situação. Você vem de uma graduação ‘conteudista’, mesmo você tendo a 
formação continuada, você se capacitando procurando, mesmo assim, o ensino 

por investigação é mais difícil.” 

 

Houve também o comentário de uma cursista dizendo que acha o ensino por 

investigação uma maneira mais difícil de dar aula, devido ao costume de ser tradicional. 

Ainda relacionada à primeira pergunta uma pessoa mencionou que com a formação 

mudou a ideia de que o ensino por investigação só ocorre em laboratório e outra disse que já 

fazia, mas sem saber, pois desconhecia o enfoque e que apreciou uma vez que obteve o 

embasamento teórico. 
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A segunda pergunta queria saber quais potencialidades os cursistas encontraram no 

ensino por investigação como alternativa para ser utilizada em sala de aula, no quadro 4 

observam-se as duas respostas mais citadas: 

 

                              QUADRO 4 – Quais você acha que são as  

                              potencialidades do enfoque? 

Protagonismo do aluno 

Melhora a aprendizagem  

 

A resposta que obteve mais menções – 8 das 9 pessoas entrevistadas – se relaciona 

com o fato que por meio desse enfoque os alunos assumem outro papel, devem mostrar uma 

atitude ativa em busca da construção do seu próprio conhecimento.  

 

“Esse novo enfoque ele é muito interessante, ele faz com que realmente você 
leve o aluno a pensar, você não dá a resposta, o faz construir aquela resposta 

[...]. Muitas vezes ele está habituado a receber um questionamento pronto e a 

resposta, então a potencialidade é fazer com que o aluno pense.” 
 

“[...] a gente vai construir com os alunos e isso faz com que ele se sinta 

estimulado, porque o aluno é acostumado a receber tudo pronto, mas se você 
começar a trabalhar dessa forma estimulando ele a procurar, ele vai estar 

sempre curioso e vai sempre querer fazer alguma coisa.” 

 

Juntamente com isso veio a relação direta com a mudança no comportamento do 

professor, que não pode levar tudo pronto e responder tudo diretamente e precisa pensar em 

situações que despertem o interesse do aluno: 

 

“Por outro lado o professor vai ter que pensar muito antes do que o aluno e 

pensar naquilo que o aluno pode ter dúvidas.” 
 

“Aí entra o papel do professor, não é deixar o aluno fazer sozinho. O professor 

tem que estar ali acompanhando de perto, requer uma responsabilidade maior 
porque o professor não tem que dar resposta, mas facilitar que o aluno 

encontre.” 

 

 Outra potencialidade mencionada por cinco cursistas foi que melhora a aprendizagem: 

 

“Melhora o interesse do aluno. Já que melhora o interesse do aluno, melhora a 
aprendizagem, bem interessante, instiga mesmo o aluno, inclusive eles voltam 

para perguntar quando vai ter de novo.” 

 
“Acho que com o ensino por investigação, o que a gente fala e o que eles fazem, 

eles absorvem muito mais, é pra vida toda, não entra por um ouvido e sai pelo 

outro, fez a prova e acabou ali. Acho que tem um grande potencial porque a 
aprendizagem deles é muito mais significativa, pelo menos foi o que eu 

observei com a atividade prática que fiz agora depois de ter tido a teoria.” 
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 Há outros pontos que, apesar de terem sido mencionados por apenas uma pessoa cada, 

são interessantes, como o fato de trabalhar o aluno cientificamente, ser uma abordagem 

voltada para a área das ciências e que, de certa forma, é uma atividade social. 

 No quadro 5 encontram-se as respostas dadas por 5 dentro os 9 entrevistados sobre os 

possíveis pontos negativos com relação ao ensino por investigação: 

 

                                 QUADRO 5 – Quais críticas você faz ao enfoque?  

Demanda tempo maior em sala 

Demanda tempo maior em planejamento 

Necessita de infraestrutura para realização 

 

 Para a questão do tempo percebe-se que uma grande preocupação ainda é conseguir 

dar todos os assuntos requisitados. Como mencionado previamente, a formação de 

licenciando voltado para o conteúdo demonstra grande influência no fazer docente. Todavia a 

questão não se limita ao tempo em sala de aula, mas também ao aumento do período dedicado 

ao planejamento de cada atividade. Porém essa crítica é sempre colocada em perspectiva 

quando os cursistas dizem que acreditam que, com o tempo, isso diminui. 

 
“Em relação ao tempo dedicado, o que o professor vai ter que dedicar a esse 

novo tipo de enfoque. Mas, eu acredito que com o passar do tempo, o 

treinamento, isso passe a ser mais fácil para o professor. O principal seria isso, a 

questão do tempo. Esse novo enfoque também demanda tempo em sala de aula, 
você vai precisar de várias aulas para chegar uma conclusão em parte do 

conteúdo, então o fator do tempo ele é a principal crítica.” 

 

 Com relação à crítica da infraestrutura, não diz respeito somente ao fato que só se 

pode fazer uma atividade investigativa com equipamentos, mas que sem eles o processo é 

mais lento, demorado (voltando a questão do tempo) e não se pode realizar tudo o que deseja. 

 

“(Na escola Alfredo Monteverde) Eles passam a manhã toda em uma oficina, 

então a questão do tempo é muito bem aproveitada. Coloca-se 20 a 25 alunos 

numa sala, que isso também é muito significativo, a sala totalmente ambientada 
para que as questões possam surgir e eles possam buscar ali as soluções, lá você 

tem de tudo que possa imaginar. Desde a pesquisa bibliográfica, a internet e a 

condições práticas para ele desenvolver. Então o aluno passa uma manhã toda 
lá, duas manhãs por semana, além de que toda sexta feira os professores se 

reúnem na manhã e tarde para planejar. Então aí você tem um grande 

diferencial.” 

 
“Nem sempre é possível provar as hipóteses levantadas. [...] nem sempre é 

possível se fazer o experimento que a gente se propõe, que a gente acha possível 

e às vezes não consegue na escola.” 
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Um dos pressupostos do curso de formação continuada era que os cursistas pudessem 

planejar e aplicar uma atividade investigativa. A quarta questão perguntou se de fato foi 

aplicada uma atividade investigativa do ponto de vista dele. Como resposta foi obtido que 6 

pessoas disseram que colocaram em prática tais ideias e 3 pessoas não aplicaram. 

 Três das cursistas mencionaram que fizeram uma atividade investigativa, mas que não 

tiveram certeza se a fizeram corretamente devido a não terem seguido certos passos que 

haviam sido passados. 

 

“Eu estava extremamente angustiada em relação a essa aula para tentar seguir 

aqueles métodos, aqueles passos que envolvem o questionamento, a hipótese a 
busca de resolução [...] eu acho que o que eu já fiz termina abordando o que está 

sendo pedido. Eu trabalhei a questão do calor, a gente fez alguns 

questionamentos e depois a gente propôs uma prática em cima disso e eles 

chegaram às conclusões deles em cima dessa prática, mas não seguiu os passos 
daquele ‘diagramazinho’ que foi colocado.” 

 

“Da primeira vez que eu fiz eu sei que não cumpri todas as etapas bonitinha, 
arrumadinha, mas o resultado foi muito bom tanto pra mim quanto pros alunos 

em todos os aspectos, tanto com relação a aprendizagem quanto com relação a 

convivência.” 

 

Outra mencionou que realizou, porém que essa experiência ocorreu antes da formação 

continuada em questão. 

A partir da questão quatro a entrevista seguia com sub tópicos diferentes. Se a pessoa 

aplicou uma aula investigativa responderia perguntas relativa à sua experiência. Se não 

aplicou falaria sobre os motivos que levou a não aplicar. Primeiro serão abordadas as questões 

relativas a quem aplicou, englobando um total de seis pessoas. 

Na questão 4.1 perguntou-se o que os cursistas acharam do desempenho dos seus 

alunos com a aula investigativa. Todos os 6 cursistas disseram que a participação foi ótima, 

entusiasmada. Duas pessoas ainda mencionaram que seus alunos questionaram repetidas 

vezes quando haveria outra aula daquela maneira. 

 

“Eu tenho até alunos especiais que são surdos [...] tem uma professora que 

acompanha os alunos, mas ela vai alguns dias, não vai sempre. No dia que foi 

proposta essa atividade ela não estava na sala de aula e uma aluna queria muito 
participar e foi atrás da professora para que ela estivesse junto para ela tentar 

entender, interagir. Foi muito gratificante nesse aspecto. E os outros alunos 

também, eles dizem: ah professora, quando vai ter outra aula daquela?” 
 

“Os resultados são melhores, mais satisfatórios, porque eles se envolvem mais 

na atividade prática investigativa que ele vai pensar, do que aquela aula que 

normalmente o professor só dá uma aula expositiva.” 
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“Maior participação por parte deles, essa participação que eu quero dizer é 

assim, porque participar eles já participam, mas eles foram atuantes, 

protagonistas, foram eles que fizeram eu apenas dei a ideia, depois eles traziam 
uma e outra e a gente tem que estar bem pertinho acompanhando senão eles 

mudam de uma hora para outra e assim, foram muitos efeitos positivos.” 

 

 A próxima pergunta, a 4.2, inquiriu se foi realizada alguma avaliação em termos de 

aprendizagem do aluno no que diz respeito ao conteúdo da aula. Cinco pessoas que foram 

entrevistadas disseram que a assimilação do conteúdo foi boa e que comprovaram isso por 

meio de: a) análise do caderno; b) discussão em sala; c) discussão em sala e avaliação escrita. 

Apenas uma pessoa disse que o resultado, em termos de conhecimento, não foi satisfatório, 

pois seus alunos não chegaram ao resultado esperado. 

 

“A gente fez a discussão e depois levantei alguns questionamentos para que 

respondessem e fui vendo no caderno deles, não me entregaram, fui vendo que 
o conteúdo tinha sido bem assimilado.” 

 

“Fiz a retomada do processo em sala para discussão e fiz a avaliação escrita e 
realmente a absorção com a atividade foi muito mais significativa, do que 

meramente a aula expositiva.” 

 
“Eu tive que dar uma contribuição para que a gente chegasse de onde que vinha 

a água, mas queria que saísse deles, não sei se talvez o nome condensação. Às 

vezes esses nomes são um termo assim, mas... que vinha do ar que estava em 

volta, não precisava nem dizer o nome, mas que percebessem essa mudança de 
estado”. 

 

 Em seguida perguntou-se que dificuldades foram sentidas para colocar a atividade 

investigativa em prática, antes e durante a aplicação. Foi mencionado por 4 das 6 

entrevistadas que realizaram uma aula investigativa que a dificuldade foi a desatenção e 

imaturidade. Disseram ainda que acreditavam que era devido a uma falta de costume dos 

alunos de ter aula dessa maneira. 

  
“O que é difícil pra mim, que dou aula pro 6º ano, é a imaturidade deles, às 

vezes a gente não consegue fazer um experimento porque eles não se 
concentram para fazer, eles não permitem que o experimento dê certo.” 

 

“É prender a atenção, porque eles vão pensando que vão ter ‘aula espetáculo’ e 
não é isso, são experimentos que são simples. [...] Depois de 4-5 aulas eles 

passam a entender melhor o que é feito e vão quietos, mas nas primeiras aulas 

são bem trabalhosos.” 
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 Outros pontos que apareceram nas respostas: a) quantidade de alunos que o professor 

tem por sala, para lidar sozinho e observar seu desenvolvimento; b) criar uma situação 

problema; c) seguir as etapas do ensino por investigação.  

 Para as pessoas que não realizaram uma atividade investigativa houve outra questão 

4.1, nesse caso o que levou a não realizar. Para tal, obteve-se que uma das pessoas não 

conseguiu marcar uma aula passeio – que seria o início da atividade investigativa – e outra 

ficou preocupada com o tempo que ia levar e concluiu que não aplicou devido à 

desorganização e resistência pessoal a um novo método de ensino. 

 
“Acho que o tempo porque eu já pensei: ai meu Deus vou perder tanta aula, 

tanto tempo você podendo fazer um trabalho alguma coisa [...]. [...] Acho que 
foi uma questão de desorganização mesmo, acho que se tivesse pensado, 

sentado um pouquinho, teria conseguido fazer, me desorganizei esse ano [...]. 

[...]. Eu acho que a gente tem certa resistência, a gente vem acostumada a 
trabalhar de um jeito, aula expositiva, faz um trabalho em grupo, um seminário. 

Eu acho que não é o método em si, acho que é mais com relação a mim, porque 

eu acho difícil fazer esse trabalho, é tipo assim uma resistência, mas é como se 
fosse: será que eu vou conseguir fazer? Será que vai dar certo? Às vezes até 

tenho vontade, mas será que vou saber fazer, não vou me perder no meio do 

trabalho.” 

 

 Para a questão cinco (quadro 6) voltam a ser levadas em consideração as respostas dos 

9 cursistas entrevistados. 

 

                  QUADRO 6 – Com o que foi ministrado no curso e com a sua 

                  experiência você sentiu alguma mudança ou indício de mudança 

                  na sua prática?  

Sim. Passar a tentar mais coisas diferentes 

Sim. Perceber as possibilidades de pesquisa além do laboratório 

Sim, viu resultado, mas as faltas de condições adequadas 

desestimulam 

 

 A formação continuada serve como início, e para isso tem-se que 5 dos 9 cursistas 

disseram que sim, perceberam uma predisposição a tentar abordagens diferentes em sala de 

aula, sair do tradicional.  

 

“Com certeza, eu senti que antes eu estava com a tendência a ser mais 

tradicional, a seguir o livro, ter aulas mais paradas. Eu sempre tinha algumas 

ideias, algumas vezes eu fazia, mas só algumas vezes. Depois dessa experiência 
eu tenho trazido cada vez mais, e dá vontade de fazer mais, os alunos querem, 

quando faço com uma turma e os de fora veem eles ficam querendo que eu faça 

também. [...] Às vezes estava cansada com coisa pra fazer, mas dava uma 

vontade muito grande de ir (pra formação), então eu vi que tinha um significado 
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muito grande pra mim e acho que agora que terminamos essa fase estou 

estimulada a fazer mais porque eu vi que valeu a pena.” 

 

As outras duas respostas mais citadas são opostas, pois enquanto 3 pessoas disseram 

que conseguiram perceber que a pesquisa vai além de um laboratório, outras 3 disseram se 

sentir desestimuladas devido ao curto tempo para dar os assuntos e a falta de infraestrutura 

para trabalhar dessa forma. 

 

“Certeza o curso me deu novas ideias e que principalmente essa que não é só 
laboratório, vidraria, a gente pode fazer com papel. Eu pretendo colocar em 

prática.” 

 
“Despertou, cada vez que a gente vê algum tema, algum assunto que dê para 

trabalhar com o ensino por investigação, a gente pensa, como posso trabalhar 

isso e os alunos também sugerem.” 
 

“A gente sempre tem muita dificuldade em trazer as atividades práticas para 

sala de aula nas condições que encontramos nas escolas municipais, que são 

extremamente precárias, além do que a gente tem uma quantidade de alunos 
muito grande, de repente a gente partir para o tradicional, o caderno, livro, 

quadro é mais fácil, você trazer uma proposta de uma atividade investigativa ela 

dá mais trabalho, ela leva mais tempo para ser desenvolvida, ela exige mais 
condições, mas ela é gratificante na medida em que acontece, se eu pudesse, se 

eu tivesse as condições que tem a escola Alfredo Monteverde eu estaria muito 

mais estimulada a trabalhar com o ensino por investigação do que nas condições 
que tenho hoje.” 

 

 Outras respostas que merecem ressalva são: a) a mudança na prática não veio em 

2012, mas quem sabe em 2013; b) aos poucos vou tentando mudar. 

 Para a pergunta seguinte o interesse era saber se o cursista tinha certos 

comportamentos que são compatíveis com as ideias do ensino por investigação e se isso veio 

antes ou depois da formação 

 Em ambos os casos buscar o conhecimento prévio e realizar aulas práticas já existiam 

previamente à formação, porém, para a realização de aula prática, o que foi dito pelos 

cursistas é que a prática era levada pronta com a ordem do que os alunos deviam fazer e não 

havia uma preocupação em contextualização com o cotidiano do aluno, mas que agora há uma 

preocupação maior. 

 Na última pergunta a intenção era saber com que sentimento os cursistas terminaram o 

curso e se conseguiram alcançar o que pretendiam (quadro 7). 
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QUADRO 7 – As perspectivas que você tinha 

                                     do curso, após sua finalização, para a sua prática  

                                     se realizaram? Justifique 

Foi um curso muito proveitoso 

Trouxe uma novidade e trabalho de forma 

diferenciada 

 

Para todos os entrevistados a formação foi positiva por diversos motivos. Para a 

maioria o curso foi proveitoso e uma mudança do que normalmente estão acostumados, tanto 

do ponto de vista deles como cursistas quanto profissionais em sala. 

 
“Eu esperava encontrar algo bastante interessante, novo e o curso mexeu 

comigo, isso não resta dúvida. Tem colocado uma necessidade de replanejar 

minhas aulas, tentando fazer, mesclar a situação, porque não vou conseguir 
trabalhar o ensino por investigação da forma como ele tem que ser, ou como foi 

passado ao longo do curso, mas vou tentar levar meu aluno a pensar de uma 

forma mais constante e não trazer o pacote pronto.” 
 

“[...] ele coloca você pra trabalhar também, você no papel de aluno pra 

trabalhar. Eu achei isso muito legal, porque assim a gente está cansado de sala 

de aula no dia a dia e a gente vai pra um curso desse a gente acha que vai ficar 
lá escutando a pessoa falar e de repente ele bota a gente pra trabalhar, faça você 

também agora. [...]. Eu estou satisfeita, embora não tenha colocado em prática, 

não sei como é isso na prática direito, mas eu estou. Tudo que vem para 
melhorar a sala de aula da gente é válido. A gente precisa tanto disso às vezes a 

gente fica tanto batendo na mesma tecla, explicando, falando, se cansando, 

termina a aula o menino não sabe de nada que a gente falou. Então eu acho 

interessante, tudo que vem pra somar, mesmo que a gente não utilize, porque 
tem isso também, ah eu soube disso agora, mas não vou utilizar isso de 

imediato, as vezes utilizo mais pra frente com um assunto que eu acho 

interessante.” 
 

 Duas respostas não estavam relacionadas à novidade do ensino por investigação 

propriamente dito, mas são pontos importantes de ser relatados numa experiência de formação 

continuada: a vontade de receber fórmulas prontas e simples e a oportunidade de escutar e 

compartilhar. 

 

“No início do curso eu achei que talvez eu recebesse uma fórmula simples de 

ser resolvida, então algo que viesse há facilitar um pouco mais meu trabalho em 

sala de aula. Durante e após o curso eu vi que eu realmente tenho que ir atrás 
das respostas, tenho que pesquisar. Foi dado o ponta pé inicial, mas que 

realmente eu preciso me atualizar, procurar respostas e preciso por em prática 

para poder me aperfeiçoar.” 
 

“Tudo o que acrescenta, melhora a didática, a minha ação na sala de aula eu 

gosto demais. Eu ainda estou começando, pra mim é tudo proveitoso, todo 

mundo falando e eu escuto e fico absorvendo. Eu fico, até tem turmas que você 
não consegue fazer um trabalho e fico pensando que sou eu que não sei fazer 
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porque estou começando, acho que sou eu que não consigo. Aí converso com os 

outros e vejo que não é só comigo.” 

 

 

4.4 DISCUSSÃO 

 

O resultado e análise dos dados fornecidos pelo questionário, observação e entrevistas 

produziram diversas informações que, acredita-se gerar uma discussão mais rica quando 

trabalhadas em conjunto. 

O grupo de professores que participou do curso de formação continuada apresenta uma 

variação em relação à faixa etária e tempo de trabalho, mas todos buscaram aperfeiçoar a 

formação. Reconhece-se uma grande predisposição à mudança, à inovação, conhecer novas 

maneiras de dar aula, sempre com o intuito de melhorar o ensino e aprendizagem. Nessa 

situação a ligação entre teoria e prática é muito valiosa para os professores, pois desejam 

aprender ferramentas que tenham aplicações práticas, a importância da relação entre ambas é 

trabalhada por Gatti e Barreto (2009), Gebara (2009) e Alvarado Prada, Campos Freitas e 

Freitas (2010). Porém a realidade demonstra que apesar da predisposição, de maneira geral, a 

abordagem mais comumente utilizada é a tradicional por meio de aulas expositivas.  

Vale a pena observar que os professores mencionaram que utilizam as 

atividades/instrumentos sempre com o intuito de melhorar o ensino-aprendizagem. Entretanto, 

a maioria mencionou que trabalha com a aula expositiva, sem utilizar atividades ou 

instrumentos diferenciados frequentemente. Isso pode ser compreendido considerando que 

sua formação ocorreu dessa forma, ressalta-se aqui a importância de vivenciar a nova 

proposta. Outro motivo pelo qual disseram que utilizam essas ferramentas foi devido às 

limitações da escola. Esse motivo apareceu em diversos momentos na observação e entrevista. 

Essa preocupação da necessidade de serem aulas práticas e em laboratórios é 

conhecida da literatura (CAMELO et al, 2008; SÁ, 2009; SÁ, LIMA e AGUIAR JÚNIOR, 

2011). Na entrevista foi demonstrado que, para algumas pessoas, a vinculação entre 

investigação e laboratório e materiais complexos foi quebrada, ao dizerem que passaram a 

observar seu ambiente, enquanto para outros ainda permaneceu. Essa ideia pode ter sido 

reafirmada quando os dois momentos que envolveram atividades para os cursistas realizarem 

ocorreram em laboratório e com uso de vidrarias. Mesmo tendo sido deixado claro que 

poderiam utilizar materiais mais simples, o que eles praticaram foi no primeiro modo. 
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Um ponto que gera preocupação com relação ao conhecimento do que é ensino por 

investigação e como utilizá-lo, tem seu início desde o questionário ao dizerem que é uma 

aplicação do método científico. Essa concepção também foi verificada durante a observação. 

Talvez essa ligação se dê devido à polissemia existente com o termo investigação, pois ela 

está diretamente ligada à atividade científica e Sá (2009) também faz essa discussão em seu 

trabalho.  

Outro fator que pode ser relacionado com a metodologia científica é a preocupação em 

seguir “passos” para realização de uma atividade investigativa correta. Essa concepção 

aparece tanto na observação quanto na entrevista e pode ser explicada, pois além da 

polissemia com a metodologia científica, durante o curso foi dado uma ênfase muito grande 

aos “passos”. Deve-se deixar claro que eles são um balizamento, um apoio para o início da 

aprendizagem do ensino por investigação. 

Foi mencionado que o curso foi curto, tendo em vista a formação de vários anos que o 

professor já tem, sendo ela a ambiental (Mianutti, 2010) ou a inicial na graduação. Esses 

aspectos costumam formar um professor tradicional, ou seja, não foram eles mesmos 

acostumados a investigar o ambiente, a terem um papel ativo e crítico como alunos, levando a 

uma dificuldade a mais para a aprendizagem e utilização do ensino por investigação. Como 

não foram acostumados a isso eles têm uma imagem de difícil e mudar hábitos enraizados por 

anos é complicado. Isso também reflete na insegurança em agir e dificuldade para criar uma 

situação problema, pois foram acostumados a ver ciência apenas como conceitos e conteúdos 

individualizados e não relacionados com o cotidiano. Esses pontos ficaram claros em diversos 

momentos na observação e entrevista. Pede-se que o cursista saia do que está acostumado e 

passe um pouco do seu protagonismo, da sua certeza do conhecimento, para o aluno e não ter 

o controle de tudo pode assustar e gerar uma resistência.  

Os cursistas reconheceram que para que ocorresse a utilização na prática teria que 

haver uma mudança no papel do professor e do aluno, sendo esse um processo bastante lento. 

Dessa falta de costume tanto do professor quanto do aluno com essa forma diferente de 

trabalho acarretaram os diversos problemas relatados, como a grande necessidade de tempo 

para planejar, tempo em sala, a preocupação em dar todo o conteúdo e que dessa forma ele 

não é “bem dado”, preocupação com os passos, como uma forma de ter controle sobre o que 

ocorre. Do ponto de vista dos alunos, foi mencionada a desatenção e imaturidade para tal 

atividade, isso também pode ser atribuído a uma falta de hábito, ocasionada por uma 

incompreensão ou de reflexão crítica sobre o papel do professor e aluno, pois para eles seu 
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papel é ficar sentado e prestar atenção, quando se dá essa “liberdade” pode ser mal 

compreendida por alguns. 

Mas, apesar disso, os cursistas demonstraram uma grande vontade de mudar, tendo 

alguns aplicado uma atividade investigativa em sala, de acordo com sua compreensão do que 

seria uma, e obtiveram ótimos resultados ficando muito felizes com o desempenho dos alunos 

e a compreensão do assunto. Além disso, mencionaram que pretendem colocar em prática em 

outros momentos. As pessoas que não realizaram justificaram que foi devido à falta de tempo, 

então, espera-se também, que nesse ano, ou em outro momento, realizem o planejamento e 

deixem um tempo reservado. 

Nesse momento de aplicação da atividade investigativa deve ser ressaltado que pode 

ser que a compreensão do ensino por investigação do professor não seja necessariamente a 

correta, o que é motivo de preocupação, todavia tendo em vista que, para muitos, foi o 

primeiro contato, a aplicação em si já é muito importante. 

Falando sobre a importância das formações continuadas, Carvalho e Gil-Perez (2000), 

Gatti (2003), Carvalho (2007) e Nuñez e Ramalho (2009) discutem sobre a necessidade de 

união dos professores e do seu conhecimento, para que o mesmo não se sinta uma ilha. Esse 

valor apareceu na fala de uma cursista, não devendo ser subestimado.  

A importância de uma formação continuada não está só na informação que é trazida, 

mas também na coletividade dos professores, com o compartilhamento de experiências e 

problemas, apresentando uma grande influência na prática docente. Além disso, a importância 

do apoio da universidade foi considerada de extrema valia pelos cursistas.  

Outro ponto que merece consideração foi a fala de uma cursista ao dizer que esperava 

receber fórmulas prontas. Carvalho e Gil-Perez (2000) apontam uma dualidade de desejos, 

pois ao mesmo tempo em que querem ser levados em consideração, que o conhecimento que 

possuem seja tido como base para uma construção conjunta, pois eles apresentam o 

conhecimento prático, há o desejo de que seja fornecida uma fórmula para que apliquem em 

sala e que resolva seus problemas. Mas, ao final do curso, percebe-se que não é assim que 

funciona, sendo a formação apenas um “pontapé” inicial. Alguns trabalhos sobre o assunto, 

como o de Bonzanini e Bastos (2009), dizem que a compreensão de que o momento dos 

encontros é apenas um início é essencial para que de fato haja a possibilidade de mudança. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir do curso de formação continuada “Ensinando Ciências” oferecido, a maioria 

dos professores entrevistados planejou e aplicou uma atividade investigativa, se 

entusiasmaram com a aula e o desenvolvimento dos alunos e demonstraram grande satisfação 

com os resultados.  

A pesquisa se propôs a caracterizar as contribuições de um curso de formação 

continuada para a prática de ensino ao acompanhar o desenvolvimento dos professores 

durante e após o curso. Com os resultados e análises realizadas, conclui-se que estão em 

processo de aprendizagem e devido a grande predisposição do grupo em aprender e aplicar 

uma atividade investigativa durante a formação, alguns docentes que participaram tentarão 

aplicar novamente uma atividade investigativa, procurarão contextualizar mais as situações de 

ensino com o cotidiano do aluno, bem como torná-lo mais ativo e crítico. 

Reconhece-se também como conclusão importante do trabalho, que o ensino por 

investigação é uma ferramenta didática bastante diferente do que o docente utiliza no dia a 

dia, pois o papel do professor e aluno não é mais o mesmo. A compreensão do embasamento 

teórico, a aceitação e mudança da prática docente para aplicação de uma aula investigativa é 

um processo não muito fácil e demanda tempo, pois exige uma postura diferente do professor. 

E, muitas vezes, essa mudança de postura pode requerer uma mudança conceitual do que é 

ciência, como é feita, como deve ser ensinada e como é utilizada. Esse tempo requisitado não 

foi considerado suficiente pelos cursistas, tendo sido solicitado que continuassem as 

atividades de formação para que a mudança pudesse permanecer. 

Na tentativa de minimizar as dificuldades encontradas, defende-se que a mudança na 

formação deve ocorrer na graduação, para que as disciplinas teóricas sejam dadas buscando a 

aplicação de diferentes ferramentas didáticas. Por exemplo, o curso de biologia da UFRN 

demonstra um esforço na direção da melhora da formação inicial com o surgimento, em 2008, 

das disciplinas instrumentação I e II para o Ensino de Biologia. Todavia muitas disciplinas 

teóricas ainda não incorporaram as mudanças necessárias. 

Além de repensar a formação inicial, a formação continuada também deve ser alvo de 

reformulações. A literatura deixa claro que o professor tem que ser reflexivo, crítico e ativo. 

Porém ao pesquisar o que de fato é colocado em prática na maioria das ocasiões, não é bem 

isso o que ocorre. É importante que o cursista realmente tenha espaço, durante a formação, 

para aplicar o novo conhecimento e, acima de tudo, a oportunidade de colocar em prática, 
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encontrar por si mesmo os problemas e dificuldades e ter os professores coordenadores para 

auxiliar e assim adquirir mais confiança. Com isso, as chances de uma continuidade da 

mudança que a formação almeja aumentam. 

Todavia, tem-se consciência que duas disciplinas de instrumentação (Ensino de 

Biologia I e II) podem não ser o suficiente para gerar mudança num comportamento que vem 

sendo formado desde o momento que se entra na escola. Ademais, mesmo as disciplinas e as 

formações continuadas sendo trabalhadas corretamente do ponto de vista didático, se não 

houver o esforço por parte da pessoa em aprender e praticar, a formação não tem o efeito 

desejado. É essencial para haver mudança a compreensão dos cursistas que a formação é 

apenas um momento inicial. 

É importante também considerar a importância do apoio da universidade e dos 

professores formadores envolvidos durante o curso e o acesso disponibilizado após o término. 

Eles foram tidos como grande valia pelos que se sentiram entusiasmados e valorizados em 

saber que poderiam manter o contato para auxiliar nas suas práticas docentes. Não se pode 

subestimar a necessidade de apoio além dos momentos de formação, de ter pessoas que 

possam auxiliar. Essa parceria motiva os professores da rede pública. 

Além disso, os ótimos resultados obtidos pelas pessoas que aplicaram a atividade 

investigativa e seu entusiasmo em aplicar com outros assuntos e outras turmas auxiliou na 

animação das pessoas que não chegaram a aplicar, mas ao ver os resultados, mencionaram 

que iriam procurar aplicar. Os depoimentos positivos de colegas de trabalho são importantes 

para mostrar que pode ser feito e dá certo, é um estímulo extra. 

Em uma tentativa mais concreta de auxiliar os professores e diminuir as dificuldades 

encontradas, há a importância do material didático produzido como produto. Para a maioria 

era um assunto novo e, ter um recurso com informações teóricas, ideias e exemplos de 

atividades investigativas apresenta uma contribuição significativa para que a didática e seus 

principais preceitos possam permanecer na prática docente. Além disso, serve para divulgar o 

ensino por investigação e leva-lo a pessoas que não participaram do curso. 

Como desdobramento expressivo do curso, vale a pena mencionar que alguns cursistas 

inscreveram trabalhos no EREBIO e uma cursista aplicou em duas situações diferentes 

atividades investigativas em sua escola. 

Como foi detectado que há a vontade e necessidade de aprender, mas que houve 

grande dificuldade devido aos motivos previamente trabalhados, para futuras contribuições 

sugere-se continuar a formação investigativa com mais práticas e momentos de discussão, um 

acompanhamento em sala de aula para dar uma confiança maior no momento da aplicação e 
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possibilitar uma observação mais aproximada da prática para saber se realmente houve 

compreensão da didática. Ademais, sugere-se que seja feito um acompanhamento sobre a 

validade do material didático entregue, se foi utilizado, se gerou dúvidas e se de fato dá, para 

uma pessoa que não esteve presente, compreender a ferramenta. 

A partir da experiência positiva de uma professora cursista com uma aluna surda, 

sugere-se ainda que o ensino por investigação também possa ser utilizado como uma 

ferramenta de inclusão e desenvolvimento social, assim, podendo ser interessante uma 

pesquisa nessa área. 

O professor necessita de formações continuadas e o conhecimento do que se pode 

esperar e como agir em uma oportunidade dessas é essencial para que ele se desenvolva. A 

dissertação contribuiu com minha prática não literalmente na sala de aula, tendo em vista que 

já conhecia previamente o ensino por investigação com a especialização, mas do ponto de 

vista da importância da formação continuada para o desenvolvimento profissional. Há que se 

separar um tempo e dar a importância adequada para esses momentos, com a mente aberta, 

disponibilidade para aprender, tentar e vê-la como um ponto de partida. 
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APÊNDICE A – Material didático (produto da dissertação) 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
 

 Caros professores, 
 

Venho, respeitosamente, solicitar a sua participação na pesquisa que estou 
realizando com tema: “Formação continuada e Ensino Investigativo”. Gostaria de 
pedir a permissão para gravar, utilizar suas falas e opiniões e analisar seus 
trabalhos durante o curso para a dissertação que estou fazendo. As informações 
coletadas serão utilizadas somente para fins acadêmicos. Sua identificação é 
necessária apenas para o termo de consentimento abaixo; seu nome não será 
usado em momento algum durante o desenvolvimento da dissertação. 
 
Grata pela sua participação, 
 
Paula Bergantin Oliveros (paula.bergantin@hotmail.com) 
Mestranda do PPGECNM - Responsável pela pesquisa 
 

 
Eu, ___________________________________________ dou consentimento à 
utilização dos dados aqui informados, bem como as entrevistas gravadas, 
estritamente para fins de pesquisa acadêmica. 

 
 

Natal, ____/____/_______ 
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APÊNDICE C – Questionário 

 

FICHA DE INFORMAÇÕES 

 

Nome 

completo:___________________________________________________________________ 

Idade:_____  Telefone:_______________    E-mail:_______________________________ 

 

Possui graduação em:_____________________       Ano em que colou grau:_____________ 

Possui pós-graduação: (   ) sim        (   ) não 

(   ) Especialização em __________________________________________ 

(   ) Mestrado em _______________________________________________ 

(   ) Doutorado em ______________________________________________ 

 

Tempo de experiência em ensino:_____________________ 

Escola(s) em que leciona:______________________________________________________ 

Série(s) em que leciona: 

Fundamental II: (   )6º      (   )7º       (   )8º      (   )9º 

Médio: (   )1ª       (   )2ª      (   )3ª 

Matéria(s) que leciona:___________________________________________ 

Carga horária dedicada ao trabalho: (   )20h         (   )30h       (   )40h       (   )______h 
 

1. Prática do professor em sala de aula 

1.1. Marque a frequência com que você utiliza os tipos de atividades/instrumentos abaixo. 
 Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre 

Aula expositiva      

Datashow      

Aula de campo      

Experiência      

Seminário      

Atividade em grupo      

Debate      

Outras atividades/instrumentos:__________________________________________________ 

 

1.2. Por que você utiliza esse(s) tipos(s) de instrumento(s) nas aulas?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. O curso 

2.1. Qual sua expectativa com relação ao curso?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.2. O que te motivou a se inscrever nesse curso? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.3. O que você pensa sobre a formação continuada de professores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.4. Participou de cursos de formação continuada após concluir o ensino superior?   

(  ) Sim   (  ) Não Por quê?______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Se você respondeu sim à questão 2.4, por favor, responda também as questões 3.1. e 3.2. 

Se você respondeu não, vá diretamente para as questões 4.1. e 4.2. 

 

3. Experiências com formações continuadas 

3.1. Houve algum tipo de influência na sua prática a partir de alguma formação continuada? 

Como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3.2. Qual o enfoque metodológico dos cursos que você fez? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Ensino por investigação 

4.1. O que você acha que é o ensino por investigação e quais suas principais características? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4.2. Já teve algum contato com o ensino investigativo? Como foi a experiência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Guia para entrevista semiestruturada 

 

 

1) O que achou do curso e do enfoque metodológico abordado? 

 - Sentiu que houve alguma mudança no seu interesse e empenho com o desenrolar do 

curso? 

 - Observou alguma relação entre o curso e sua prática? Qual? 

 

2) Quais você acha que são as potencialidades do enfoque? 

 

3) Quais críticas você faz ao curso e ao enfoque? 

 

4) Você realizou uma aula investigativa? Quais suas percepções sobre o efeito do novo 

método nos alunos? Foi realizado algum tipo de avaliação? 

 - Se realizou: que dificuldades você sentiu? Acredita que podem ser transpostas? 

 - Se não realizou: Por que não? O que seria necessário para que realizasse? 

 

5) Com o que foi vivenciado você pretende mudar ou sentiu algum indício de mudança na sua 

prática? O que? 

 - Mudança na maneira como seleciona os conteúdos? Como percebe e elabora as 

atividades escolares? Como se relaciona com os alunos e o conhecimento que trazem durante 

a aula? 

 

6) Você coloca em prática alguns dos preceitos da atividade investigativa? 

 - papel ativo do aluno; levantar conhecimentos prévios; trabalhar com problemas 

 

7) As perspectivas que você tinha do curso, após sua finalização, para a sua prática se 

realizaram? Justifique. 
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ANEXO A – Detalhamento do curso “Ensinando Ciências” 

 

O curso é um subprojeto que faz parte de um projeto maior da CAPES intitulado 

Novos Talentos. 

 De acordo com a CAPES o Novos Talentos visa a inclusão social e desenvolvimento 

da cultura científica por meio de atividades extracurriculares para alunos e professores das 

escolas da rede pública de educação básica. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) esse projeto apresenta diversos subprojetos, como o em questão. 

 O título do subprojeto iniciou como “Investigando a Cena da Ciência”, com a 

participação de onze professores universitários dos departamentos de: biologia, educação, 

química, matemática e artes. O intuito foi um curso de formação continuada interdisciplinar, 

com aproximadamente 40h entre momentos presenciais e à distância, com base no ensino por 

investigação, experimentação e atividades lúdicas. Os cursistas deveriam ser professores de 

escolas da rede pública com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) baixo 

e que estejam em exercício. 

 De acordo com o subprojeto, as ações contidas na proposta visavam aprimorar e 

fortalecer espaços de produção de conhecimento, práticas educativas e materiais interativos. 

Estes devem estimular a criatividade, interação e interdisciplinaridade entre os vários campos 

das ciências e das artes, principalmente no que diz respeito às suas estratégias de ensino. 

 Ainda de acordo com o subprojeto, seus principais objetivos foram: 1) utilizar 

metodologias inovadoras para o ensino de ciências naturais e matemáticas que contribuam 

para o processo de formação continuada com ênfase na produção de materiais, com base no 

ensino-aprendizagem por investigação; 2) aplicar os materiais elaborados sobre os temas 

atuais e os conteúdos de difícil aprendizagem na área de ciências com ênfase no ensino-

aprendizagem por investigação, por meio de oficinas; 3) promover o desenvolvimento de 

novas estratégias de divulgação científica. 

 A proposta esperou como resultado: 1) estimular o ingresso de professores da rede 

pública de ensino no mestrado profissionalizante do Programa de Pesquisa em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática; 2) estimular o interesse do estudante de ensino fundamental 

e médio para o estudo das ciências naturais; 3) facilitar o processo de ensino-aprendizagem 

através do uso de metodologias que contribuam para a aprendizagem significativa. 

O curso foi desenvolvido, primeiramente, em quatro encontros teóricos, realizados às 

quintas-feiras, de quinze em quinze dias e com duração aproximada de três horas e trinta 
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minutos, seguido de um encontro para planejamento e um último para compartilhamento de 

experiências e discussões: 

a) 26 de abril de 2012: primeiro encontro 

O intuito era apresentar o curso, seus objetivos e ter o primeiro momento de contato 

com o ensino investigativo por meio de uma prática interdisciplinar entre química e biologia 

sobre vitamina C e, em seguida, uma rápida explicação teórica sobre o enfoque. 

Iniciou-se com uma conversa sobre a importância da vitamina C para o corpo, qual 

deveria ser a quantidade ideal ingerida, onde pode ser encontrada e se o alimento cru ou 

cozido muda a quantidade disponível, foi a introdução ao assunto. Em seguida pediu-se que, 

individualmente, preenchessem uma folha com os alimentos que consomem que acreditam 

que tem a vitamina e os alimentos que acreditam que possui, mesmo que não esteja na sua 

alimentação. Depois a professora coordenadora pediu para que os cursistas exponham suas 

respostas e discutem. Após essa conversa ela perguntou se todo suco tem vitamina C e como 

isso poderia ser determinado e quantificado, a pergunta base para a investigação. 

Com a pergunta determinada a professora pede que os cursistas, em pequenos grupos, 

discutam hipóteses de como poderiam responder o questionamento e como fariam para 

colocar em prática a sua hipótese. Após esse momento houve a discussão para que os grupos 

apresentem suas ideias e, em conjunto, cheguem a uma metodologia unificada.  

O próximo momento é colocar em prática, para tal os cursistas permaneceram em 

grupos, receberam o material que deveriam utilizar (béqueres, solução de amido, amostras de 

sucos e solução de iodo) e o protocolo explicando o que fazer. Com o material e protocolo em 

mãos os grupos começam a realizar o experimento. Para finalizar a investigação eles recebem 

uma folha com orientações para os cálculos que precisam ser realizados e auxiliar na análise 

dos dados. Para finalizar a atividade investigativa houve a apresentação e discussão dos 

resultados obtidos pelos grupos. Para encerrar o dia a professora responsável deu um 

embasamento teórico sobre o ensino por investigação. Nesse momento ela explica os passos: 

levantar uma situação-problema; definir o problema; elaborar modelos e hipóteses; elaborar 

metodologias de comprovação experimental; realizar a coleta de dados; ordenar os dados; 

interpretar os resultados; chegar ao novo conhecimento ou retomar as hipóteses ou 

procedimentos. 

 

b) 17 de maio de 2012: segundo encontro 

Após o primeiro contato com a prática investigativa e sua teoria, este encontro se 

preocupou em mostrar um espaço de ensino não formal, o Parque da Ciência, que apresenta 
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salas específicas de física, química e biologia com experimentos e modelos para explicar 

diversos aspectos das disciplinas. O dia iniciou com uma divisão dos professores em dois 

grupos para visitarem as sala temáticas de física e biologia. Os cursistas receberam pranchetas 

e uma folha na qual constava o que eles iriam observar em cada sala e espaços para 

preencherem se viam potencialidade de ser trabalhado de maneira investigativa e quais ideias 

tinham.  

Nas visitas os monitores apresentavam os materiais e como funcionavam, mas foram 

instruídos a não explicar como se fossem alunos visitando. Como grande grupo visitaram a 

sala de química. Após sentaram-se para compartilhar suas impressões do Parque e anotações. 

A professora responsável faz uma retomada do encontro anterior e deixa claro que o 

ensino por investigação não precisa ser um experimento, questionando de que outras maneiras 

podem ocorrer. Após esse momento a professora contou a história de uma investigação que 

ocorreu com eles no Parque com relação a limpeza de um aquário. Explica a situação 

problema que foi gerada, depois pede para os cursistas mencionarem hipóteses para o que 

estava acontecendo. A professora segue em frente com o exemplo dizendo as hipóteses que 

eles levantaram e como testaram até encontrar um resultado satisfatório. 

No momento que seguiu a professora responsável passa as instruções do que deverão 

fazer: a partir do problema concreto contado por ela, os cursistas deveriam encontrar as etapas 

presentes no fluxograma e montar um para o problema que ocorreu com o aquário do Parque 

para posterior apresentação. Alunos se organizam para fazer a atividade.  

Os grupos apresentam seus fluxogramas, há uma discussão e a professora busca fazer 

com que os cursistas reflitam sobre suas práticas ao questionar se fazem isso em sala. 

 

c) 31 de maio de 2012: terceiro encontro 

Nesse dia, além de realizarem mais um exemplo de ensino investigativo por meio da 

prática, utilizou-se também a história da ciência e a montagem de modelos. O tema foi 

fotossíntese, que já foi estabelecido por pesquisas que é complexo de ser ensinado e 

aprendido. Aqui também houve interação entre as disciplinas de biologia e química. 

O dia começou com a professora perguntando da onde vem a madeira. Os cursistas 

tentam responder e então ela entra na explicação do experimento realizado por Van Helmont. 

Em seguida os cursistas, organizados em grupos, recebem uma folha com algumas perguntas 

sobre o experimento, como o que Van Helmont queria estudar e qual suas hipóteses. Depois 

seguiu a apresentação e discussão das respostas dos grupos. 
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Após, recebem uma folha que apresenta o experimento realizado para demonstrar a 

transpiração das plantas e perguntas sobre ele. A professora faz a retomada e gera discussão 

em sala sobre as respostas. Em seguida pergunta como as plantas crescem e leva o grupo ao 

conceito que pelos experimentos de Van Helmont e da transpiração não é nem pela areia nem 

pela água e que seria pela fotossíntese; pede então para que eles pensem e conversem no 

grupo alguma maneira que demonstre a ocorrência da fotossíntese. Após a exposição de suas 

ideias os professores recebem o material que devem utilizar (elodea, funil, béquer, 

bicarbonato de sódio, tubo de ensaio, proveta, água, caixa de luz, plástico filme, caneta para 

escrever em vidro e fósforo). Primeiramente se pede que eles conversem como devem utilizar 

esse material antes de realizar, expõem ao grande grupo e depois recebem o protocolo para 

que coloquem em prática. Com a obtenção dos resultados ocorre a discussão. 

A professora responsável então faz uma explicação teórica sobre a fotossíntese e 

introduz a construção do modelo de uma molécula de glicose. Há uma explicação sobre a 

composição da molécula de glicose e com protocolo os cursistas montam. Para finalizar o dia 

há uma discussão sobre o modelo montado. 

 

d) 16 de junho de 2012: quarto encontro 

Como previamente determinado, esse seria o último dia do curso teórico e com isso 

em mente procurou-se fazer uma retomada dos encontros e um fechamento sobre o ensino por 

investigação e suas características. Esse momento foi importante para que os cursistas 

pudessem ligar as práticas que vinham vivenciando e quais são as características dos 

principais atores (professor, aluno, conteúdo e avaliação) na realidade da sala de aula. 

O dia começou com a professora responsável fazendo uma retomada do que ocorreu 

nos encontros passados e menciona que seria a finalização, para tal, pedem para responderem 

em grupos sobre cada dia: quais as estratégias usadas? Quais foram as etapas? Todos os 

grupos devem responder ambos os questionamentos e cada grupo ficou com uma 

característica que deveria ser explicada em uma cartolina (papel do professor, papel do aluno, 

aprendizagem: processo e local, metodologia, conteúdo e avaliação). Além de responder essas 

perguntas receberam um envelope com as etapas do ensino por investigação para que 

organizassem na ordem correta.  

 

 Ao final desses quatro encontros teóricos, o próximo passo foi auxiliar os cursistas na 

elaboração de uma atividade investigativa para ser aplicada em sala de aula. Para tal foi 

marcado mais um encontro: 
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e)  19 de julho de 2012: quinto encontro (apresentação de ideias investigativas para 

uma aula e planejamento) 

No dia 16 de junho foi requisitado que se agrupassem e planejassem aulas investigativas 

para que no dia 19 de julho expusessem suas ideias e com auxílio do grupo, dos professores 

responsáveis e dos materiais que o projeto se comprometeu em disponibilizar estruturaram um 

planejamento. Esse encontro também ocorreu numa quinta-feira com as mesmas três horas e 

meia de duração. A distância entre o último encontro e este se deu, pois os professores 

cursistas entraram em recesso.  

 Na etapa seguinte, durante o segundo semestre de 2012, os cursistas deveriam aplicar 

o planejamento aperfeiçoado com auxílio de todos e ao final do semestre haveria mais um e 

último encontro. 

f) 22 de novembro de 2012: sexto encontro (compartilhamento de experiências) 

Esse momento ocorreu com o intuito de permitir que o cursista avalie a estratégia utilizada 

pelo curso, a aula e o instrumento por ele planejado. Dessa maneira, permitir comparar 

resultados que obteve com o mesmo assunto com metodologias utilizadas anteriormente. 

Além disso, é importante que o cursista compartilhe suas experiências com seus colegas e 

possam se ajudar. 

A avaliação para este curso, de acordo com o subprojeto, ocorreu por meio da 

participação e frequência dos professores nos debates e nas atividades propostas. Assim, as 

atividades de pesquisas que foram realizadas com os cursistas possibilitaram uma ação 

avaliativa constante das atividades, principalmente no tocante as possíveis mudanças 

provocadas nas suas ações pedagógicas após a participação no curso. 

 


