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RESUMO 

 

Estudos e reflexões sobre as tendências atuais no ensino de ciências mostram a 
importância de incorporar, na prática docente, atividades com uma abordagem 
investigativa, problematizadora e que permitam aos educandos compreender e 
aplicar conceitos e fenômenos científicos. Nesta perspectiva, a formação do 
professor é essencial para efetivar a prática dessa abordagem em sala de aula. 
Diante disso, a presente pesquisa tem como objetivo contribuir com a formação de 
professores de ciências do ensino básico no uso da abordagem do ensino por 
investigação, com vistas à superação de obstáculos e à realização de mudanças na 
prática pedagógica usando elementos da pesquisa-ação. Para tanto, foi realizada 
uma pesquisa qualitativa com professores de ciências da rede municipal de ensino 
de Natal/RN, que participaram do curso de formação sobre o ensino por 
investigação no ano de 2012, através do projeto intitulado Em Busca de Novos 
Talentos para a Ciência: Uma Intervenção no Ensino Público. A pesquisa foi 
realizada em quatro etapas: diagnóstico das concepções sobre o ensino por 
investigação e a incorporação na prática após o curso Novos Talentos, projetação da 
intervenção, a intervenção e a avaliação. Para a obtenção dos dados, foi feita a 
aplicação de questionário, entrevistas semiestruturadas, grupo de estudos, registros 
escritos e a observação participante. Verificou-se que o curso analisado apresentou 
contribuições significativas para as professoras participantes por promover a 
aproximação e a motivação para incorporação da abordagem investigativa na 
prática. Constatou-se a permanência de fragilidades, referente ao embasamento 
teórico, a resistência de uso, dificuldade no planejamento das atividades e a 
mudança na prática diagnosticadas no curso anterior a essa pesquisa.   Percebeu-
se também certa falta de domínio dos princípios do ensino por investigação pelas 
professoras e que, apesar de serem bem compreendidos na teoria, revelam lacunas 
na prática. Apesar de não ter sido explorado todo o potencial da atividade 
investigativa, fica evidente que a inserção de atividades com uma abordagem 
investigativa nas aulas de ciências e biologia é essencial para uma postura ativa, 
crítica e reflexiva dos estudantes, assim como a o interesse em aprender sobre 
ciências. Evidenciou-se que a intervenção com momentos de reflexão, envolvimento 
e troca de saberes mostrou-se eficaz na superação de dificuldades identificadas no 
início da pesquisa, além de proporcionar maior motivação para enfrentar as 
inovações e mudanças no ensino, sugerindo um formato importante a ser 
considerado nos curso de formação continuada.  Isso porque o planejar e replanejar 
permitem ao docente refletir e avaliar a sua prática pedagógica, contribuindo para 
superação de dificuldades dos professores no dia a dia.  
 

 

Palavras-chave: Ensino de ciências. Ensino por investigação. Formação 

continuada. Pesquisa-ação. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Studies and reflections about the current trends on teaching Science show us the 
importance of include in the teaching practice, activities with a investigative and 
problematic approach, that allow to the learners to understand and to apply concepts 
and phenomena scientifics. On this perspective, the teacher continuing education is 
essential to effect the practice of this approach in the classroom. Therefore, this 
research has as an objective to contribute with Science teacher continuing formation 
in the basic education, in the use of the investigative approach, with a view to 
overcoming obstacles and making change in pedagogical practice using this 
research elements. For this, a qualitative research with science teachers of basic 
schools in the city of Natal/ RN/ Brazil was held, who attended the training course on 
teaching by investigation in 2012, through the project entitled "Em Busca de Novos 
Talentos para a Ciência: uma intervenção no ensino público" (Searching New 
Talents for Science: an intervention in public education).The research was conducted 
in four stages: Diagnosis of the conceptions of education for research and 
incorporation into practice after the New Talents course; projection of the 
intervention, intervention and evaluation. To obtain the data it was made a 
questionnaire, semi-structured interviews, group studies, written records and 
participant observation. It was analyzed that the course had significant contributions 
to the participating teachers to promote the approach and the motivation for 
incorporation of the investigative approach in practice. The permanence of 
weaknesses related to the theoretical basis was found, the wear resistance, difficulty 
in planning activities and the change in practice, diagnosed the previous course of 
this research. It was also noticed certain lack of domain of teaching principles of 
investigation by the teachers, who despite being well understood in theory, reveal 
gaps in practice. Despite not having been exploited the full potential of investigative 
activity is apparent that the inclusion of activities with an investigative approach to 
science and biology classes is essential for an active, critical and reflective posture of 
the students as well as the interest in learning about science. It was demonstrated 
that intervention with moments of reflection, engagement, knowledge exchange, it 
was effective in overcoming difficulties identified at baseline as well as providing 
greater motivation to face the innovations and changes in education, suggesting an 
important format to considered in the course of continuing education. This is because 
the planning and replanning allow teachers to reflect and evaluate their practice, 
contributing to overcoming difficulties of teachers on a daily basis. 
 

 

Keywords: Science teaching. Teaching by investigation. Continuing education. 

Action-reseach. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Diante das transformações sociais, tecnológicas e científicas, torna-se 

imprescindível a dinâmica docente e o investimento na formação continuada, 

visando a problematização da prática pedagógica, como o aprimoramento dos 

conceitos apreendidos – articulados a de novos saberes frente às exigências 

de situações de ensino-aprendizagem que atendam às necessidades dos 

discentes.  

Nessa perspectiva, o interesse pela realização deste estudo na área de 

ensino de ciências por investigação surgiu em decorrência da experiência 

vivenciada enquanto professora de ciências do Ensino Fundamental II na rede 

pública municipal de ensino de Natal, também da participação em cursos de 

formação continuada para professores, ofertados pela Secretaria Municipal de 

Educação de Natal em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN. Tais qualificações contribuíram com estratégias inovadoras no 

fazer pedagógico, fornecendo meios para repensar a atuação docente e 

permitindo uma aquisição de saberes que durante a formação inicial, foi 

insuficiente. 

Concernente à experiência vivenciada enquanto professora, percebe-se 

a dificuldade de professores em planejar atividades numa abordagem 

investigativa, de igual modo os alunos ao serem apresentados a atividades que 

envolvem uma problematização e requerem a participação ativa, indagações, 

reflexões, busca por respostas, posicionamento crítico e compreensão do que 

é ciência.  

Nessa perspectiva, a avaliação internacional de estudantes realizada 

pela OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), 

o PISA (Programme for International Student Assessment), que avalia os 

conhecimentos e competências sobre ciências, leitura, matemática, mostram 

que no Brasil ocorreram avanços ao longo das avaliações, mas os índices 

retratam resultados abaixo do esperado, ocasionado baixas colocações para o 

desempenho brasileiro (INEP, 2015). Quanto às habilidades em ciências, são 

bem defasadas e apresentou um aumento nas posições entre 2009 e 2012 

(INEP, 2015).  
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       Esses resultados refletem uma preocupação e necessidade de adoção de 

novas posturas por parte das políticas públicas educacionais para o ensino de 

ciências no Brasil, no que diz respeito à relação teoria e prática em sala de 

aula, adoção de novas abordagens metodológicas e maior atratividade para 

atuação profissional.  

Frente a essa realidade, concorda-se com Silva e Bastos (2014) quando 

apontam um dos fatores que contribuem para as referidas dificuldades é a falta 

de formação adequada dos professores para enfrentarem as demandas 

contemporâneas decorrentes da grande produção de conhecimentos e a 

impossibilidade de efetivar uma formação inicial, que envolva todas as 

exigências profissionais com o propósito de atender o exercício qualificado da 

profissão docente.  

Nesse sentido, estudos e reflexões sobre as tendências atuais no ensino 

de ciências apontam a importância de incorporar metodologias ativas na prática 

docente com uma abordagem investigativa, problematizadora, permitindo aos 

educandos resolver problemas, estabelecer relações, explicar evidências, 

construir argumentos, promovendo a aprendizagem de conceitos e fenômenos 

científicos, conforme relatado na literatura científica (AZEVEDO, 2010; 

CARVALHO et al., 2009; CAMPOS; NIGRO, 2009; PERÉS e CASTRO, 1996; 

OLIVEROS, 2013). 

Destarte, é preciso considerar a formação docente como um processo 

inicial e continuado que deve dar respostas aos desafios do cotidiano escolar, 

da contemporaneidade e do avanço tecnológico. O professor é um dos 

profissionais que tem a necessidade de se manter atualizado, aliando a tarefa 

de ensinar a tarefa de estudar (BONZANINI e BASTOS, 2009).  

O aprender, iniciado no âmbito acadêmico, deve constituir, 

necessariamente, uma base de conhecimentos científicos, atuais e 

contextualizados, e não se esgota no modelo de formação escolarizada 

tradicional, ou seja, na mera aquisição de saberes teóricos isolados. O docente 

precisa conhecer o conteúdo que ministra, assim como as diferentes formas de 

abordá-los visando à aprendizagem dos alunos (BONZANINI e BASTOS, 

2009). 
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No panorama sobre o ensino de ciências no Brasil, ocorreram mudanças 

dos enfoques educacionais ao longo dos anos, influenciadas fortemente pelo 

contexto histórico, político e social.  No cenário educacional, as propostas de 

transformações pretendiam substituir os métodos tradicionais teóricos, 

memorísticos e passivo por estratégias metodológicas ativas na qual se busca  

incorporar a expansão do conhecimento científico aos currículos escolares, 

assim como a inserção de atividades práticas com o objetivo de aprender 

fazendo. (KRASILCHIK, 1987). 

Diante da necessidade de rever a prática pedagógica do professor, 

destaca-se importante mudança no papel do aluno e do docente nesse novo 

cenário, como destaca Carvalho (2008, p. 21): 

 

A perspectiva mais proeminente centra-se, hoje, em uma 
concepção construtivista, em que vários modelos precisam ser 
conhecidos (considerando possibilidades e limitações) pelos 
professores. Esses modelos assumem o aluno como sujeito 
ativo do processo de aprendizagem e faz do professor um 
mediador. Dessa forma, professor e aluno são percebidos 
como indivíduos investigativos, autônomos, críticos e reflexivos 
sobre suas respectivas ações.  

 

Tomando como base o aluno como sujeito ativo no processo de ensino-

aprendizagem, impulsionou também o interesse em aprofundar os estudos 

sobre a metodologia do ensino por investigação, uma vez que – ao participar 

de um curso de formação continuada sobre o tema, abriu novos caminhos para 

a utilização de diferentes estratégias de ensino em sala de aula. Como se 

tratava de algo novo na minha prática docente, exigia-se uma maior apreensão 

dos seus fundamentos, culminando com o início do meu Mestrado em Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática, possibilitando o aprofundamento dos 

estudos na área.  

Quanto ao ensino por investigação, trata-se de uma estratégia de ensino 

que engloba atividades centradas no aluno, viabiliza o desenvolvimento da 

autonomia e da capacidade de tomar decisões, de avaliar e de resolver 

problemas. Aprender a investigar envolve aprender a observar, planejar, 

levantar hipóteses, realizar medidas, interpretar dados, refletir e construir 

explicações de caráter teórico (SÁ, MAUÉS, MUNFORD, 2008). 
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Diante desse contexto, optou-se trabalhar com a formação de 

professores com foco no ensino de ciências e nas práticas pedagógicas, 

especificamente o ensino por investigação, por entender que essa abordagem 

contribui para o uso de metodologia ativa. A formação continuada,  devido a 

sua contribuição para haver apropriação dessa, representar a construção de 

novos caminhos no processo de formação docente e na diversificação de 

estratégias de ensino-aprendizagem. 

A tendência atual da formação continuada aponta uma crescente 

reflexão sobre  o papel do professor na sociedade moderna, com a produção 

de um quadro teórico definidor de um novo modelo para a sua formação, no 

qual o saber sobre o ensino deixa de ser visto pela lógica da racionalidade 

técnica e incorpora a dimensão do conhecimento construído,  a partir de uma 

prática crítico-reflexiva (FREITAS e VILLANI, 2002).  

Nesse contexto, a pesquisa-ação no âmbito da educação vem como 

uma possibilidade para a formação do professor numa linha que valoriza a 

reflexão consciente do professor em sua prática, ou seja, a análise refletida 

intencional, a problematização da prática e a produção de conhecimentos pela 

pesquisa da própria experiência cotidiana como apoio para a emancipação e 

para a aprendizagem profissional (MOLINA, 2007). Segundo Kemmis e 

McTaggart (apud RICHARDSON, 2004), fazer pesquisa-ação significa planejar, 

observar, agir e refletir de maneira mais consciente, mais sistemática e mais 

rigorosa do que fazer nas experiências do dia-a-dia.  

Rosa e Schnetzler (2003) discorrem que, assumindo a associação 

ensino-pesquisa como premissa básica para a formação de professores, todos 

os sujeitos participantes validam o conhecimento produzido. As autoras 

descrevem  três níveis de  investigação apoiando-se em  Carr e Kemmis (1988) 

cuja discussão está no cerne de que o saber é resultado da atividade humana 

impulsionada por necessidades naturais e por interesses apontados como 

“constitutivos dos saberes”, que seriam: o técnico, o prático e o emancipatório. 

O primeiro é aquele que movimenta os seres humanos para adquirir 

conhecimentos que levam ao controle técnico dos objetos naturais. O segundo 

gera um conhecimento de natureza interpretativa, capaz de informar e orientar 

o juízo prático, sendo delimitado por significados subjetivos. Nessa perspectiva, 
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todos os sujeitos participantes validam o conhecimento produzido. E o terceiro, 

investe na possibilidade de superar a limitação dos significados subjetivos em 

direção a um saber emancipador, do qual o marco de referência objetiva 

permite a comunicação e a ação social, mediante processos reflexivos. 

Para Rosa e Schnetzler (2003), aqueles que agem no processo 

educativo conseguem melhorar suas práticas, seus auto-entendimentos e as 

situações e instituições nas quais trabalham e que o sucesso da investigação 

educativa, conduzida por agentes externos, não se avalia em função da 

quantidade de experiência e trabalho que os professores conseguiram realizar, 

mas sim em função da contribuição para a melhoria educativa nas situações 

reais e concretas da prática pedagógica. 

Na perspectiva de formação de um professor emancipado, pesquisador 

reflexivo de sua prática para superar a limitação dos saberes, propõe-se – 

neste estudo, uma formação continuada para o uso da abordagem 

investigativa, seguindo elementos da pesquisa-ação, com professores de 

ciências participantes de um curso de formação continuada sobre ensino por 

investigação através do Projeto intitulado Em Busca de Novos Talentos para a 

Ciência: uma intervenção no ensino público, financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), ofertado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação de Natal/RN, no ano de 2012.  

Embora o curso tenha alcançado resultados significativos, Oliveros 

(2013) relata que, para muitos professores, a referida qualificação possibilitou o 

primeiro contato com essa abordagem, enquanto outros já haviam 

experimentado essa prática mesmo sem fundamentação teórica consistente. O 

estudo revela ainda algumas fragilidades na compreensão do embasamento 

teórico, aceitação e mudança na prática pelo professor e também do aluno; a 

relação do que é o ensino por investigação e como utilizá-lo na aplicação do 

método científico; dificuldades relacionadas ao tempo para planejamento e 

aplicação de atividades investigativas.   

A partir das constatações obtidas por Oliveros (2013) – além das minhas 

inquietações vivenciais iniciais, observações e concepções enquanto 

professora participante do Curso Novos Talentos, aliada às minhas limitações 
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práticas do uso da abordagem investigativa – buscou-se uma reaproximação 

com esses professores participantes do curso de formação continuada Novos 

Talentos para investigar e compreender as seguintes questões-foco: os 

professores que participaram do curso mencionado sobre ensino por 

investigação compreendem e aplicam essa abordagem na sua prática 

docente? Para os professores, existem dificuldades no planejamento e 

execução de propostas de ensino com abordagem investigativa? O que pode 

ser feito para melhorar a apropriação da prática investigativa pelos professores 

e incentivar a participação deles na reflexão e avaliação de suas dificuldades? 

A partir destes questionamentos, consideramos as seguintes hipóteses: (1) Os 

professores possuem dificuldades em utilizar o ensino por investigação na sua 

prática educativa porquanto não compreendem os princípios teóricos dessa 

abordagem; (2) A ação do envolvimento, fazer e refazer a partir da reflexão e 

avaliação permite melhoria na apropriação dos princípios do ensino 

investigativo e mudança na prática docente; (3) os professores apresentam 

certa resistência ao uso da abordagem investigativa porque demanda maior 

tempo de planejamento, tornando-se incompatível com a forma de organização 

curricular vigente de sua escola; (4) os professores e alunos apresentam 

obstáculos diante da prática investigativa por falta de hábito em resolver 

problemas e de habilidade em desenvolver a argumentação científica.  

Atendendo aos princípios da pesquisa-ação que visa promover 

mudanças (ação) e compreensão (pesquisa), partiu-se do diagnóstico para 

ação-reflexão objetivando o envolvimento e a mudança pra melhorar a prática 

do professor da abordagem investigativa.  

Nessa óptica, apresentamos com objetivo geral: 

Contribuir com a formação de professores de ciências do ensino básico 

no uso da abordagem do ensino por investigação, com vistas à superação de 

obstáculos e a realização de mudanças na prática pedagógica.  
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E de forma específica: 

1. Verificar a apropriação e a repercussão na prática do ensino por 

investigação pelas professoras participantes após dois anos da 

realização de um curso de formação continuada sobre o tema, para 

identificar e direcionar um plano de pesquisa-ação a outro curso de 

formação continuada com os mesmos sujeitos; 

2. Organizar um grupo de estudo com os professores participantes do 

curso de formação- Novos Talentos- anterior a essa pesquisa, seguindo 

elementos da pesquisa-ação, para aproximação, envolvimento e 

reflexão para melhoria da compreensão e prática do ensino 

investigativo;  

3. Identificar as dificuldades e os avanços dos professores no planejamento 

e execução de atividades investigativas durante a formação 

desenvolvida nesta pesquisa; 

4. Identificar as fragilidades e potencialidades de professores e alunos ao 

vivenciarem a abordagem do ensino investigativo. 

Para tanto, o trabalho está organizado da seguinte forma: o primeiro 

capítulo abordará a fundamentação teórica englobando o ensino de ciências no 

Brasil, o ensino por investigação como estratégia de ensino e a formação 

continuada de professores. 

O segundo capítulo diz respeito ao contexto e ao caminho metodológico 

adotado, de cunho qualitativo, visto como a análise de dados parte da escrita, 

da fala e da ação dos participantes para fazer as interpretações. E por se tratar 

de formação de professor, no intuito de promover a mudança, compreende-se 

que utilizar elementos da pesquisa-ação viabiliza uma ação frente à prática dos 

docentes. 

O terceiro capítulo compreende a análise dos resultados e discussão, o 

qual está organizado em forma de manuscritos a serem publicados como 

artigos em revistas especializadas na área. Assim sendo: 

Manuscrito (1): Impactos de uma proposta de formação continuada 

sobre o ensino por investigação para mudança quanto à prática de professores 

de ciências;  
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Manuscrito (2): Perspectivas da pesquisa-ação como proposta de 

formação continuada de professores de ciências, para apropriação e melhoria 

da prática do ensino investigativo;  

Manuscrito (3): Cenários de formação sobre o ensino investigativo na 

área de ciências: uma reflexão a partir de duas experiências no ensino básico. 

E por fim, as considerações finais, apresentando uma síntese e reflexão 

das atividades desenvolvidas durante a pesquisa. Como produto educacional 

da dissertação, propõe-se um material instrucional para a formação do 

professor.   
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CAPÍTULO 1- FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PESQUISA 

 

O presente capítulo apresenta um panorama sobre o ensino de ciências 

no Brasil quanto às mudanças dos enfoques educacionais ocorridas ao longo 

dos anos, influenciadas fortemente pelo contexto histórico da época. Também 

discorre sobre a estratégia didática do ensino por investigação e como traz 

aspectos do processo de formação continuada de professores.  

 

1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS NO BRASIL 

 

Ao longo dos anos, o ensino de ciências passou por diferentes 

mudanças referentes ao currículo escolar e aos objetivos atribuídos ao 

conhecimento científico no processo de formação dos estudantes.  

No Brasil, passou a ter caráter obrigatório a todas as séries ginasiais 

com a promulgação da Lei 4.024 – Diretrizes e Bases da Educação, de 21 de 

dezembro de 1961, na qual ampliou a participação das ciências no currículo 

escolar, que passaram a figurar desde o 1º ano do curso ginasial. 

(KRASILCHIK, 2000). 

Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, 

ministravam-se aulas de ciências naturais apenas nas duas últimas séries do 

antigo curso ginasial. Essa lei estendeu a obrigatoriedade do ensino da 

disciplina a todas as séries ginasiais, mas apenas a partir da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, em 1971 (LDBEN no 5.692/71), Ciências passou 

a ter caráter obrigatório nas oito séries do primeiro grau o que equivale, 

atualmente, ao Ensino Fundamental (PCN, 1998). 

O cenário escolar que antecedeu as mudanças promovidas pelas LDBs 

era dominado pelo ensino tradicional, predominante até a década de 50. O 

ensino tinha como objetivos formar a elite e transmitir informações 

(KRASILCHIK, 1987). A aprendizagem consistia em um processo de recepção 

passiva e de memorização de conteúdos, de modo que aos professores cabia 

a transmissão de conhecimentos produzidos pela humanidade, por meio de 

aulas expositivas. No espaço escolar, o conhecimento científico era 
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considerado um saber neutro e a verdade científica, tida como inquestionável e 

imutável (PCN, 1998). 

Na medida em que a ciência e a tecnologia foram reconhecidas como 

essenciais no desenvolvimento econômico, cultural e social, o ensino das 

ciências – em todos os níveis – foi também crescendo de importância, sendo 

objeto de vários movimentos de mudanças do ensino (KRASILCHIK, 2000).  

Com isso, no período de 1950-1960, o ensino de ciências refletia as 

mudanças da situação do mundo ocidental após a Segunda Guerra Mundial. 

Os avanços na industrialização, no desenvolvimento tecnológico e científico 

provocaram influências no campo educacional. Um marco importante para o 

progresso científico foi o lançamento do satélite soviético Sputnik ao espaço 

em 1957 (KRASILCHIK, 1987).  

Esse período foi marcante na história do ensino de ciências e influenciou 

as tendências curriculares das várias disciplinas científicas. Além disso, outras 

modificações no ensino dessa disciplina ocorreram, em função de fatores 

políticos, econômicos e sociais que resultaram em transformações das políticas 

educacionais (KRASILCHIK, 2000). 

No âmbito educacional, as propostas de transformações pretendiam 

substituir os métodos tradicionais teóricos, memorísticos e passivo por uma 

metodologia ativa em que se buscava a incorporação da expansão do 

conhecimento científico aos currículos escolares, bem como a inserção de 

atividades práticas. Com isso, destacava-se o uso dos laboratórios nesse 

processo (KRASILCHIK, 1987). 

No Brasil, para atender a essas mudanças, por meio do Instituto 

Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), fundado em 1946, um 

grupo de professores aspirava melhorias no ensino de ciências e concentrava 

os estudos na atualização dos conteúdos e na preparação de material para as 

aulas práticas de laboratório (KRASILCHIK, 1987).  

Paralelo a essas iniciativas, o Ministério da Educação também promovia 

cursos de capacitação através da Campanha de Aperfeiçoamento do Ensino 

Secundário (CADES), com o objetivo de apresentar o produto da ciência por 

meio da transmissão de informações e apresentação de conceitos e 
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fenômenos. Embora faltasse a relação do conhecimento científico ao contexto 

econômico, social, político e tecnológico (KRASILCHIK, 1987).  

Diante dessa realidade, os projetos curriculares da época consideravam 

a Ciência como uma atividade neutra. O julgamento de valores dos cientistas e 

as condições de produção do conhecimento eram colocados à parte da 

atividade científica e de suas implicações na sociedade. Assim, os alunos, ao 

executarem as etapas do método científico no ensino de ciências, vivenciavam 

o que hoje é considerada uma visão neutra, distorcida e errônea sobre a 

investigação cientifica (KRASILCHIK, 2000). 

Com o passar no tempo, entre o período de 1960-1970, os grandes 

projetos incorporaram mais um objetivo: possibilitar a vivência do método 

científico, como necessário a formação dos cidadãos. Começava-se a se 

pensar na democratização do ensino. Essa proposta implicava em 

transformações no ensino de ciências, em que vinculava o processo intelectual 

à investigação científica (KRASILCHIK, 1987).  

A mudança valorizava a participação do aluno na identificação de 

problemas, elaboração de hipóteses, análise de variáveis, planejamento de 

experimentos e a conclusão dos resultados obtidos. Nesse período, premeou à 

ideia da existência de uma sequência de etapas, que caracterizaria o método 

científico (KRASILCHIK, 2000). 

Desse modo, o enfoque educacional da época ficou conhecido como 

ensino por redescoberta, influenciado pelo avanço tecnológico e conceitual nas 

ciências, o que se tornou uma tendência considerar o ensino como método, 

aproximando os alunos da atividade científica no intuito de estimular tal 

carreira. Os estudantes seguiam passos da investigação, reproduzindo 

conhecimentos produzidos pelos cientistas (CAMPOS e NIGRO, 2009). 

Na década de 1970, mesmo com a promulgação da Lei no. 5.692/71, 

afetando diretamente vários aspectos do sistema educacional, a escola 

secundária passou a focar na formação do trabalhador e não mais a formação 

do futuro cientista. Por mais que a Lei ampliasse as disciplinas científicas, o 

currículo passou a valorizar as disciplinas instrucionais ou profissionalizantes. 

(KRASILCHIK, 1987). Nesse período as mudanças no sistema educacional 
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foram influenciadas pelo contexto político do regime militar que o país 

vivenciava.   

Em meados de 1970, os discursos cognitivista e construtivista, marcados 

por um viés oriundo da psicologia, deram o tom dos discursos sobre o ensino 

de ciências principalmente no âmbito da pesquisa em educação. Isso significou 

um deslocamento do olhar antes focado no currículo e nos materiais 

curriculares para o aprendiz (SÁ, 2009). 

 Nesse período, as contribuições de Jean Piaget (1986-1980) foram 

incorporadas por uma parte expressiva da comunidade de formadores e 

chegaram a expandir-se em diversas salas de aula, passando a servir de 

referencial teórico-metodológico para a reflexão sobre a aprendizagem de 

conceitos científicos e a influenciar as pesquisas sobre concepções 

espontâneas, bem como a aprendizagem por mudança conceitual (SÁ, 2009). 

Nessa época, iniciaram-se diversas pesquisas relacionadas às 

concepções alternativas oriundas das experiências do cotidiano. Os estudos 

sinalizavam para a necessidade de uma mudança no processo de ensino-

aprendizagem (NUNES e RAMALHO, 2004).  

Para tentar superar as concepções alternativas, foi proposta a estratégia 

conhecida como mudança conceitual. Segundo Posner et. al (apud  NUNES e 

RAMALHO, 2004), para ocorrer a mudança, era necessário produzir uma 

insatisfação com os conceitos já existentes, como haver uma compreensão 

sobre a nova concepção e oportunizar a utilização dos novos conceitos. 

 Entretanto, percebeu-se que a mudança conceitual não ocorria de forma 

tão simples. Existia certa resistência em romper tais concepções. Nesse 

sentido, Gil Péres (1993) apontava a necessidade de uma mudança 

metodológica para que ocorresse uma mudança conceitual. Nessa perspectiva, 

a estratégia de ensino que parecia mais coerente com a orientação 

construtivista envolvia a utilização de situações problemáticas na construção do 

conhecimento. Desta forma, seria possível aproximar a situações de ensino- 

aprendizagem a construção do conhecimento científico.  

Em meio a essas mudanças, a partir dos anos 1980, o ensino de 

ciências passou a incorporar o discurso da formação do cidadão crítico e 

participativo. As propostas educativas destacavam a necessidade de levar os 
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estudantes a desenvolverem o pensamento reflexivo e crítico; a questionarem 

as relações existentes entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o meio 

ambiente, a  apropriarem-se de conhecimentos científico, social e culturalmente 

relevantes (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1990).  

Nesse período, com o modelo construtivista, o conhecimento escolar 

deixa de ser entendido como um produto acabado e passa a ser encarado 

como um processo, uma construção contínua e a passagem de um estágio 

para outro são caracterizadas por formação de novas estruturas intelectuais e 

cognitivas. O ensino é baseado na pesquisa e investigação, na solução de 

problemas por parte do aluno. Já o professor atua como mediador entre as 

situações de ensino-aprendizagem e o aluno (FERNANDES e MEGID NETO, 

2009). 

Diante de um contexto de mudanças, em 1996, foi aprovada uma nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96, a qual estabeleceu, no 

parágrafo 2º do seu artigo 1º, que a educação escolar deveria vincular-se ao 

mundo do trabalho e à prática social. O artigo 26 estabeleceu que “[…] os 

currículos do ensino fundamental e médio deveriam ter uma base nacional 

comum, a serem complementados pelos demais conteúdos curriculares 

especificados nesta Lei e em cada sistema de ensino” (KRASILCHIK, 2000).  

Nesse sentido, a formação básica do cidadão no ensino fundamental 

exigia o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente 

material e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores. Já  

o ensino médio com a função de consolidação dos conhecimentos e a 

preparação para o ambiente de trabalho e a cidadania para continuar 

aprendendo (KRASILCHIK, 2000). 

Ao longo desses anos, o ensino de ciências naturais, relativamente 

recente na escola fundamental, foi praticado com diferentes propostas 

educacionais, que se permearam ao longo das décadas como elaborações 

teóricas e que, de diversas maneiras, se expressaram nas salas de aula (PCN, 

1998).  

Diante da necessidade de mudanças, atualmente, as diversas áreas do 

conhecimento passaram a serem norteadas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) elaborados no intuito de construir referenciais nacionais 
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comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras, respeitando as 

diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país. Com isso, 

pretendia-se criar condições, nas escolas, que permitissem aos jovens terem 

acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos 

como necessários ao exercício da cidadania (PCN, 1998).  

No que diz respeito ao ensino de ciências, a fim de que os estudantes, 

ao  final do ensino fundamental, compreendessem as ciências naturais quanto 

aos aspectos ambientais, históricos, sociais, econômicos, políticos, científicos, 

tecnológicos e culturais, foram propostos os seguintes objetivos:  

- compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em 

sociedade, sendo agente de transformações do mundo onde vive em relação 

essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente; 

- compreender a Ciência como um processo de produção de conhecimento e 

uma atividade humana, histórica, associada       a aspectos de ordem social, 

econômica, política e cultural; 

- identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e 

condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica, e 

compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, 

sabendo elaborar juízo sobre riscos e benefícios das práticas científico-

tecnológicas; 

- compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bens individuais e 

coletivos que devem ser promovidos pela ação de diferentes agentes; 

- formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a 

partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, 

procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar; 

- saber utilizar conceitos científicos básicos, associados à energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

- saber combinar leituras, observações, experimentações e registros para 

coleta, comparação entre explicações, organização, comunicação e discussão 

de fatos e informações; 

- valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para 

a construção coletiva do conhecimento. 
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 Para atingir tais objetivos das ciências naturais, os PCNs , através  dos 

referencias curriculares,  sugeriram que no processo de ensino-aprendizagem 

os conteúdos do currículo envolvessem a apreensão de conceitos, 

procedimentos e atitudes. De modo que destaca:  

 

Conteúdos conceituais referem-se à construção ativa das 
capacidades intelectuais para operar com símbolos, ideias, 
imagens e representações que permitem organizar a realidade. 
Os procedimentos expressam um saber fazer, que envolve 
tomar decisões e realizar uma série de ações. Assim, os 
conteúdos procedimentais sempre estão presentes nos 
projetos de ensino, pois uma pesquisa, um experimento, um 
resumo, uma maquete, são proposições de ações presentes 
nas salas de aula. Já os conteúdos atitudinais permeiam todo o 
conhecimento escolar. A escola é um contexto socializador, 
gerador de atitudes relativas ao conhecimento, ao professor, 
aos colegas, às disciplinas, às tarefas e à sociedade (PCN, 
1996, p. 51).  

 
A classificação referente à aprendizagem de conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais foi descrita por César Coll e colaboradores em 

1987. Tal classificação partiu de pesquisadores preocupados com o ensino 

aplicado na escola, assim propuseram: tudo o que é passível de aprendizagem 

é um conteúdo. Dessarte, além dos conteúdos conceituais (Saber sobre), o 

currículo continha os conteúdos procedimentais (Saber fazer) e os atitudinais 

(Saber ser) (CAMPOS e NIGRO, 2009). 

Para isso, foram sugeridas orientações para que houvesse uma 

diversificação de estratégias didáticas com o fim de alcançar os objetivos 

propostos referentes: aprendizagem dos conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais.  

Nesse aspecto, diante das várias mudanças nos enfoques educacionais, 

é importante destacar o papel do professor e do aluno na busca por uma 

aprendizagem efetiva do conhecimento. A atividade docente – diferente do 

ensino baseado na transmissão de informações, memorização ou repetição de 

conteúdos – requer um papel que busque estratégias de ensino que conduzam 

o aluno a construir seu conhecimento. Desse modo, o professor passa a 

participar como mediador e orientador ao invés de simplesmente transmitir um 
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conteúdo pronto. Para esse aspecto, concorda-se com Silva e Bastos (2012, 

p.164), ao destacar o papel do professor, que por vez atua:  

 

[...] como mediador na construção do conhecimento pelo aluno 
e isto compreende uma triangulação inseparável: 
aluno/conhecimento/professor. A utilização de práticas 
pedagógicas que instiguem os estudantes a participarem 
ativamente na construção do seu próprio conhecimento, tem se 
mostrado eficaz em relação a um aprendizado mais 
contextualizado com a realidade e, consequentemente, mais 
consistente no que diz respeito à apropriação, por parte dos 
alunos, dos conteúdos necessários para sua formação 
acadêmica. 
 

 
Das várias estratégias de ensino que levam os estudantes a participar 

ativamente do processo, diversos autores (CARVALHO, 2013; CAMPOS e 

NIGRO, 2009; GIL PÉRES 1993, AZEVEDO, 2010) destacam aquelas que 

envolvem uma investigação na busca de um novo conhecimento. 

 Nesse ponto de vista Carvalho, (2013) destaca que ao planejar uma 

investigação, o professor deve levar em consideração os conhecimentos 

prévios importantes para que a discussão ocorra, os problemas norteadores da 

investigação contextualizados, os materiais oferecidos e/ou solicitados aos 

alunos, bem como o gerenciamento da aula que inclui, sobretudo, a 

participação ativa dos alunos nas atividades e discussões.   

Ao utilizar a abordagem investigativa, Carvalho (2010, p. 24) destaca 

cinco grupos de objetivos pedagógicos propostos por Blosser (1988) que o 

professor pode atingir: “(i) habilidades (manipular, questionar, investigar, 

organizar, comunicar); (ii) conceitos; (iii) habilidades cognitivas (pensamento 

crítico, solução de problemas, aplicação, síntese); (iv) compreensão da 

natureza da ciência (empreendimento científico, cientistas e como eles 

trabalham, e existência de uma multiplicidade de métodos científicos, inter-

relações entre ciência e tecnologia e entre várias disciplinas científicas);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(v) atitude   (curiosidade, interesse, satisfação, responsabilidade, colaboração, 

gostar de ciência)”.  

Os propósitos da utilização de uma atividade investigativa elencados por 

Blosser (1988), relacionam diretamente aos objetivos do ensino de ciências no 

ensino fundamental destacadas pelos PCNs. Sendo assim, o aluno diante de 
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uma proposta que utilize a investigação deixa de ser apenas um observador e 

passa a ter grande influência sobre ela, precisando argumentar, pensar, agir, 

questionar, participar ativamente da construção do seu conhecimento 

(CARVALHO, 2010). 

Nesse contexto, a utilização de estatégias pedagógicas que estimulem 

os estudantes a participarem ativamente na construção do seu próprio 

conhecimento, tem se mostrado eficiente em relação a um aprendizado mais 

contextualizado com a realidade e, consequentemente, mais consistente no 

que diz respeito à apropriação, por parte dos alunos, dos conteúdos 

necessários para sua formação. (SILVA e BASTOS, 2012). 

Portanto, a realização de estratégias de ensino que permite ao aluno a 

aprendizagem efetiva de conceitos, habilidades e atitudes deve fazer parte da 

prática docente do professor. Nessa óptica, uma metodologia que contribui 

para o desenvolvimento dessas competências é o ensino por meio de 

atividades investigativas, ao exercer um papel ativo na aprendizagem, levando 

o aluno a pensar, elaborar explicações, compartilhar ideias, argumentar, 

construir conceitos, fazer relações, exercitar a fala e a escrita, trabalhar 

colaborativamente. 

 

 

1.2 BREVE RESGATE HISTÓRICO DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO  

 

Durante o período compreendido entre a segunda metade do século XIX 

e os dias atuais, o ensino de Ciências apresentou diferentes objetivos que 

tiveram como base, principalmente, as mudanças vigentes na sociedade em 

suas diferentes épocas, considerando aspectos políticos, históricos e filosóficos 

(ZOMPERO e LABURÚ, 2011, p. 68). 

No final do século XIX, surgiu o Movimento da Pedagogia Progressista, 

contrário às ideias da Pedagogia Tradicional, tendo como um dos seus 

precursores o filósofo e pedagogo John Dewey (1859-1952). Os adeptos dessa 

nova proposta defendiam o ensino centrado na vida, na atividade, aliando 

teoria e prática, sendo o aluno  protagonista e participante ativo de seu 

processo de aprendizagem. (ZOMPERO e LABURÚ, 2011).  
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Sendo assim, surgiu a preocupação em estimular atividades 

investigativas na educação científica. Essa concepção recebeu influência das 

ideias do filósofo Dewey ao defender que a criança, ao chegar à escola, já 

vivenciou muitas experiências e aprendizagem, por isso, esse agir e reagir 

amplia-se, e as experiências se reconstroem por meio do processo de ensino-

aprendizagem no ambiente escolar. (ZOMPERO e LABURÚ, 2011).  

Em relação à visão do pensador acerca do ensino de ciências, 

Rodrigues e Borges (2008, p. 5) enfatizam que:  

 

Foi a partir de uma visão instrumentalista e adepta à atitude 
inquieta de busca que Dewey criticou o ensino de ciência em 
seu tempo, argumentando que a educação enfatizava o 
acúmulo de informações acabadas, com as quais os 
estudantes deveriam estar familiarizados. Para Dewey este tipo 
de abordagem não é o bastante para entender a ciência como 
um método de pensamento e uma atitude mental que ajuda a 
transformar formas de pensamento.  

 

Nesse ponto de vista, Dewey criticava o ensino de ciências baseado na 

transmissão de informações prontas que resultavam no acúmulo de 

conhecimento, sem levar os estudantes a compreenderam o processo de 

construção e sim o contato com produto da produção científica. 

Para o filósofo e pedagogo, o aluno deveria participar ativamente de sua 

aprendizagem, dessa maneira, os alunos deveriam propor um problema para 

investigarem aplicando seus conhecimentos de ciências aos fenômenos 

naturais (BARROW, 2006 apud ZOMPERO e LABURÚ, 2011). 

Nesse sentido, Dewey propôs a perspectiva investigativa nas atividades 

escolares a partir do método científico, buscando superar duas questões: “(a) 

os alunos aprendem apenas os conceitos técnicos sem entender o modo e 

como se chegaram a esses conceitos e (b) os alunos não são estimulados a 

descobrir as relações desses conceitos técnicos com os objetos e estes que 

lhe são familiares” (TRÓPIA, 2009, p. 3). 

Para o filósofo, no momento que os alunos passassem a vivenciar a 

investigação através do método científico, realizando a sequência de etapas, 

eles teriam uma aproximação com a forma que os conceitos científicos são 
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produzidos, resultando numa participação ativa na compreensão sobre o fazer 

e saber ciência.   

Nesse sentido, “a educação científica, na primeira metade do século XX, 

passou a ter seu objetivo principal voltado aos valores sociais, devido ao 

crescimento da urbanização, da imigração, problemas relacionados à saúde 

pública. Sendo assim, o ensino por investigação foi visto como um modo de 

desenvolver habilidades necessárias para resolver problemas de relevância 

social, ao invés de apenas desenvolver nos alunos habilidades de raciocínio. 

Essas ideias estavam também baseadas na filosofia de Dewey” (ZÔMPERO e 

LABURÚ, 2011, p. 71). 

Em meio a mudanças, diversos projetos sugeriram o ensino de ciências 

baseado na investigação. Dentre eles, o documento Project 2061 - Science For 

All Americans (AAAS, 1989), surgiu em 1989 na tentativa de explicitar o 

consenso acerca de que os estudantes deveriam saber para serem 

cientificamente alfabetizados num sentido amplo. Os autores do projeto 

recomendavam que o ensino de ciência fosse consistente com a natureza da 

investigação cientifica e os alunos incorporassem características da atividade 

científica (RODRIGUES e BORGES, 2008). 

Outro projeto que adotou uma linha semelhante, a National Research 

Council (NRC), contribuiu com a definição de alfabetização científica através da 

publicação do National Science Education Standards (NRC, 1996). Neste 

documento, os objetivos identificados para a educação em ciência eram com o 

intuito de que os estudantes tornem-se capazes de:  

 

(i) Experimentar a riqueza e o entusiasmo de quem 
compreende o mundo natural; (ii) Utilizar processos e princípios 
científicos apropriados para tomar decisões particulares; (iii) 
Engajar de forma inteligente em discussões e debates que 
envolvam temas que dizem respeito à ciência e à tecnologia; 
(iv) Aumentar a produtividade econômica utilizando 
conhecimento, compreensão e habilidades que uma pessoa 
letrada cientificamente possui em sua carreira (RODRIGUES e 
BORGES, 2008, p. 10). 

 

Em meio à inserção de novas possibilidades para a educação científica, 

o ensino de ciências baseado na investigação passou a ser proposto por 
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diferentes programas como o Hands on nos Estados Unidos, La main à La Pâte 

na França, o projeto ABC na Educação Científica- Mão na Massa no Brasil. 

Esses projetos reforçam que o conhecimento científico não deve ser 

apresentado de forma pronta e acabada, mas deve ser construído por eles por 

meio da investigação e da experimentação (BORGES, 2010).  

Essas novas perspectivas do ensino de ciências por investigação 

chegaram ao Brasil na década de 1990 e, de acordo com levantamento de 

Trópia (2009), vem crescendo o número de trabalhos publicados em anais de 

eventos e revistas especializadas sobre essa prática de ensino (TRÓPIA e 

CALDEIRA, 2009).  

Um dos fatores de crescimento dessa percepção no Brasil são 

programas de formação continuada e capacitação de professores que divulgam 

o Ensino por Investigação. Esses programas são geralmente associados a 

Universidades Federais, como: o curso de especialização lato sensu chamado 

Ensino de Ciências por Investigação, realizado pelo CECIMIG – Centro de 

Ensino de Ciências e Matemática – da Faculdade de Educação da UFMG; 

projeto de formação continuada de professores ABC na Educação Científica - 

Mão na Massa desenvolvido no país, no estado de SP pelo Centro de 

Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP - São Carlos e no RJ pelo 

Instituo Oswaldo Cruz (IOC); projetos de formação de professores promovido 

pelo LaPEF – Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física – da Faculdade de 

Educação da USP (TRÓPIA e CALDEIRA, 2009).  

Nesse contexto de crescimento e divulgação do ensino por Investigação, 

destaca-se o curso de formação continuada para professor promovido por 

docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte através do Em 

Busca de Novos Talentos para a Ciência: uma intervenção no ensino público 

aproximando essa abordagem dos professores. 

Em um levantamento realizado por Trópia e Caldeira (2009) – referente  

aos trabalhos nacionais sobre o Ensino de Ciências e Biologia por 

investigação, cujas discussões centram-se nos fundamentos teóricos dessa 

prática, destacaram-se : Nascimento e Carvalho (2001; 2007) que discutem a 

apropriação da prática científica no Ensino de Ciências têm como fundamento 

possibilitar aos alunos uma concepção de ciência histórica e humana; Sá et. al 
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(2007) apontam uma questão fundamental para o Ensino de Ciências por 

Investigação que consiste na distinção das características do ensino 

investigativo com as características da investigação científica. Munford e  Lima 

(2007) discutem que o Ensino de Ciências por Investigação deve levar o aluno 

a aprender sobre Ciências, a estabelecer relações tanto com os métodos de 

investigação, quanto com as dinâmicas sociais caracterizadoras das Ciências 

como um empreendimento cultural e social. 

Dessa forma, percebe-se que diversos estudiosos na área de ensino e 

didática das ciências investem em pesquisas sobre a metodologia do ensino 

por investigação atrelada a uma estratégia a ser incorporada no ensino de 

ciências e biologia como uma forma de ensinar e aprender sobre ciências.  

 

1.2.1 O ensino por investigação como estratégia didática 

 

 O ensino por investigação é uma estratégia didática que engloba 

atividades centradas no aluno, possibilita o desenvolvimento da autonomia e da 

capacidade de tomar decisões, de avaliar e de resolver problemas. Aprender a 

investigar envolve aprender a observar, planejar, levantar hipóteses, realizar 

medidas, interpretar dados, refletir e construir explicações de caráter teórico 

(SÁ, MAUÉS e MUNFORD, 2008). 

Nessa perspectiva, Zômpero e Laburú (2011, p. 73) enfatizam que:  

As atividades investigativas não são realizadas, atualmente, 
levando os alunos a realizá-las de modo algorítmico, como em 
um suposto método científico. O ensino por investigação, que 
leva os alunos a desenvolverem atividades investigativas, não 
tem mais, como na década de 1960, o objetivo de formar 
cientistas. Atualmente, a investigação é utilizada no ensino com 
outras finalidades, como o desenvolvimento de habilidades 
cognitivas nos alunos, a realização de procedimentos como 
elaboração de hipóteses, anotação e análise de dados e o 
desenvolvimento da capacidade de argumentação. 

 

Como ressalta Oliveros (2013) é importante destacar que o ensino por 

investigação é diferente do ensino por redescoberta, no qual era baseado em 

experiências que permitissem aos alunos investigarem e reconstruírem as 

principais descobertas científicas ao seguir os passos do cientista, resultando  

os mesmos resultados e as mesmas conclusões.    
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De acordo com Carvalho et al. (2010), uma atividade para desenvolver o 

conhecimento cientifico parte da proposição de um problema. O problema é a 

mola propulsora das variadas ações dos alunos: motiva, desafia, desperta o 

interesse e gera discussões. Resolver um problema intrigante é razão de 

alegria, pois promove a autoconfiança necessária para o aluno contar o que fez 

e tentar explicá-lo.  

Algumas concepções equivocadas sobre o ensino por investigação são 

levantas pelo NRC (2000) e mencionadas por Munford e Lima (2008) ao 

apontarem que envolvem, necessariamente, atividades práticas,  experimentais 

ou restritas a elas; essas são bastante “abertas” nos quais os alunos têm 

autonomia nos procedimentos da investigação; podendo o conteúdo pode ser 

ensinado a partir da abordagem supracitada.  

Em experiência relatada por Luz e Oliveira (2008) sobre a utilização de 

uma atividade lúdica com uma abordagem investigativa destacam que a 

proposta contribuiu para sensibilizar os alunos para o fato de que o 

conhecimento pode ser gerado ou obtido a partir de diferentes fontes, além de 

estimular o interesse e a curiosidade dos estudantes pela relação entre 

conhecimentos derivados da experiência diária, a prática escolar e mesmo o 

conhecimento científico. 

Os mesmos autores mencionam que é fundamental desenvolver práticas 

dotadas de caráter investigativo. Nesse aspecto, o trabalho coletivo, a 

discussão, o reconhecimento e a aceitação (ou não) das conclusões dos 

outros, bem como a oportunidade de trocas constantes de informações, 

sugestões e resultados entre os grupos (e entre estes e o professor) criam uma 

atmosfera de trabalho na qual o diálogo foi favorecido em vários níveis, em 

detrimento de uma transmissão pura e simples das informações. 

Partindo dessa conjectura, o ensino de ciências por investigação vem a 

contribuir com a utilização de metodologias ativas no processo de ensino-

aprendizagem, sendo uma estratégia dentre outras que o professor possa 

selecionar ao procurar diversificar sua prática. Com isso, é essencial que haja 

uma aproximação dessas metodologias inovadoras na formação dos 

professores, uma vez que o conhecimento está em constante mudança.  
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1.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES 

 

Estudos realizados sobre formação de professores mostram que o 

interesse vem aumentando nos trabalhos relacionados à educação. André 

(2010, p. 176) destaca que, nos anos 1990, o percentual dos trabalhos da área 

de educação que tratavam do tema da formação docente girava em torno de 6 

-7%. 

Nos anos 1990, a grande maioria das pesquisas centrava-se nos cursos 

de formação inicial: licenciatura, Pedagogia e Escola Normal (76% das 

pesquisas). Quanto à formação continuada, o aumento foi bastante expressivo 

no período de 1990-1996 em que foram registradas 36 pesquisas. Já no 

período de 1997 – 2002 foram classificadas 115 teses e dissertações sobre 

esse tema (BRZEZINSKI, 2006). 

Nos anos 2000 a temática priorizada passou a ser identidade e 

profissionalização docente. Em 2007, o foco passa a ser o professor, suas 

opiniões, representações, saberes e práticas, chegando a 53% do total dos 

estudos sobre formação docente (ANDRÉ, 2010, p. 176). 

Os estudos mais recentes dos pós-graduandos revelam uma intenção de 

dar voz ao professor e de conhecer melhor o seu fazer docente. Pode-se, no 

entanto, indagar: investigar as opiniões, representações, saberes e práticas do 

professor (ANDRÉ, 2010, p. 176,). 

Diante do aumento no interesse dos estudos sobre a formação de 

professores, favoreceu a criação de grupos de trabalho, eventos científicos, 

periódicos. Um exemplo foi a criação do grupo de trabalho Formação de 

Professores que integra a Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 

em Educação – ANPEd. Em 2006, ocorreu O I Encontro de Grupos de 

Pesquisa sobre Formação de Professores, mapeando a produção acadêmica e 

identificando as questões de maior interesse na área. Em 2009, ocorreu o 

lançamento da Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores. 

(ANDRÉ, 2010). 
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Ao observar essa perspectiva, , Brzezinski (2006, p. 35) destaca que: 

 

Os estudos mostram que enquanto no primeiro Estado do 
Conhecimento, que abrange o período 1990-1996, dominou o 
paradigma da racionalidade técnica, operacionalizado por meio 
de programas de curta duração, em forma de “treinamento” ou 
cursos de atualização, neste segundo Estado do 
Conhecimento, que cobriu o período 1997-2002, registramos o 
predomínio do paradigma da complexa relação entre 
educação, universidade, sociedade do conhecimento e mundo 
do trabalho, caminhando pela lógica da reflexão, como 
fundamento para a grande maioria dos programas em que os 
centros formadores, em particular, e as universidades atuarem 
como parceiros ou colaboradores.  

 

Esses reflexos de mudanças promoveram a expansão de programas  de 

formação continuada. A LDB 9.934/96, o Plano Nacional de Educação (PNE, 

2001) e o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE, 2007) destacam a 

importância da formação continuada. Para fomentar as necessidades 

formativas na carreira docente, o Ministério da Educação criou diversos 

programas de formação continuada de professores. 

Nesse aspecto, em 2003, o MEC criou a Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores visando à institucionalização dessa formação 

articulada à pesquisa e à produção acadêmica, desenvolvida pelas 

Universidades através dos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Educação que atuam em rede para atender as necessidades e demandas dos 

sistemas de ensino, articulados entre si e com outras instituições de ensino 

superior, para a produção de materiais instrucionais e orientação para cursos a 

distância e semipresenciais (SILVA e BASTOS, 2012). 

A Rede Nacional de Formação Continuada (BRASIL, 2005) tinha como 

objetivos:  

 Institucionalizar o atendimento da demanda de formação continuada; 

 Desenvolver uma concepção de sistema de formação em que a 

autonomia se construa pela colaboração, e a flexibilidade encontre seus 

contornos na articulação e na interação; 

 Contribuir com a qualificação da ação docente no sentido de garantir 

uma aprendizagem efetiva e uma escola de qualidade para todos; 
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 Contribuir com o desenvolvimento da autonomia intelectual e 

profissional dos docentes; 

 Desencadear uma dinâmica de interação entre os saberes 

pedagógicos produzidos pelos Centros, no desenvolvimento da 

formação docente, e pelos professores dos sistemas de ensino, em sua 

prática docente; 

 Subsidiar a reflexão permanente na e sobre a prática docente, com o 

exercício da crítica do sentido e da gênese da sociedade, da cultura, da 

educação e do conhecimento, como o aprofundamento da articulação 

entre os componentes curriculares e a realidade sócio-histórica; 

 Institucionalizar e fortalecer o trabalho coletivo através de reflexão 

teórica e construção da prática pedagógica. 

De acordo com a Rede Nacional de Formação Continuada (BRASIL, 

2005), se a formação continuada supõe cursos, palestras, seminários, 

atualização de conhecimentos e técnicas, ela não se restringe a isso, mas 

exige um trabalho de reflexão teórica e crítica sobre as práticas e de 

construção permanente de uma identidade pessoal e profissional em íntima 

interação. 

 Para isso, deve-se considerar o professor como sujeito, valorizando 

seus conhecimentos  teóricos, suas experiências profissionais e seus saberes 

da prática, permitindo que, no processo, ele se torne um investigador capaz de 

rever sua prática, atribuir-lhe novos significados e compreender e enfrentar as 

dificuldades com as quais se depara (BRASIL, 2005). 

Em 2009, o MEC instaurou a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, através do Decreto nº 6.755, 

de 29 de janeiro, o qual articula ações de formação continuada de professores 

entre a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, e disciplina a 

atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) no fomento a programas de formação inicial e continuada (SILVA e 

BASTOS, 2012).  

Outros programas de formação foram criados pelo MEC para contribuir 

com a melhoria da qualidade da educação básica no País.  Um exemplo foi o 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) 
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implantado em regime de colaboração entre a Capes, os estados, municípios, o 

Distrito Federal e as Instituições de Educação Superior – IES, tendo como 

objetivo induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de 

qualidade, para professores em exercício na rede pública de educação básica, 

com a finalidade de que estes profissionais obtivessem a formação exigida pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (CAPES, 2014). 

 

1.3.1 Reflexões sobre a formação continuada na prática pedagógica  

 

Refletir sobre a formação continuada é propiciar ao professor condições 

de avançar e inovar, e ao mesmo tempo, permitir que ele mesmo busque 

estratégias didático-pedagógicas que possam auxiliar a sua prática no 

processo de ensino-aprendizagem (CARVALHO, 2008). 

A literatura atual aponta uma crescente reflexão sobre qual seria o papel 

do professor na sociedade moderna, com a produção de um quadro teórico que 

define um novo modelo no processo de formação, no qual o saber sobre o 

ensino deixa de ser visto pela lógica da racionalidade técnica e incorpora a 

dimensão do conhecimento construído  a partir de uma prática crítico-reflexiva 

(FREITAS e VILLANI, 2002).  

A perspectiva mais proeminente centra-se, hoje, em uma concepção 

construtivista, em que vários modelos precisam ser conhecidos (considerando 

possibilidades e limitações) pelos professores. Esses modelos assumem o 

aluno como sujeito ativo do processo de aprendizagem e faz do professor um 

mediador. Dessa forma, professor e aluno são percebidos como espíritos 

investigativos, autônomos, críticos e reflexivos sobre suas respectivas ações. 

(CARVALHO, 2008, p. 21). 

Com as mudanças que ocorrem ao longo do tempo no âmbito da 

educação, permitiu-se refletir sobre o papel do aluno e do professor no 

processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, pensar em formação 

continuada do professor é fundamental, visto como os docentes precisam 

acompanhar mudanças no cenário educacional e atuar conforme as 

necessidades vigentes.  
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Entretanto, o processo de rupturas representa, para muitos professores, 

um doloroso e difícil passo, no sentido de quebrar rotinas e desestruturar 

formações cognitivas, afetivas e emocionais já consolidadas, o que exige 

investimento pessoal e profissional contínuo de alteração dos quadros teóricos 

e práticos já internalizados (IBIAPINA, 2008).  

Tais dificuldades podem ser um reflexo do déficit na formação inicial, 

uma vez que a falta de práticas pedagógicas que permitam aos licenciandos, o 

desenvolvimento de diversas habilidades que os façam refletirem sobre o papel 

enquanto formador no processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, as 

lacunas no processo formativo vêm contribuindo para o distanciamento entre a 

teoria e a prática o que vem a reforçar um ensino numa perspectiva tradicional.    

Na expectativa de superar as dificuldades com a mudança na prática, 

Ibiapina (2008) aponta que a alteração desse quadro se dá a partir do 

momento em que traz à tona as necessidades formativas para o preenchimento 

das lacunas e reelaboração desses conhecimentos por intermédio de estudos e 

reflexão sistematizados colaborativamente.  

E embora se reconheça que esse processo não ocorre de maneira 

espontânea , tão pouco com rapidez almejada pelos pesquisadores gostariam, 

acredita-se que essas dificuldades podem ser superadas quando a academia 

se aproxima da escola, criando as condições para mudar o trabalho docente, a 

escola e sociedade (IBIAPINA, 2008 p.52).  

Diante dessa realidade, os professores precisam aprender refletir sobre 

a sua prática, a estrutura organizacional e as condições de trabalho que 

interferem na prática educativa e na autonomia profissional. Nesse sentido, 

Ibiapina (2008, p. 72) ressalta que “a dimensão reflexiva é essencial à 

formação do professor, porquanto desenvolve atitude científica de olhar a 

realidade educacional para além de conceitos espontâneos, proporcionando o 

desenvolvimento profissional”. 

Nessa mesma linha de pensamento, Silva e Bastos (2012) reforçam que 

a reflexão deve ser inerente ao trabalho do professor, não somente a reflexão 

sobre conceitos nem a reflexão isolada da prática. O modo reflexivo de atuar 

como professor deve abranger discussões sobre teorias e práticas, com o 

intuito de as pessoas envolvidas no processo educativo possam conquistar 
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uma postura questionadora,  problematizadora  e construa, a partir daí, 

conhecimentos alicerçados em bases sólidas.  

Para propiciar a prática reflexiva na formação continuada de 

professores, as escolas, assim como a universidade, devem criar espaço de 

trabalho colaborativo. No entanto, não é suficiente que os professores se 

sintam abertos e disponíveis para refletir sobre a sua prática pedagógica, é 

necessário que cada professor se sinta insatisfeito e deseje transformar a sua 

realidade docente em direção a novos planejamentos, novas ações e reflexões 

para promover mudanças significativas no fazer pedagógico (LAGE, URZZETA 

E CUNHA, 2009).                                                                                                                             

Dado esse contexto, muitos pesquisadores apontam a necessidade de 

se investir em propostas teórico-metodológicas que promovam a relação 

escola-universidade no intuito de contribuir para a formação por meio de 

atividades mediadas por processos colaborativos que os consideram dentro de 

uma perspectiva crítico-reflexiva (VICTOR, 2011). Nesse caso, Ibiapina (2008, 

p. 51) afirma que a colaboração cria novos conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores essenciais para o entendimento compartilhado e para a 

efetivação das parcerias reflexivas.  

Sendo assim, a pesquisa-ação no âmbito da educação vem como uma 

possibilidade para a formação do professor numa linha que valoriza a imersão 

reflexiva consciente do professor em sua prática, ou seja, a análise refletida 

intencional, a problematização orientada da prática e a produção de 

conhecimentos pela pesquisa da própria experiência cotidiana como apoio para 

a emancipação e para a aprendizagem profissional (MOLINA, 2007). 

Sendo assim, Ibiapina (2008, p. 67) aponta que   

 

O professor é um pesquisador da própria prática, devendo 
refletir sobre os conceitos nela implícitos. A ênfase na atividade 
reflexiva está no ato de pensar, de examinar com senso crítico 
e sistemático a própria atividade prática. Os modelos de 
formação com essa ideia superam a ações formativas que 
fragmentam a teoria e a prática e ultrapassam as concepções 
fragmentárias, exclusivas. 

 
Nesse sentido, Azevedo (2008) situa que o trabalho realizado em uma 

pesquisa-ação consiste em um conjunto de atividades, cujos objetivos e ações 
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são frutos das necessidades do grupo, empenhado em resolver seus 

problemas comuns. As reflexões também coletivas são momentos de análises 

e de revisão do trabalho desenvolvido. Estas análises geram novos 

planejamentos, novas ações e uma consequente mudança na prática.  

No que se refere aos objetivos da pesquisa-ação Thiollent (1994 apud 

PIMENTA, 2007) destaca: 

 Objetivo prático ou de resolução de problemas: visa contribuir para a 

resolução do problema central da pesquisa, a partir de possíveis soluções e 

de propostas de ações que auxiliem os agentes na sua atividade 

transformadora.  

 Objetivo de conhecimento ou de tomada de consciência: propicia que se 

obtenham informações de difícil acesso por meio de outros procedimentos e, 

assim, possibilita ampliar o conhecimento de determinadas situações 

auxiliando a mudança na prática.  

Nesse sentido, a pesquisa-ação consiste numa prática reflexiva, na qual 

teoria e prática interagem como objetivo de estabelecer trocas apropriadas, 

teorização, entre quem investiga e o processo de investigação (SOUZA, 2008). 

Desse modo, a pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia 

para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles 

possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 

aprendizado de seus alunos (TRIP, 2005).  
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CAPÍTULO 2 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 O presente capítulo traz os procedimentos metodológicos adotados no 

desenvolvimento da pesquisa, na perspectiva de encontrar respostas aos 

questionamentos iniciais. Sendo assim, apresenta-se organizado, inicialmente, 

com o contexto e os sujeitos participantes da pesquisa. Em seguida, traz a 

metodologia com a abordagem qualitativa, destacando elementos da pesquisa-

ação no desenvolvimento da investigação. E por fim, o percurso metodológico.  

 

2.1 O CONTEXTO E OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida com professores de ciências do ensino 

básico – anos finais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de 

Natal/RN que participaram do curso de formação continuada sobre o ensino 

por investigação, através do projeto Em Busca de Novos Talentos para a 

Ciência: uma intervenção no ensino público, financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES) e desenvolvido pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte para os professores da rede 

pública municipal e estadual de Natal/RN no ano de 2012.  

A mencionada capacitação o visou possibilitar a ampliação da visão dos 

educadores em relação às ciências e às diferentes formas de interação entre 

os diversos ramos do conhecimento, principalmente por meio de um processo 

de ensino-aprendizagem que combine teoria e prática, reflexão e ação, 

desafios locais e visão de mundo (CAPES, 2010). Apresentou, como objetivo, 

qualificar professores a prosseguirem seu aprendizado, de modo continuado, 

contribuindo para uma formação que responda às demandas da sociedade 

moderna, do mercado de trabalho e do exercício pleno da cidadania; capacitar 

professores da rede pública com vistas ao seu desenvolvimento profissional, 

contribuindo para a elevação do padrão de qualidade da educação básica; 

incentivar a produção de metodologias, estratégias e materiais didáticos 

inovadores, visando à melhoria das condições de aprendizagem da língua 

materna e das ciências, em articulação com a realidade local, regional e global 

(CAPES, 2010; PORTARIA No 112,  2 DE JUNHO DE 2010).  
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Nesse contexto, selecionamos como sujeitos da pesquisa, as 

professoras da rede municipal de ensino, participantes do referido curso. A 

pretensão inicial para realização da presente pesquisa foi incluir todos os 

professores de ciências que participaram do primeiro curso. No entanto, alguns 

docentes optaram por não participar por motivos de indisponibilidade de tempo 

e horário incompatíveis. Sendo assim, foram estabelecidos alguns critérios 

para seleção dos participantes como a disponibilidade e interesse em participar 

da pesquisa e a atuação em sala de aula durante o desenvolvimento desta. 

Outro ponto relevante foi a assiduidade desses professores aos encontros de 

formação continuada, ofertados pela Secretaria Municipal de Educação de 

Natal destacado por Oliveros (2013). 

Assim, onze professoras aderiram à pesquisa e participaram da primeira 

etapa (Diagnóstico), sendo que somente três prosseguiram para a terceira 

etapa (intervenção), e apenas duas destas permaneceram para a fase final da 

intervenção e para a avaliação final (última etapa).  

As educadoras participantes possuem uma faixa etária de 31 a 58 anos, 

todos do sexo feminino. Das onze participantes, nove possuem licenciatura em 

Ciências Biológicas, uma em química e outra não foi informada. Quanto ao 

tempo de conclusão do curso, quatro professoras concluíram no período de 

1980 a 1988, três entre 1991 a 1993 e as demais, entre 2001 a 2009. A média 

de tempo dedicada à docência equivale há 17 anos e apenas duas docentes 

não possuem pós-graduação.  

 Quatro professoras desse grupo também lecionam Biologia na rede 

estadual de ensino de Natal, além de ciências. Quanto à jornada de trabalho, 

seis   trabalham em duas escolas com uma carga horária semanal entre 40 e 

50 horas. Quatro professoras têm jornada de trabalho de 20 horas semanais 

em única escola, sendo que duas destas exercem funções em outras áreas.  

Duas professoras encontram-se aposentadas de um vínculo na educação e 

outra exerce cargo administrativo na vice- direção de uma escola.  
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2. 2 OS INSTRUMENTOS PARA A COLETA DE DADOS  

 

 Os instrumentos utilizados como procedimentos na obtenção das 

informações envolveram o uso do questionário, entrevista em grupo focal 

semiestruturada, a documentação e a observação participante. 

 

 Questionário  

Para realização da pesquisa, utilizou-se um questionários com perguntas 

fechadas quando envolvia respostas fixas e abertas quando necessitava de 

uma maior elaboração de opiniões. Segundo Severino (2007), esse tipo de 

instrumento envolve um conjunto de questões, sistematicamente articuladas, 

destinadas a levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, 

com vistas a conhecer a opinião dos sujeitos partícipes sobre os assuntos em 

estudo.  

As vantagens desse instrumento são a obtenção de informações de um 

maior número de pessoas em um tempo relativamente curto; o fato de ter 

tempo para responder pode proporcionar respostas mais refletidas; a tabulação 

dos dados pode ser feita com maior facilidade (RICHARDSON, 2008).  

Os questionários foram aplicados previamente a grupo com quatro 

professores para identificar possíveis alterações antes de serem aplicados aos 

sujeitos da pesquisa. Essa validação é importante, pois permite ao pesquisador 

avaliar e ajustar se for o caso (SEVERINO, 2007).  

 

 Entrevista em grupo focal e semiestruturada 

A entrevista em grupo focal foi realizada na forma de roda de conversa 

para promover uma socialização das opiniões e discussão. Na utilização do 

grupo focal para atividade de pesquisa, Minayo (2007, p. 269) destaca:  

 

[...] que se constitui um tipo de entrevista ou conversa em 
grupos pequenos e homogêneos. Para serem bem sucedidos, 
precisam ser planejados, pois visam a obter informações, 
aprofundando a interação entre os participantes, seja para 
gerar consenso ou explicar divergências. O grupo focal pode 
ter uma função complementar à observação participante e às 
entrevistas individuais. 
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A entrevista semiestrutura foi realizada durante o diagnóstico inicial para 

levantar informações como também ao final da pesquisa. No que se refere à 

entrevista semiestruturada, Laville e Dionne (1999) destacam que corresponde 

a uma série de perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, 

mas na qual o entrevistador pode acrescentar questões de esclarecimento. 

Durante a obtenção das informações, adotou-se a gravações dos diálogos. 

  

 A documentação 

 Durante as atividades desenvolvidas na pesquisa, os participantes 

realizaram registros escritos em roteiros previamente elaborados, nos quais 

foram utilizados na coleta e análise de dados. Segundo Severino (2007), a 

documentação é toda forma de registro e sistematização de dados em 

condições de análise por parte do pesquisador. Pode ser utilizada como técnica 

de coleta, de organização e conservação de documentos; como técnica de 

identificação, levantamento, exploração de documentos fontes do objeto 

pesquisado; como ciência que elabora critérios a coleta, organização, 

conservação de documentos. 

 

 Observação participante 

A observação participante foi utilizada durante da pesquisa por permitir 

uma maior proximidade e vivência no contexto investigado. No que se refere à 

observação participante, Laville e Dionne (1999) destacam que é um 

instrumento que permite o pesquisador integrar-se e participar da vida de um 

grupo para compreender-lhe o sentido de dentro. Segundo Ludke e André 

(1986, p. 25) “[…] para que se torne um instrumento fidedigno de investigação 

científica, a observação precisa ser antes de tudo controlada e sistemática. 

Isso implica a existência de um planejamento cuidadoso do trabalho e uma 

preparação rigorosa do observador”. 

 

2.3 PROCEDIMENTOS DE TRANSCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados por meio das gravações foram transcritos 

transpondo a linguagem oral para a escrita.  Nesse sentido, Szymanski, 
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Almeida e Prandini (2010) retratam que a transcrição é a primeira versão 

escrita do texto da fala do entrevistado que deve ser registrada, tanto quanto 

possível, como ela se deu. Esse método também é um momento de análise, ao 

transcrever, o pesquisador revive a cena da entrevista. Além disso, a 

informações obtidas durante a observação participante foram organizadas em 

um diário de campo. Minayo (2007) reforça que a necessidade do registro dos 

dados em um diário de campo. 

Para fins de análise dos dados construídos, utilizou-se como referencial 

teórico a análise de conteúdo, que segundo Bardin (2010), envolve três etapas: 

(i) pré-análise: organização dos dados; (ii) exploração do material: operações 

de codificação, decomposição ou enumeração a partir de critérios definidos; (iii) 

tratamento dos resultados, inferências e interpretação: os resultados 

encontrados podem ser tratados de maneira significativa e válida. 

Na primeira etapa, realizou-se à organização e preparação dos dados 

coletados nos questionários e roteiros de atividades, a transcrição das 

entrevistas, o relatório das observações seguindo da leitura e identificação dos 

fragmentos representativos, permitindo a codificação e criação das categorias 

de análise. Na segunda etapa, realizamos a exploração do material organizado 

inicialmente, por meio da codificação sistematizada e na terceira, fizemos as 

inferências e interpretações dos resultados encontrados. 

 

2.4 O REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 

Como caminho metodológico para o desenvolvimento da pesquisa, 

optamos por uma abordagem qualitativa, uma vez que a análise de dados parte 

da escrita, da fala, da ação dos participantes para fazer as interpretações, 

embora se utilize alguns percentuais quantitativos como forma de melhor 

organização e entendimento dos resultados. 

 Segundo Richardson (2008) o uso da abordagem qualitativa 

proporciona uma forma adequada de se entender um fenômeno social. Os 

estudos que empregam tal metodologia podem descrever a complexidade de 

um determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, 
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contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em 

maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do 

comportamento dos indivíduos.  Quanto ao papel desempenhado pelo 

pesquisador, destaca a realização de anotações, observação, registros, busca 

de significados e interpretação (MOREIRA, 2000).  

Nesse aspecto, Moreira (1988), no  final da década de 80, aponta  para 

a necessidade de fazer surgir a concepção de professor-pesquisador como 

mecanismo para a melhoria no ensino de Ciências. Buscou-se, nesse estudo, 

considerar elementos dos conceitos de pesquisa educativa e a supracitada 

concepção, valendo-nos das contribuições de teóricos como Carr e Kemmis, 

1988 e Elliot 1990 com base nos trabalhos de Rosa e Schnetzler (2003), Rosa 

et al (2003) e Ibiapina (2008).   

Diante do contexto da pesquisa que envolve a formação continuada de 

professor e o ensino por investigação, no intuito de contribuir com o processo 

de mudança, adotamos elementos da pesquisa-ação, por viabilizar uma ação 

prática reflexiva frente à prática pedagógica dos professores. 

Nessa perspectiva, Kemmis (apud MOREIRA 2000) destaca que na 

pesquisa-ação, os professores são incentivados a questionar suas próprias 

ideias e teorias educativas, suas próprias práticas e seus próprios contextos 

como objetos de análise e crítica.  

Com isso, o desenvolvimento da pesquisa-ação na formação do 

professor vem numa linha que valoriza a imersão reflexiva consciente do 

professor em sua prática, ou seja, a análise refletida intencional, a 

problematização orientada da prática e a produção de conhecimentos pela 

pesquisa da própria experiência cotidiana como apoio para a emancipação, 

para a aprendizagem profissional (MOLINA, 2007). 

Conforme Richardson (2004) existe muitas possibilidades de uso da 

pesquisa-ação, desde um professor afastado em uma pequena escola distante 

da zona urbana, até um estudo sofisticado com um grande grupo.  Cohem e 

Maniom (apud RICHARDSON, 2004), apontam que a pesquisa-ação pode ser 

realizada individualmente para produzir determinadas mudanças ou melhorias; 

por um grupo que trabalha solidariamente assessorados ou não, por um 
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pesquisador externo e, ainda,  por um professor ou professores que trabalham 

com um pesquisador ou equipe de pesquisa.  

Sendo assim, como referencial teórico-metodológico para a presente 

pesquisa, optamos por utilizar elementos da pesquisa-ação com adaptações do 

modelo de Dionne (2007), cujo apontamento  reduz a distância entre teoria e 

prática, estabelecendo uma intervenção planejada em quatros tempos: 

identificação, projetação, intervenção e avaliação.  

Incorporamos também sugestões das idéias de Carr e Kemmis (1988) 

em que considera o replanejamento (elaboração-reelaboração) como um passo 

importante das etapas que configuram a investigação: planejamento, ação, 

observação, reflexão, replanejamento. De acordo com Carr e Kemmis o 

processo de investigação-ação pode se dar através da constituição de um 

grupo, no qual todos os sujeitos são participantes e que a natureza 

interpretativa da investigação-ação permite-lhes assumir questões práticas, 

transformando-as em problemas de investigação, partilhar dilemas com 

parceiros e produzir saberes genuínos legitimados no grupo de pesquisa. A 

figura 1 mostra as fases da pesquisa-ação adaptada de Dione (2007) com o 

intuito de promover a mudança entre os sujeitos participantes dessa pesquisa. 

 

Figura 1: Fases da Pesquisa-ação adaptada do ciclo de uma intervenção 
planejada Dionne, (2007). 

 

 

           Fase I                                                                 Fase II 
   Identificação/Diagnóstico                            Projetação/Planejamento 
     (Pesquisadores)                                               (Pesquisadores) 
 
 
 
 
 
 
 
            Fase IV                                                                 Fase III 
    Avaliação/Reflexão                                                Intervenção 
        (Grupo de estudo)                                          (Grupo de estudo)  
                                                           
                                          Elaboração e reelaboração 
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 A fase I corresponde à identificação/diagnóstico das situações 

iniciais:  

Essa corresponde à primeira fase da pesquisa-ação, adotada neste 

estudo em que o pesquisador identifica e define o problema, os sujeitos da 

pesquisa e determina os princípios epistemológicos que orientarão a ação.  

 

A realização dessa fase envolve um conhecimento espontâneo, 
intuitivo, parcial, mas é uma convicção de que a situação deve 
ser mudada que sustenta a motivação de agir. Nesta fase, a 
relevância da pesquisa-ação é muito mais evidente e ativa. 
Três etapas são definidas: descrição das situações iniciais; 
formulação do problema ou problemas principais; elaboração 
da problemática com vista à pesquisa e à ação (DIONNE, 
2007, p. 83).  
 

A identificação das situações iniciais surge, frequentemente, entre os 

sujeitos participantes confrontados com uma situação problemática, com isso 

buscam apoio para pesquisar e compreender a situação a modificar (DIONNE, 

2007). Nessa pesquisa, o problema inicialmente surgiu a partir das 

percepções/observações da pesquisadora enquanto professora participante do 

curso de formação Novos talentos. Por fazer parte do contexto profissional dos 

atores envolvidos e está realizando a pesquisa, sentimos a necessidade de 

realizar um diagnóstico inicial sobre a influência de um curso de formação na 

prática pedagógica. Diante das descrições iniciais verificadas, surgiu o 

interesse em buscar compreender as dificuldades enfrentadas por docentes em 

utilizar atividades com uma abordagem investigativa na sua prática profissional. 

Com isso foi realizado o levantamento dos professores que participaram do 

curso através dos organizadores do curso. 

 

 A fase II se refere à projetação/planejamento da pesquisa e da ação:  

Nessa etapa, pretende-se dar soluções que respondam de forma 

apropriada as situações problemáticas identificadas na primeira fase. “Quatro 

etapas foram distinguidas nesse estágio: elaboração de certas hipóteses de 

soluções; definição dos objetivos da pesquisa-ação; formulação de um plano 

de ação (planejamento); projetação da avaliação da intervenção” (DIONNE, 

2007 p. 84). 
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A realização dessa fase, normalmente é realizada pela equipe envolvida 

na pesquisa-ação. Contudo, para esta pesquisa sofreu algumas adaptações, 

visto como a projetação das ações do plano de ação partiu da pesquisadora.  

 

 A fase III corresponde à etapa da intervenção: 

Nesse momento da pesquisa, ocorreu a realização das atividades 

previstas no plano de ação, sendo uma parte bastante importante, pois 

condiciona e possibilita modificações da situação atual. “Esse momento 

envolve três etapas: implementação da intervenção da pesquisa-ação; 

execução participante das atividades; avaliação contínua”. (DIONNE, 2007 p. 

84 e 85).   

A fase de intervenção envolveu os sujeitos participantes e a 

pesquisadora (grupo focal). Inicialmente, os atores envolvidos interessados a 

participar das atividades da pesquisa-ação foram apresentados à problemática 

e ao plano de ação deixando aberto para socialização das intenções, opiniões 

e sugestões. Na medida em que o grupo compreendeu e aceitou o problema e 

a sugestão do plano de ação, ele passou a fazer parte das ações planejadas 

para uma possível mudança na prática docente. Algumas sugestões foram 

socializadas e incorporadas para o ajuste do cronograma dos encontros e 

atividades.  

 

 A fase IV está relacionada ao processo de avaliação/reflexão dos 

resultados obtidos. 

 A avaliação final de toda intervenção revela o grau de realização e 

eficácia da ação planejada. Importa também divulgar os resultados obtidos e 

analisar os possíveis acompanhamentos na pesquisa e na ação para dar 

continuidade à experiência. 

 “Nessa etapa, envolvem: a análise dos resultados da pesquisa; difusão 

dos resultados; avaliação final do processo e dos resultados; finalização e 

reativação da ação” (DIONNE, 2007 p. 85). 

Nessa fase, ao final da intervenção, a avaliação foi feita tanto pelos 

professores participantes quanto pela pesquisadora em todas as fases da 

pesquisa a partir da reflexão–ação das atividades realizadas e, a partir disso, o 
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replanejamento (elaborar/reelaborar). Considerou-se também uma avaliação 

final de todo o processo pela professora-pesquisadora.  

O referencial teórico adotado para definir a metodologia do ensino por 

investigação quanto aos fundamentos (as características, a sequência de 

atividades, o papel do professor e do aluno, a avaliação), foram Campos e 

Nigro (1999, 2009), Gil Pérez (1993) Gil Péres e Valdés Castro (1996) Munford 

e Lima (2008), Azevedo (2010) e Zômpero e Laburú, (2011). 

 Os critérios estabelecidos como expectativas para análise das 

respostas das professoras foram construídos com base numa compilação de 

preceitos demonstrados no quadro 1.  
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Quadro 1. Critérios para analisar o desempenho dos professores e alunos nas atividades 
investigativas (adaptado de Rodrigues et al. (1995 apud ZÔMPERO e LABURÚ 2011) 

 

2.5  PERCURSO METODOLÓGICO 

O percurso metodológico desenvolvido inclui as etapas da pesquisa e  

as atividades realizadas em cada uma das etapas,   bem como os respectivos 

objetivos e instrumentos. O caminho percorrido está representado no 

fluxograma 1, organizado em três etapas guiadas pelas  fases da pesquisa- 

ação adotada neste estudo. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
Situação problemática. Precisar o problema. Gil 
(1993) 
Contato inicial, formulação do problema. Garcia 
(1993) 
Escolha do objeto de estudo. Olvera (1992) 
Gil-Perez e Valdés Castro (1996) 

A pergunta deve instigar e orientar a atividade de maneira 
que o aluno entenda que está construindo seu próprio 
conhecimento e também permita que ele faça indagações e 
relacione as situações do dia-dia. 
O problema deve ser capaz de suscitar diferentes pontos de 
vistas  

ELABORAÇÃO DAS HIPÓTESES 
 Construção de modelos e hipóteses. Gil (1993)  
 Interação com as informações dos alunos. Garcia 
(1993) 

Levantamento de hipóteses que devem ser emitidas pelos 
alunos por meio de discussões;  
Formulação de explicações para as evidências e articulação 
das explicações com o conhecimento científico. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 
METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO (PE) 
Fontes de informações, tomada de dados Zabala 
(1992) 
Elaboração de estratégias para incorporar novas 
informações. Garcia (1993) 
Planejamento da investigação. Olvera (1992) 
Munford (2008); Campos e Nigro (1999) 
 

Deve haver um problema para ser analisado, a elaboração 
de hipóteses, analise de evidencias, interpretam resultados,  
tiram conclusões e comunicam os resultados.  O PE foi 
apropriado para o ensino investigativo contemplando os 
princípios dessa abordagem ou precisa ser reformulado? Os 
objetivos contemplam  os conceitos, procedimentos e 
atitudes e  foram  adequados e alcançados? As atividades 
forma adequadas e  apropriadas?  O professor auxilia o 
aluno e promove momentos de discussão, debate e reflexão 
de argumentos? O professor gerencia o tempo para 
acompanhar o ritmo de pensar do aluno? O professor 
domina o conhecimento e a metodologia?  

NOVA INFORMAÇÃO/ REGISTRO DOS DADOS 
Materiais e Instrumentos. Olvera (1992) 
Realização de atividades. Gil (1993) 
Interação da informação nova e pré-existente. 
Garcia (1993) 

Coleta de dados; análise dos dados obtidos, em que podem 
ser utilizados gráficos e textos, para que os alunos possam 
realizar a explicação desses  dados.  

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS E 
CONCLUSÕES 
Interpretação dos resultados, relação hipóteses e 
corpo teórico. Gil (1993) 
Seleção, classificação de dados e conclusão. 
Zabala (1992) 

Conclusão, quando os alunos formulam respostas ao 
problema inicial, a partir dos dados obtidos e analisados. 

 

NOVO CONHECIMENTO/COMUNICAÇÃO 
Comunicação da investigação. Publicação de 
Trabalhos. Olvera (1992). 
Comunicação Intercâmbio entre equipe. Gil (1993) 
Elaboração da informação existente. Recapitulação 
Garcia (1993) 

 

Comunicação dos resultados e conclusões obtidas 

PLANEJAMENTO DE NOVAS 
HIPÓTESES/APLICAÇÃO DE NOVAS SITUAÇÕES 
Possibilidades de aplicação. Gil (1993) 
Aplicação Generalização. Garcia (1993) 

Re-elaboração de novos questionamentos e investigação 
originados durante a execução da atividade. 
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Fluxograma 1- Percurso metodológico da pesquisa 
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1ª etapa: 
Diagnóstico das concepções sobre o ensino por investigação e a 

incorporação na prática após o curso Novos Talentos 
 

 1º objetivo: Verificar a 
apropriação e a 
repercussão na prática do 
ensino por investigação 
pelas professoras 
participantes após dois 
anos da realização de um 
curso de formação 
continuada sobre o tema, 
para identificar e 
direcionar um plano de 
pesquisa-ação para outro 
curso de formação 
continuada com os 
mesmos sujeitos.  

Grupo de estudo 

Concepções, fundamentação 
teórica e reflexões. 

 
 
Elaboração e reelaboração das 

propostas 

 
Aplicação das propostas pelos 

professores e acompanhamento 
  

3º objetivo: Identificar as 
dificuldades e os avanços 
dos professores no 
planejamento e execução 
de atividades 
investigativas durante a 
formação desenvolvida 
nesta pesquisa formação 
nesta pesquisa; 

 

4º objetivo: Identificar 
fragilidades e 
potencialidades dos 
professores e alunos ao 
vivenciar a abordagem do 

ensino investigativo. 

Entrevista 
semiestruturada 

 

Entrevistas em 
grupo focal, análise 

de propostas, 
observação 
participante, 
registros dos 

alunos,  

 

 

2º objetivo: Organizar um 
grupo de estudo sobre o 
ensino por investigação, 
seguindo elementos da 
pesquisa-ação, para 
aproximação e reflexão 
da prática investigativa.  

Pesquisa 
bibliográfica, 

organização dos 
instrumentos de 
coleta de dados. 

Convite aos 
professores  

Aplicação do 
questionário 

Análise dos 
questionários  

2ª etapa: Projetação/Planejamento 

Elaboração do plano de 
intervenção (grupo de 

estudo) 

Questionário 
Perguntas 

fechadas e abertas 
e entrevista 

semiestruturada 

3ª etapa: Intervenção  

 

4ª etapa: Avaliação/Reflexão  
(Pelo grupo e pela pesquisadora em 

todas as etapas) 
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1ª etapa: Diagnóstico das concepções sobre o ensino por investigação e 

a incorporação na prática após o Curso “Novos talentos”.  

 

No início do ano letivo de 2014, foi feito o convite a quinze professores 

que participaram do Curso Novos Talentos, tendo o cuidado de explicitar sobre 

os objetivos da pesquisa e o processo metodológico. Destes, onze aceitaram 

participar dessa pesquisa, os demais alegaram indisponibilidade de tempo e 

horário incompatível. Em seguida, foi entregue do termo de consentimento livre 

esclarecido aos professores (Apêndice A) e a aplicação de um questionário 

(Apêndice B) para a verificação de informações gerais dos participantes e a 

apropriação dos fundamentos do ensino por investigação e sua utilização na 

prática docente. 

 A aplicação aconteceu nas escolas onde as professoras trabalhavam e 

nos encontros da formação continuada da Rede Municipal do Natal. Das onze 

professoras que responderam o questionário, quatro delas confirmaram a 

continuidade na pesquisa.  Com esse grupo de professoras, realizou-se uma 

entrevista semiestruturada (Apêndice C) para obter com mais detalhes sobre a 

apropriação dos fundamentos do ensino por investigação e a incorporação na 

prática. 

O diagnóstico inicial realizado não objetivou julgar a qualidade do curso 

Novos Talentos, mas nortear a ações desta pesquisa. Com isso, foi possível 

identificar dificuldades entre os professores relacionadas aos fundamentos do 

ensino por investigação e a sua utilização como estratégia de ensino o que 

forneceu subsídios para levantar a problemática e buscar ações para resolver 

essas dificuldades. 

 

2ª etapa: Projetação/Planejamento 

 

A segunda etapa que correspondeu à segunda fase da pesquisa-ação, 

iniciou-se após análise dos questionários e entrevista dos participantes com a  

elaboração de um plano de ação envolvendo a formação do grupo de estudo 

com os professores para discutir, fundamentar, elaborar e/ou reelaborar e 

aplicar propostas de atividades utilizando o ensino por investigação.  
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Para a elaboração do plano de ação para a intervenção, partindo dos 

pressupostos da pesquisa-ação que envolve momentos de reflexão e ação, foi 

necessário realizar pesquisas em referenciais teóricos sobre o ensino por 

investigação (Anexo 1) e o planejamento das ações e dos instrumentos e 

técnicas para a coleta dos dados.  

A intervenção foi projetada em 4(quatro) encontros presenciais, com 

duração de quatro horas cada, além da realização de atividades não 

presencias referente às orientações para o estudo dos fundamentos teóricos 

sobre o ensino por investigação e elaboração dos instrumentos das propostas,  

estimando-se uma carga  horária total aproximada de 60 horas (Quadro 2). O 

plano de ação projetado forneceu subsídios para a elaboração de um material 

instrucional para formação de professores como produto educacional da 

dissertação (Anexo 2).  

 

Quadro 2 - Encontros do grupo de estudo durante a  intervenção 

Atividades  Duração Local  

1º encontro: Identificação das concepções 
sobre o ensino por investigação 
Atividades não presenciais: Leituras 

4 horas 

20 horas 

UFRN 

 2º encontro: Fundamentação do ensino por 
investigação 

4 horas 
 

UFRN 

3º encontro: Elaboração, reelaboração e 
reflexão das propostas de ensino.  

4 horas UFRN 

Atividades não presenciais: elaboração dos 
instrumentos das propostas pelas professoras 
na escola, incluindo comunicação por e-mail 
com a pesquisadora.  

10 horas LIVRE 
ESCOLA 

4º Aplicação das propostas pelas professoras 
nas escolas e acompanhamento 

10 horas ESCOLA 

5º encontro: Avaliação* final do grupo 4 horas UFRN 
           * realizada em todo processo da pesquisa a partir da reflexão e do replanejar (fazer/ refazer) 

 

3ª etapa: Intervenção 

 

A terceira etapa, referente à fase III da pesquisa-ação, ocorreu a 

intervenção com a realização das ações projetadas para os encontros do grupo 

estudo.  
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1º encontro: Identificação das concepções sobre o ensino por 

investigação. 

 Inicialmente, foi apresentado o projeto de mestrado e o cronograma de 

atividades propostas. Em seguida, iniciou-se uma roda de conversa por meio 

de questionamentos (Apêndice D) sobre o ensino por investigação como 

estratégia didática para levantar problemas relacionados às concepções e 

dificuldades da utilização dessa estratégia de ensino realizadas por meio de 

entrevista em grupo focal.  

Dando continuidade a investigação sobre as concepções das 

professoras, utilizou-se duas propostas de ensino previamente definida 

(Apêndice E) para análise: identificação, registro e socialização das 

características do ensino por investigação encontradas, em cada proposta e 

individualmente, pelas professoras. Uma das propostas foi retirada de uma 

apostila com propostas de ensino Cenfop (2011) e a outra foi de autoria 

própria. A proposta da apostila Cenfop (2011) apresentava-se como um roteiro 

para realização de uma aula prática, enquanto a outra foi elaborada com base 

nas características e sequência de uma atividade investigativa.  

Depois, foi distribuído o material do curso (pasta, caneta, cronograma e 

textos e artigos científicos) e a orientação para realização das atividades não 

presenciais referente à leitura dos textos sugeridos e o roteiro de perguntas 

(Apêndice F), para serem discutidas no próximo encontro.  

 

2º encontro: Fundamentação do ensino por investigação. 

No primeiro instante deu-se à discussão das perguntas presentes no 

roteiro relacionadas à Natureza da ciência, características e etapas do ensino 

por investigação, papel do professor e do aluno e a avaliação de acordo com 

os referenciais (SÁ, PAULA e MUNFORD, 2008; SÁ, MAUÉS e MUNFORD 

2008; SÁ, PAULA e LIMA, 2007; GIL  PÉREZ, 2001; OLIVEROS, SOUZA e 

ARAÚJO, 2013; AZEVEDO, 2010, CAMPOS e NIGRO, 2009; CARVALHO, 

2010). Em roda de conversa,   eram lançados questionamentos sobre os temas 

e os professores expressavam o seu ponto de vista. Ao final de cada pergunta, 

fazia-se o fechamento conclusivo. Para tal discussão, o roteiro de perguntas 
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deveria ser respondido previamente ao encontro com o intuito de orientar o 

estudo e fundamentar a discussão presencial. No segundo momento, após a 

discussão, foi ministrada uma apresentação dialógica, em slides, para 

sistematizar os fundamentos do ensino por investigação. 

 

3º encontro: Elaboração, reelaboração e reflexão das propostas de 

ensino.  

O terceiro encontro foi o momento de colocar em prática o conhecimento 

compartilhado sobre os fundamentos do ensino por investigação, sendo 

dividido em quatros momentos. Preliminarmente, as professoras receberam um 

roteiro livre para a elaboração de uma proposta (Apêndice G) no intuito de 

verificar se a incorporação do conhecimento sobre o ensino por investigação.  

Em seguida, os professores receberam um novo roteiro (Apêndice H) 

com as etapas de uma proposta de ensino por investigação para comparar com 

o roteiro já elaborado, permitindo assim uma autoavaliação e reflexão para a 

reelaboração da proposta, realizando alterações, se necessário.  

No terceiro momento, as propostas foram apresentadas ao grupo pelas 

professoras, deixando aberto a sugestões para melhorar a atividade, caso 

necessário. Após a apresentação, com as sugestões registradas, as 

educadoras foram orientados a finalizar a proposta e elaborar os instrumentos 

para a aplicação, em um momento não presencial, e encaminhar para a 

pesquisadora via email para serem avaliadas e, em seguida, aplicadas nas 

escolas.  

 

4ª encontro: Aplicação das propostas pelos professores e 

acompanhamento 

Nesse encontro, acompanhou-se a aplicação das propostas pelas 

professoras e, para coleta de dados, adotou-se a observação participante, no 

intuito de vivenciar o ambiente de pesquisa, proporcionar o contato com a 

realidade e permitir a obtenção de informações a partir de critérios referentes 

ao papel do professor e do aluno no cumprimento das características e 

sequência da atividade investigativa (Apêndice I). 
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5º encontro: Avaliação do grupo de estudo pelos professores  

O último encontro, referente à fase IV da pesquisa-ação, ocorreu a 

avaliação do grupo de estudo pelas professoras.  Para isso, realizou-se uma 

avaliação final na forma de entrevista semiestruturada (Apêndice J), 

relacionada às contribuições e metodologia do grupo de estudo, a avaliação da 

aplicação das propostas e os limites e potencialidades do ensino por 

investigação. É importante ressaltar que a avaliação-reflexão, seguida do 

replanejamento com base no fazer-refazer, é retro-alimentador e, por isso, é 

realizado em toda intervenção. Além disso, a pesquisadora realizou avaliação 

final de todo o processo. 
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CAPÍTULO 3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão foram organizados de acordo com as etapas 

do percurso metodológico, sendo apresentados na forma de manuscritos a 

serem publicados em periódicos especializados na área. 

O manuscrito (1), Impactos de uma proposta de formação continuada 

sobre o ensino por investigação para mudança da prática de professores de 

ciências, inicialmente retrata as contribuições do curso sobre o ensino por 

investigação e a repercussão na prática docente.  

O manuscrito (2), Formação continuada de professores de ciências na 

ótica da pesquisa-ação para apropriação e melhoria da prática do ensino 

investigativo, e o manuscrito (3), Cenários de formação sobre o ensino 

investigativo na área de ciências: uma reflexão a partir de duas experiências no 

ensino básico, relatam a projetação e realização da intervenção com base em 

elementos da pesquisa-ação. 
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3.1- IMPACTOS DE UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

SOBRE O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO PARA MUDANÇA DA PRÁTICA 

DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

 

Impacts of a proposal for continuing education on teaching by research to 

change the practice of science teachers 

Kaline Soares de Oliveira  

Ivaneide Alves Soares da Costa 

RESUMO  

Nesta pesquisa, pretendeu-se verificar a apropriação e a repercussão na prática do 
ensino por investigação pelas professoras participantes após dois anos da realização 
de um curso de formação continuada sobre o tema. Para a coleta de dados realizou-se 
a aplicação de um questionário e uma entrevista semiestruturada. Constatou-se que o 
curso trouxe contribuições significativas para a prática das professoras, motivando o 
uso de atividades investigativas (27%) mesmo sem empregar todas as potencialidas 
da abordagem investigativa, além de maior diversidade de uso de outras 
metodologias, como o lúdico e o experimental (>50%). No entanto, percebeu-se que  
ainda existem lacunas na apropriação dos fundamentos do ensino investigativo e 
insegurança para incorporação efetiva dessa estratégia didática na prática docente. A 
partir desses resultados, sugere-se a formação de um grupo de estudo com as 
professoras interessadas, seguindo elementos da pesquisa-ação para refletir e avaliar 
sobre as dificuldades encontradas na utilização do ensino por investigação na prática 
educativa e buscar estratégias para romper os obstáculos, incentivando e ampliando  
o uso dessa abordagem com todas as potencialidades que ela oferece.  

 

Palavras-chave: Ensino por investigação. Formação continuada do professor. 

Ensino de ciências 

 

ABSTRACT 

In this research it was intended verify the appropriation and the repercussion in the 
practice of teaching by investigation of the participating teachers after two years of the 
completion of a course of continuing education on the subject. For the data collect an 
application of a questionnaire and a semi-structured interview was applied. It was 
found that the course brought significant contributions to the teachers’ practices, 
motivating the use of investigative activities (27%) even without employ all the 
potentialities of the investigative approach, besides of a bigger diversity in the use of 
other methodologies, as playful and experimental (>50%). The research also noticed, 
however, that there are still some gaps in the appropriation of the fundamentals of the 
investigative teaching and insecurity to an effective incorporation of this didactic 
strategy in the teaching practice. The results suggest the creation of a study group with 
the interested teachers. By following elements of the action research to reflect and 
evaluate on the difficulties found in the use of teaching by investigation in the in the 
educational practice and to search strategies to break through the obstacles, 
encouraging and expanding the use of this approach with all potentialities that it offers. 
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Keywords: Teaching by investigation. Teacher´s continuing education. Science 

teaching. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O ensino de ciências foi marcado por uma série de tendências ao longo 

dos anos. Na medida em que as concepções de sociedade e de ciência 

passaram por mudanças, surgiram novas perspectivas no processo de ensino-

aprendizagem em ciências. Diante disso, destacam-se algumas dessas 

tendências, com o enfoque na história e filosofia da ciência; na ciência, 

tecnologia, sociedade e ambiente; no ensino em espaços não formais; na 

tecnologia da informação e comunicação (MARANDINO, 2014), na 

aprendizagem por meio da investigação (GIL PÉRES e VALDÉS CASTRO, 

1996). 

Nesse sentido, a literatura atual ressalta uma crescente reflexão sobre 

qual é o papel do professor na sociedade moderna, com a produção de um 

quadro teórico que define um novo modelo para a sua formação, no qual o 

saber sobre o ensino deixa de ser visto pela lógica da racionalidade técnica e 

incorpora a dimensão do conhecimento construído a partir de uma prática 

crítico-reflexiva (FREITAS e VILLANI, 2002).  

Figueirêdo e Justi (2011) apontam que tem sido consenso entre muitos 

pesquisadores da área que um ensino no modelo tradicional, baseado na 

transmissão e memorização de conteúdos, não contribui para modificar as 

ideias que os alunos trazem para sala de aula, uma vez que promove o 

desenvolvimento de entendimentos superficiais e um conhecimento 

fragmentado.  

Dessa maneira, mudanças nos enfoque educacionais remetem para um 

modelo cognitivo de aprendizagem baseado numa perspectiva construtivista, 

em que o indivíduo faz parte da construção do seu próprio conhecimento a 

partir do estabelecimento de relações entre o que ele já sabe e as novas 

informações que são adquiridas em suas interações com o cotidiano. 

(FIGUEIRÊDO e JUSTI, 2011). 
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Nesse modelo, o aluno passa a ter um papel ativo no processo de 

aprendizagem e faz do professor um mediador. Dessa forma, o aluno e o 

professor são percebidos como indivíduos investigativos, autônomos, críticos e 

reflexivos sobre suas respectivas ações (CARVALHO, 2008). 

Entretanto, Figueirêdo e Justi (2011 p. 172) reforçam para os desafios 

inerentes a esse modelo de ensino: 

 

Um ensino estruturado sob essa tendência representa um 
grande desafio para o professor porque pressupõe sua atuação 
de forma completamente diferente daquela que ocorre em um 
ensino tradicional. Consequentemente, isto também é um 
desafio para os programas de formação de professores, uma 
vez que os docentes frequentemente resistem a modificar suas 
práticas. A partir de seu saber experiencial, muitas vezes os 
professores filtram as informações recebidas sobre novas 
metodologias de ensino de modo a adaptá-las a seus 
contextos, sem gerar grandes mudanças na prática. 

 

Nesse ponto de vista, muitos pesquisadores apontam a necessidade de 

se investir em propostas teórico-metodológicas que promovam a relação 

escola-universidade, no intuito de contribuir para a formação por meio de 

atividades mediadas por processos colaborativos que os consideram dentro de 

uma perspectiva crítico-reflexiva (VICTOR, 2011).  

Nessa perspectiva, a utilização de práticas pedagógicas que instiguem 

os estudantes a participarem ativamente na construção do seu próprio 

conhecimento tem se mostrado eficaz em relação a um aprendizado mais 

contextualizado com a realidade e, consequentemente, mais consistente no 

que diz respeito à apropriação, por parte dos alunos, dos conteúdos 

necessários para sua formação acadêmica (SILVA e BASTOS, 2012). 

 Sendo assim, o ensino por investigação vem como uma possibilidade 

entre as diversas metodologias ativas, uma vez que, em se tratando de uma 

estratégia didática que engloba atividades centradas no aluno, possibilita o 

desenvolvimento da autonomia e da capacidade de tomar decisões, de avaliar 

e de resolver problemas. Aprender a investigar envolve aprender a observar, 

planejar, levantar hipóteses, realizar medidas, interpretar dados, refletir e 

construir explicações de caráter teórico (SÁ, MAUÉS e MUNFORD, 2008). 
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Nesse contexto, diversas iniciativas procuram integrar a investigação às 

práticas pedagógicas. Dentre elas, destacam-se o curso de especialização em 

Ensino de Ciências por Investigação, pela Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais, o projeto ABC da Educação Científica - 

Mão na Massa, uma parceria entre as Academias de Ciências do Brasil e da 

França, e o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo (PARENTE, 2012).  

Além dessa iniciativa, destaca-se o projeto Em Busca de Novos Talentos 

para a Ciência: Uma Intervenção no Ensino Público da CAPES, que 

proporcionou a oferta de um curso sobre o ensino por investigação promovido 

por professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para 

formação de professores, que veio a despertar o interesse dessa pesquisa. 

Embora o curso tenha alcançado resultados significativos, o estudo realizado 

por Oliveros (2013) revelou algumas fragilidades na compreensão do 

embasamento teórico, aceitação e mudança na prática pelo professor.  

Nessa direção, o presente estudo se propõe a verificar a apropriação e a 

repercussão na prática do ensino por investigação pelas professoras 

participantes após dois anos da realização de um curso de formação 

continuada sobre o tema, para identificar e direcionar um plano de pesquisa-

ação para outro curso de formação continuada com os mesmos sujeitos.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa com enfoque qualitativo faz parte de uma pesquisa 

de mestrado na área de Ensino de Ciências e foi desenvolvida em meados de 

fevereiro a março de 2014, com onze professoras de ciências do ensino básico 

– anos finais do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Natal/RN- 

que participaram do curso de formação continuada sobre o ensino por 

investigação, através do projeto Em Busca de Novos Talentos para a Ciência: 

Uma Intervenção no Ensino Público, no ano de 2012.  

Um questionário com perguntas abertas (n=10) e fechadas (n=5) foi 

elaborado e aplicado para levantar informações escritas por parte dos sujeitos 

pesquisados (n=11) com vistas a conhecer sua opinião sobre o ensino por 
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investigação (SEVERINO, 2007), além de uma entrevista semiestruturada 

composta de cinco perguntas abertas feitas verbalmente, sendo acrescentadas 

perguntas de esclarecimentos quando necessário (LAVILLE e DIONNE, 1999), 

com quatro professoras que tiveram interesse em participar de uma pesquisa-

ação sobre ensino por investigação.   

As informações diagnosticadas no questionário e entrevista, no intuito de 

verificar as contribuições de um curso de formação continuada sobre o ensino 

por investigação na prática pedagógica dos professores e direcionar um plano 

de pesquisa-ação para outro curso de formação, referem-se a questionamentos 

relacionados à frequência de estratégias didáticas na prática pedagógica do 

professor, opiniões sobre a formação continuada geral e a desenvolvida no 

curso sobre o ensino por investigação, a repercussão do curso na prática 

docente e, por fim, a intenção em participar de uma pesquisa-ação sobre o 

ensino por investigação. 

Os resultados foram analisados seguindo o referencial teórico de análise 

de conteúdo de Bardin (2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Contribuições do curso e repercussão na prática docente 

 

O primeiro questionamento tinha como objetivo verificar a frequência de 

estratégias didáticas na prática das professoras. Para isso, disponibilizou-se 

um quadro com oito metodologias de ensino para que elas marcassem a 

frequência (sempre, frequentemente, raramente ou nunca) com que utilizavam 

tais práticas. Diante da análise das respostas (figura 1), respondidas por dez 

das onze professoras, observou-se que as estratégias utilizadas 

frequentemente são as atividades experimentais (n=6; 55%), as atividades 

lúdicas (n=6; 55%), e as aulas expositivas (n=5;45%). 
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Figura 1: Frequência da utilização de estratégias de ensino pelas professoras 

 

 

Um ponto a ser destacado nesse resultado é a  utilização frequente  das 

atividades experimentais e das atividades lúdicas por um número expressivo de 

professoras. Isso vem a destacar a diversificação  nas estratégias didática  

utilizadas em sala de aula.  

Entretanto, a utilização da aula expositiva frequentemente ou sempre 

pelos professores retrata que o ensino tradicional ainda está bastante presente 

no ambiente escolar. Diante dessa realidade, Maldaner (1997) destaca que o 

modelo de transmissão/recepção prevalece na atuação profissional nas 

escolas. Pozo e Crespo  também  reforçam (2009, p. 247) que “o ensino 

tradicional continua sendo um modelo muito vigente na sala de aula, assumido 

por inúmeros professores de ciências que também vivenciaram a ciência desta 

forma”. 

O ensino por investigação, que é nosso foco, no estudo encontrou-se 

com uma frequência expressiva da não utilização pela maioria dos 

participantes, ou seja, cinco professoras (45%) nunca utilizaram e duas 

professoras (18%) utilizam raramente. Apenas três professoras (27%) utilizam 

frequentemente. Os dados mostram que ainda é uma metodologia pouco 

utilizada pelos docentes. Esse aspecto é destacado por Sá, Maués e Munford 

(2008) pelo fato de se tratar de uma metodologia que está pouco estabelecida, 

mas o interesse dos pesquisadores tem aumentado os estudos e divulgação na 

área do ensino de ciências. 
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Ao pedir a opinião das professoras sobre a formação continuada, todas 

costumam participar de cursos de formação continuada, sendo um consenso 

geral o destaque a importância da formação continuada. Palavras relacionadas 

ao crescimento na prática pedagógica, a troca de experiências e o estímulo ao 

professor estão presentes nos relatos das participantes (quadro 1). Isso vem a 

confirmar o papel fundamental que a formação continuada desempenha no 

desenvolvimento profissional. 

 

Quadro 1: Categorização da opinião das professoras sobre formação 
continuada 
1. Crescimento na 
prática pedagógica 

 
 
 
 

N= 7 professoras 

“Atividade importante para o crescimento profissional”. 
(Professora 03) 
 
“É uma ótima oportunidade, pois conhecemos novas ideias e 
adquirimos novos conceitos”. (Professora 09) 
 

“... melhorar sua prática pedagógica”. (Professora 11). 

2. Troca de 
experiências 

 
 

N= 2 professoras 

“Acho de grande importância para nos atualizarmos e 
compartilharmos nossas experiências”. (Professora 02) 
 
“Foi mais uma boa oportunidade de trocarmos experiencias e 
compreender melhor esta proposta de ensino”. (Professora 08) 
 

3. Estímulo ao 
professor 

 
 
 

N= 2 professoras 

“É essencial, pois atualiza e estimula o professor a inovar na 
sua prática”. (Professora 10). 
 

“A formação do professor é muito importante no sentido de 
despertar o interesse do professor em criar novas 
metodologias” (Professora 11) 

 

Já em relação à avaliação do curso sobre o ensino por investigação, 

realizado em 2012 (quadro 2), verificou-se na exposição das professoras a 

aproximação com uma nova metodologia de ensino, assim como a contribuição 

da abordagem para a aprendizagem dos alunos. Foi observado no relato de 

uma das participantes a necessidade de um tempo maior para a realização do 

curso. Esse aspecto pode ser justificado pelos apontamentos de Sambugari e 

Arruda (2011), com base em autores como Marin (1995) e Candau (1996), a 

partir dos quais se faz necessário compreender a importância de ampliar a 

discussão de fundamentos e estratégias para a organização do trabalho 

pedagógico.  
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Quadro 2: Categorização da avaliação do curso sobre o ensino por 
investigação realizado em 2012 

1. Metodologia 
inovadora 

 
 
 
 
 
 

 
N=7 professoras  

“Foi uma novidade para mim e me fez pensar que se tratava de uma 
boa metodologia”. (Professora 02) 
 
“Foi válido como forma de aprender uma nova metodologia para ser 
aplicada em sala”. (Professora 05) 
 

“Foi mais uma boa oportunidade ... e compreender melhor esta 
proposta”. (Professora 08) 
 
“Foi ótimo adquiri novos conhecimentos”. (Professora 09) 

2.Desenvolvimento 
do aluno 

 
N= 3 professoras 

“Tráz benefícios para o desenvolvimento do aluno” (Professor 06) 
 

“Excelente ... os resultados na aprendizagem do aluno são bem 
mais significativos”. (Professora 10) 

3. Tempo 
insuficiente 

N= 1 professora 

Muito corrido, era necessário mais tempo para assimilar a proposta e 
as atividades na prática. (Professora 01) 

 

Quando perguntamos se o curso influenciou  na prática pedagógica das 

professoras, verificou-se que o curso teve contribuições importantes para nove 

delas (81%).  Três delas (27;%) utilizaram o ensino por investigação seguindo o 

que a metodologia propõe, enquanto as outras seis (54%) conseguiram aplicar 

apenas algumas características dessa estratégia didática, mesmo sem realizar 

um planejamento que atenda as premissas da abordagem em sua plenitude:  

 

“A partir do momento em que percebi a importância de usar 
essa metodologia, sempre utilizo. Essa prática inclusive já 
proporcionou muitas mudanças no fazer pedagógica” 
(Professora 03). 
 

“... procuro incluir no cotidiano das minhas aulas, mesmo que 
informalmente, o que o ensino por investigação propõe” 
(Professora 08). 

 

Já  duas professoras (18%) mencionaram que a influência do curso não 

foi exitosa. A professora 02 expressou: “Não influenciou na prática pedagógica.  

Apesar de ter gostado do método, não consegui por em prática”. Já a 

professora 04 destacou que não influenciou muito por exigir maior tempo para 

planejamento. Isso reflete na necessidade de políticas públicas para a 

educação básica que propiciam condições necessárias para o professor 

planejar suas atividades, assim como dedicar-se a processos formativos.    
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Ao utilizar a metodologia do ensino por investigação, o professor planeja 

uma sequência de atividades para serem realizadas no decorrer das aulas. 

Nesse sentido, considerando as etapas durante a realização do ciclo 

investigativo propostas por Gil Perez (1993 apud Campos e Nigro, 2009) (que 

envolve a problematização (definição do problema); elaboração das hipóteses; 

elaboração das estratégias de resolução; interpretação dos resultados; novo 

conhecimento  e comunicação; reiniciar a investigação (caso necessário)), 

como expectativa de resposta para o próximo questionamento, solicitou-se às 

professoras que citassem livremente as etapas  pertencentes a uma atividade 

investigativa.  

Os resultados revelaram que a maioria das professoras mencionaram as 

etapas do ensino por investigação aproximando-se  parcialmente da expectitiva 

de resposta. Dentre as mais citadas estão a problematização (n=9;81%), 

elaboração de hipóteses (n=9;81%), resultados/conclusão (n=9;81%) e 

experimentação (n=6;54%). Mediante a ordem das etapas apresentadas, nota-

se que entre 54% e 81% das professoras ainda relacionam o ensino por 

investigação ao método científico, o que explica a etapa da experimentação 

como estratégia para resolução do problema aparecer por um número 

expressivo (n=6;54%) de professoras (figura 2).  

 

Figura 2: Etapas do ensino por investigação citadas pelas professoras 

 

 

Essa relação com a aplicação do método científico foi uma evidência 

ressaltada também por Oliveros (2013) quando investigou sobre aspectos 

dessa abordagem com as mesmas professoras e que ainda permanece de 

forma resistente após depois anos da primeira investigação. Esse aspecto é  
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destacado vastamente na literatura, como por exemplo no trabalho de Munford 

e Lima (2007), como uma concepção equivocada, sendo a experimentação um 

possibilidade a ser adotada, dentre outras estratégias. Nessa perspectiva, 

Freitas e Villani (2002) apontam que uma característica focalizada em cursos 

de formação são as concepções construídas ao longo do tempo, tornando-se 

uma das razões para a resistência às mudanças.  

Outras etapas relevantes para uma atividade investigativa foram 

mencionadas com uma baixa representação, sendo a reflexão dos resultados 

(a interpretação dos resultados) citada por três das participantes (27%); a 

observação e a investigação de outras metodologias, incluídas na estratégia de 

resolução do problema, foram mencionadas por duas das professoras (18%); a 

geração de um novo conhecimento e refazer a hipótese foram destacadas por 

somente uma professora (9%),  respectivamente. Além dessas características, 

foram citadas a verificação dos conhecimentos prévios (n=1; 9%), tema 

gerador (n=1; 9%) que correspondem a importantes características dessa 

metodologia, realizada pelo professor antes de iniciar a investigação. Tais 

atividades mencionadas são importantes para verififcar que o ensino por 

investigação não é cumprimento das etapas do método científico.   

Como parte do programa da formação continuada realizada em 2012, as  

professoras, após se apropriarem dos preceitos do ensino por investigação, 

deveriam elaborar uma proposta e aplicar nas respectivas escolas com seus 

alunos. No intuito de investigar quais professoras cumpriram essa etapa do 

curso, perguntou-se se tinham elaborado e, caso não o houvessem, 

explicassem o motivo.  

Das dez professoras que responderam, cinco (50%) delas elaboraram e 

aplicaram; duas (20%) elaboraram e não aplicaram e quatro (40%) não 

elaboraram (figura 3). Os motivos revelados para a impossibiidade da aplicação 

envolveram questões logísticas para realização de uma aula de campo 

planejada para o decorrer da atividade investigativa e alterações no 

cronograma das escolas municipais, antecipando o término do ano letivo. Para 

aquelas que não conseguiram elaborar a proposta, a justificativa foi em relação 

à falta de planejamento e de estímulo, bem como a não participação dessa 

etapa durante o curso.  
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Figura 3: Elaboração e aplicação das propostas de ensino pelas professoras 

 

 

Em relação à repercurssão na prática do ensino por investigação na 

prática docente após o curso de formação Novos Talentos pelas professoras 

participantes, três delas (27%) utilizam o ensino por investigação na sua prática 

pedagógica (figura 4). Diante desse resultado, aponta-se que o curso 

apresentou resultados positivos para a prática pedagógica do professor. A 

partir daí, é importante destacar o papel do professor como pesquisador, bem 

como integrar a sua própria reflexão sistemática à prática docente (VILLANI, 

FRANZONI e VALADARES, 2008). De acordo com Perrenoud (1993), isso nos 

remete à necessidade de promover uma formação de professores que não 

proponha dar respostas prontas para cada situação de ensino-aprendizagem, 

mas disponibilize recursos para o docente contornar uma diversidade de 

situações, sendo capaz de identificar e propor soluções aos problemas 

enfrentados no cotidiano da sala de aula. 

 

Figura 4: Utilização do ensino por investigação após o curso de formação 
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Foi socilitado às professoras  que tiveram a oportunidade de vivenciar  o 

ensino por investigação um relato das suas impressões sobre a aplicação das 

propostas. Entretanto, elas mencionaram os temas que trabalharam, mas não 

discorreram sobre aspectos metodológicos da abordagem do ensino por 

investigação durante o desenvolvimento da atividade.  

 

“Descoberta da vitamina C e a importância da água nos 
ecossistemas” (Professora 03). 

 
“Pesquisa sobre os rótulos dos alimentos” (Professora 08). 
 
“Atividade relacionada à dengue, atividade sobre astronomia, 
atividade sobre a merenda escolar” (Professora 10). 

 

No questionamento sobre as vantagens e desvantagens da utilização do 

ensino por investigação como estratégia de ensino, alguns pontos foram 

destacados (figuras 5 e 6). Dentre eles as vantagens mais citadas foram 

despertar a curiosidade (n=4;40%) e a participação dos alunos (n=4;40%). 

Nesse sentido, Nunez e Ramalho (2004, p. 170) mostram que, no ensino 

envolvendo problemas, o professor deve incentivar a participação de todos os 

alunos, mantê-los atentos e provocar bastante sua curiosidade. Entretanto, 

outros aspectos importantes do ensino por investigação, como o 

desenvolvimento de habilidades e do pensamento crítico, foram destacados por 

um número pequeno de professores, o que nos faz indagar sobre o grau de 

clareza dos professores quanto à importância de atividades investigativas no 

processo de aprendizagem de conceitos, habilidades e atitudes.  
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Figura 5: Vantagens para o uso do ensino por investigação 

 

 

Já para as desvantagens do uso dessa metodologia, predominaram a 

falta de estrutura, o tempo dedicado ao planejamento e o momento da 

aplicação da proposta, os quais foram apontados por cinco porfessoras (50%). 

Essas mesmas dificuldades foram mencionadas no trabalho de Oliveros (2013) 

realizado com esse mesmo grupo, sendo também identificadas em outras 

pesquisas referente ao ensino por investigação (Baptista, 2010; Cañal, 2007).  

Diante desses resultados, percebeu-se que, por se tratar de uma 

metodologia ativa, há um maior nível de exigência tanto para o professor 

quanto para o aluno. Por mais que os estudos mostrem resultados satisfatórios 

no uso dessas metodologias, ainda existem questões relacionadas à 

organização curricular e à formação do professor que comprometem uma 

prática efetiva.   

 

Figura 6: Desvantagens para o uso do ensino por investigação 
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A apropriação dos principios do ensino investigativo e mudança 

essencial na prática 

 

Para iniciar o diálogo durante a entrevista – a qual foi realizada com 

quatro das onze professoras que aceitaram o convite para participar de uma 

pesquisa-ação sobre ensino por investigação –, perguntou-se qual foi, 

essencialmente, a mudança na sua prática pedagógica após a realização do 

curso sobre o ensino por investigação em 2012.  

 As professoras que utilizam a metodologia do ensino por investigação 

destacaram o quanto o curso provocou mudanças e retrataram com satisfação 

as potencialidades que a estratégia permite tanto para o professor quanto para 

o aluno. Com isso, permite-se concluir que a abertura as inovações e aos 

desafios favorece a atitude de mudar e acompanhar as tendências que surgem 

com a evolução do conhecimento. 

 

Muito mesmo ... Como a gente respeita cada fase da nossa 

vida profissional ... As novidades vão chegando e a gente vai 
se permitindo as mudanças. Das vezes que consegui aplicar foi 
muito satisfatório para mim e para os alunos, a gente vê a 
alegria, o gosto pela biologia, a visão diferente da disciplina. 
Foi uma mudança gratificante tanto na postura - como na 
minha compreensão como o que é ensino, o que está 
desenvolvendo na atividade pedagógica - como na percepção 

do aluno em relação à disciplina. ... Foi assim, levantou 
mesmo a minha prática (Professora 03). 
 
O curso de formação continuada contribuiu muito na minha 
prática, no meu dia a dia. À medida que a gente ia 
experimentando novas atividades no curso, quando eu 
retornava para a sala de aula, eu retornava mais criativa, então 
facilitou muito meu trabalho, me estimulou muito. E fez com 
que minhas aulas tornassem mais interessantes para mim e 
para os alunos. É claro que às vezes dá um pouco mais de 

trabalho, mas é um trabalho que vale a pena investir ... O 
interesse dos alunos foi bem expressivo (Professora 10). 

 

Para a professora 05, que não vivenciou na prática essa metodologia 

após o primeiro curso, foi destacado que houve contribuição pela aquisição do 

conhecimento sobre o tema e reconhece que é preciso inovar no processo de 

ensino-aprendizagem, embora não tenha se arriscado ainda. Nesse aspecto, 
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Lage, Urzzeta e Cunha (2009) apontam que para haver mudança é necessário 

que cada professor se sinta insatisfeito e deseje transformar a sua realidade 

docente em direção a novos planejamentos, novas ações e reflexões. 

 

Na prática pedagógica exatamente não, teve mudança assim, 
eu não apliquei o que aprendi em sala de aula, acho que serve 

como conhecimento ... Eu tenho a necessidade de aprender 
algo, porque o aluno de hoje é diferente do tempo da gente 

[sic] ... Eles exigem que a gente se aperfeiçoe, porque tipo 
assim, aquele aula muito teórica, tradicional, não funciona 
(Professora 05). 

 

Já a professora 04 não mencionou contribuições do curso na sua 

prática, relatando que o ensino por investigação está distante da realidade, 

principalmente em relação ao papel do aluno. Nesse aspecto, Zômpero e 

Laburú (2011) destacam que normalmente o uso do ensino tradicional nas 

escolas gera dificuldades na implementação de novas metodologias. Frente a 

isso, é necessário que o professor desenvolva atividades com os alunos para 

superar os obstáculos. Galiazzi, Morais e Ramos (2003) apontam que maioria 

dos alunos está acostumada a receber o conhecimento de forma transmissiva. 

Um conhecimento descrito e transmitido no quadro pode ser considerado mais 

produtivo em função de seus entendimentos sobre aprendizagem. Isso leva a 

considerar limites nos alunos em perceber a complexidade de uma proposta 

que tem como objetivo o desenvolvimento da capacidade de escrita, de leitura 

e da capacidade de argumentar, entre outros aspectos.  

O próximo ponto questionado na entrevista foi que as professoras 

relatassem se haviam conseguido aplicar essa abordagem na sua escola nos 

últimos dois anos após a realização do curso destacando o número de vezes, 

as facilidades e dificuldades encontradas. À medida que a entrevista 

semiestruturada foi se estabelecendo, foi questionada a confiança das 

professoras na aplicação da proposta. A análise das respostas demonstrou 

que, dentre as participantes, duas (50%) expuseram que as situações 

vivenciadas na escola começaram de forma simples, uma vez que não 

estavam tão familiarizadas, por ser algo novo. As dificuldades foram surgindo, 

mas no decorrer da prática a confiança foi se estabelecendo. Isso mostra que a 
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utilização de novas estratégias de ensino permitiu superar obstáculos, refletir e 

avaliar a ações desenvolvidas para uma posterior promoção de mudanças.  

 

“Eu consegui ... desde que a gente fez o curso em 2012, no 
ano seguinte 2013 eu já fiz a repetição do experimento da 

vitamina C ... Depois da vitamina C, fizemos o da luz e o ciclo 

da água também. ... gostei da experiência, achei difícil a 

princípio ... Uma dificuldade que eu sinto [é] como organizar 
esses resultados depois, como proceder para organizar fazer 
um trabalho, gráfico, montar um painel, aquela coisa mais 
científica” (Professora 03). 
 
“Um projeto simples que trabalhei um assunto do momento, foi 

a questão da dengue ... Depois disso a gente ficou tão 

empolgada, ... resolvemos nos inscrever na olimpíada de 
astronomia e misturamos tudo. Tudo que estávamos 
aprendendo nós colocamos nessa prática. No início achei 
super difícil, mas quando a gente começa, meio sem saber. No 
início não deu para planejar tudo, eu planejava um pedacinho 
do que ia fazer, quando eu ia para a prática que eu fazia, eu via 

a possibilidade de fazer outras coisas e aí ia se construindo ... 
os próprios alunos vão mostrando, dando dicas como fazer e 
vai aparecendo e no final fica muito melhor” (Professora 10). 
 

As demais professoras (n=2; 50%) não aplicaram as propostas 

baseadas na investigação durante esse tempo, justificando a falta de tempo, a 

dificuldade em preparar e conduzir a aplicação da atividade em sala de aula.  

 

“Eu não apliquei, eu não pensei em aplicar nada ... toda vida 
que faço uma atividade prática é uma loucura dentro da sala de 
aula, ficam correndo de um lado para outro, enquanto você tá 
fazendo uma coisa. E normalmente você deve ter uma 
preparação prévia e eu não tenho como fazer isso” (Professora 
04). 

 
“Como eu não fiz, eu achei difícil, não senti segura e confiante, 

exatamente por isso que não fiz ... O ensino por investigação 
eu tenho medo de não conseguir finalizar, uma pergunta vai 
levando a outra, eu acho isso, acho aquilo, daqui a pouco fica 
tanta coisa que tenho medo de não conseguir finalizar, ficar 
muito extenso e eu me perder no processo” (Professora 05). 

 

As dificuldades mencionadas pelas professoras também são vivenciadas 

por diversos professores. Em pesquisa realizada por Cañal (2007), constatou-

se que muitos alunos resistem a atividades investigativas pela falta de hábito. 



77 

 

Ponte et al. (1998) apontam dificuldades dos professores para não 

implementarem o ensino investigativo, dentre elas o receio no planejamento e 

cumprimento da atividade, o medo de os alunos não assimilarem as ações, 

assim como as discussões saírem do que foi previsto.  

Seguindo com os questionamentos, foi solicitado que as professoras 

destacassem características de uma atividade investigativa presentes em sua 

vivência pedagógica durante este tempo. Perguntas referentes ao incentivo à 

participação do aluno, à verificação dos conhecimentos prévios e ao trabalho 

com problemas foram surgindo à medida que o professor discorria a sua fala. 

Nesse ponto, independente de seguir como propõe a metodologia do ensino 

por investigação, todas as professoras destacaram características que fazem 

parte dessa estratégia de ensino, tais como fazer o aluno pensar, estimular a 

leitura, a problematização, levantar os conhecimentos prévios, incentivo à 

participação, a busca pelo conhecimento: 

 

O ensino por investigação ele também exige do aluno que ele 

seja um bom leitor ... A tentativa dessas atividades é sempre 

fazer o aluno a pensar ... A minha nova proposta é que eles 
busquem uma coisa que eles querem fazer e não eu trazer 
(Professora 03). 
 
Eu tento sempre iniciar com uma questão problematizadora, 
alguma coisa assim que desperte e você tenha ideia do que 
eles tão pensando sobre aquilo, o que eles já têm, para depois 

começar ...Tem que ter alguma coisa que incentive e você 
ficar só falando não funciona (Professora 04). 
 
Acho que utilizo assim, porque quando vou dar aula mais 

teórica, eu sempre pergunto o que vocês acham disso ... Eu 
vou pegando as respostas deles, no fim das contas eles vão 
construindo um conceito, mas ainda é aquela coisa bem teórica 
e tradicional. Incentivo muito a participação deles, verificando o 

conhecimento prévio deles ... Incentivo eles a pensarem, na 

aula mesmo, já começo incentivando ... coloco coisas do dia 
a dia para eles pensarem, por que será que acontece no 

cotidiano ... (Professora 05). 
 
Um dos principais focos era deixar que os alunos deixassem de 
serem ouvintes; [que] eles fossem realmente estudantes, 
participantes, dentro da atividade eles desenvolvessem a 
oralidade, a forma de escrever, gosto pela leitura, vontade e 
dentro da atividade tivessem essa opção de eles lerem 
(Professora 10). 
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Dando continuidade com a entrevista, perguntou-se sobre dificuldades 

encontradas pelas professoras na elaboração das atividades e o que fez para 

superá-las. Nesse aspecto, a professora 10 ressaltou que “(...) a dificuldade 

mesmo era só no início, de planejar, de imaginar como seria do começo ao fim 

... Eu fui enfrentando, procurando formas de fazer”. Nesse caso, por se tratar 

de uma metodologia de ensino que favorece a construção do conhecimento 

pelo aluno, é necessário do professor um maior tempo para planejamento. 

 Já para outra participante, “(...) a dificuldade encontrada foi na 

organização dos resultados e nos registros (Professora 04)”. As demais 

professoras não vivenciaram a metodologia, sendo destacadas como 

dificuldades “(...) o medo e a insegurança que eu tenho. Se eu para parar para 

sentar e pensar, eu acho que consigo fazer, o problema é esse o corre-corre do 

dia da gente e aí eu não paro para pensar (Professora 05)”. A outra participante 

não destacou dificuldades. 

Em seguida foi solicitado que destacassem as potencialidades dessa 

abordagem. No relato das professoras que incorporaram o ensino por 

investigação na prática, percebeu-se a importância, tanto para o professor 

quanto para o aluno, da implementação de atividades investigativas no ensino 

de ciências e biologia:  

 

“O feedback de aprendizagem, a melhoria do aluno e do 
professor leitor e escritor, acho perfeito quando você pode ler 
mais e poder debater as questão e desfazer o ensino como 
livresco, aquela coisa só do livro. Termina deixando a biologia 
mais interessante e gostosa e de se aprender com essa 
metodologia” (Professora 3). 
 

“O interesse dos alunos foi bem expressivo ... o aluno teve 
que ser bem mais participativo” (Professora 10). 

 

Com base nos resultados que foram expostos, compreende-se que, 

diante da pesquisa desenvolvida foi possível verificar que o curso Novos 

Talentos sobre o ensino por investigação trouxe contribuições significativas 

para as professoras envolvidas no estudo, uma vez que provocou a 

aproximação com essa abordagem inovadora, motivou as professoras a se 

aventurarem na experiência apesar das dificuldades enfrentadas, ainda que 
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somente três (27%) delas tenham conseguido incorporar à sua prática docente. 

Percebeu-se também que as inciativas de uso nem sempre empregavam todas 

as potencialidas da abordagem investigativas, mas entendemos que isso não 

desmerece a intenção, uma vez que, segundo Sá, Maués e Munford (2008), 

não é necessário que uma só atividade apresente todas as potencialidades do 

ensino por investigação. São sempre importantes iniciativas, mudanças na 

prática docente indicando aproximação com metodologias ativas que impõem 

maior envolvimento do aluno e do professor. Por outro lado, evidenciou-se 

também outra importante contribuição do curso no que se refere ao estímulo do 

uso diversificado de metodologias ensino, evidenciada pela expressão 

representativa de atividades lúdicas e experimentação, além de aula de campo, 

uso de mapa conceitual e inclusão da história da ciência, mesmo com baixa 

frequência. 

No entanto, percebeu-se que ainda existem lacunas na apropriação dos 

fundamentos do ensino investigativo, o que pode ter contribuído para as 

dificuldades mencionadas quanto ao planejamento das atividades 

investigativas e à incorporação efetiva na prática, assim como menciondado 

por Oliveros (2013), que revelou algumas fragilidades na compreensão do 

embasamento teórico, aceitação e mudança na prática pelo professor já 

durante o primeiro curso de formação.  

Oliveros (2013) sumariza muito bem em seu trabalho alguns pontos que 

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

por parte do professor quanto do aluno, a partir dos trabalhos de Galiazzi, 

Moraes e Ramos (2003) e Baptista (2010). Esses pontos são principalmente a 

falta de esforço para entender a metodologia, tanto pelo professor quanto pelo 

aluno; mudança de foco central para o aluno (professor mediador e não 

autoridade); teorias de ensino, aprendizagem e investigação (o aluno acha que 

só aprender com uma aula expositiva tradicional); gestão do tempo para 

atender o ritmo diferenciado dos alunos. Além desses, vale ressaltar as lacunas 

na formação inicial, a organização curricular vigente e a necessidade de 

políticas públicas para a educação básica, destacando a valorização do 

magistério e um ensino de qualidade.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa partiu do interesse em contribuir com estudos sobre 

a formação continuada de professores ao verificar as contribuições de um 

curso sobre o ensino por investigação na prática pedagógica dos professores 

quanto à apropriação e incorporação na prática dessa metodologia de ensino 

dois anos após o término do curso. 

Diante dos resultados, pode-se perceber que o curso apresentou 

contribuições significativas para as professoras participantes ao constatar que 

três delas utilizam o ensino por investigação na sua prática pedagógica com 

frequência. Apesar de não ser utilizado pela maioria das participantes como a 

metodologia de ensino é proposta, constatou-se que o curso influenciou  as 

professoras, uma vez que aplicam na sua prática algumas características 

dessa estratégia de ensino considerada inovadora. Nesse sentido, pode-se 

considerar que a formação atuou na prática educativa com ganhos 

satisfatórios.  

Além disso, o curso veio contribuir diretamente na realização dessa 

pesquisa, visto que o tema do curso fez despertar em nós o interesse em 

aprofundar os estudos sobre a utilização de atividades investigativas durante a 

realização do mestrado como professora e pesquisadora. 

Entretanto, observou-se que algumas fragilidades encontradas no curso 

anterior a essa pesquisa, referentes ao embasamento teórico, à resistência, à 

mudança na prática e no  planejamento das atividades continuaram existindo 

neste estudo, o que pode ter  gerado dificuldades e limitações para uma prática 

efetiva.  

Para tentar superar tais dificuldades, os resultados apresentados 

forneceram subsídios para a projetação de um plano de intervenção com base 

nos elementos da pesquisa-ação, no intuito de promover momentos de ação e 

reflexão para aprofundar os fundamenttos do ensino por investigação e a 

elaboração de propostas de ensino, para uma consequente incorporação e 

mudança na prática. 
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 Nessa perspectiva, sugere-se a formação de um grupo de estudos com 

as professoras interessadas em participar de ações planejadas com 

envolvimento, colaboração e compromisso para refletir e avaliar sobre as 

dificuldades encontradas na utilização do ensino por investigação na prática 

educativa e buscar estratégias para romper os obstáculos.  
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3.2 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS NA 

ÓTICA DA PESQUISA-AÇÃO PARA APROPRIAÇÃO E MELHORIA DA 

PRÁTICA DO ENSINO INVESTIGATIVO 

Continuing education of science teachers in the perspective of the action 

research to appropriation and improving the practice of investigative teaching 

Kaline Soares de Oliveira  

Ivaneide Alves Soares da Costa 

RESUMO 

Na busca por propiciar uma proposta metodológica de formação continuada entre 
professores e universidade por meio de ações colaborativas e reflexivas, o presente 
estudo teve como objetivos projetar e executar uma intervenção sobre o ensino por 
investigação, seguindo elementos da pesquisa-ação por meio de momentos de ação e 
reflexão, e identificar dificuldades e avanços dos professores no planejamento de 
atividades investigativas durante a formação desenvolvida por meio de um grupo de 
estudo. Para isso foi projetada uma intervenção em quatro fases, envolvendo a 
identificação e diagnóstico das situações iniciais, o planejamento das ações, a 
intervenção e a avaliação/reflexão. Para a coleta de dados, utilizou-se entrevista em 
grupo focal, os registros orais e escritos dos participantes e a entrevista 
semiestruturada. Os resultados mostraram que os obstáculos iniciais foram sendo 
superados à medida que ocorria o compartilhamento dos saberes e os momentos de 
discussão e reflexão. Além disso, evidenciou-se que o papel da elaboração e 
reelaboração das atividades investigativas por meio de um processo crítico-reflexivo e 
troca de saberes se mostrou eficaz na superação de dificuldades e permitiu a 
motivação para enfrentar as inovações no ensino. Nesse sentido, a formação de 
grupos de estudo entre os professores e a universidade por meio da pesquisa-ação 
vem como uma possibilidade no processo de formação continuada, promovendo assim 
mudanças no fazer pedagógico.  

 

Palavras-chave: Formação continuada. Ensino por investigação. Pesquisa-ação.  

  

ABSTRACT  

In the search for providing a methodology of continuing education among teachers and 
university through collaborative action and reflective, the present study aimed to design 
and implement an intervention on the teaching by investigation. This research follows 
elements of action research through the moments of action and reflection, to identify 
difficulties and advances of teachers in planning investigative activities during a 
continuing education developed by a study group. An intervention developed in four 
phases involving the identification and the diagnosis of the initials situations; planning 
the actions; intervention and evaluation/reflection was projected. For the data collect 
was used an interview in focus group, the oral and written records of the participants 
and of the semi-structured interview. Furthermore, it was clear that the role of the 
developing and reworking of the investigative activities in a completely critical and 
reflexive process and the exchange of knowledge was effective in overcoming 
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difficulties and allowed the motivation to face the innovations in teaching. In this sense, 
the formation of study groups among teachers and the university through action 
research comes as a possibility in the process of continuing education, thus promoting 
changes in pedagogical practice. 

 
Keywords: Continuing education. Teaching by investigation. Action research. 

 

CONSIDERAÇÕES  INICIAIS  

 

Diante das transformações sociais, tecnológicas e científicas, torna-se 

imprescindível à dinâmica docente o investimento na formação continuada, 

visando a problematização da prática pedagógica, o aprimoramento dos 

conceitos apreendidos e a articulação de novos saberes frente às exigências 

de situações de ensino-aprendizagem que atendam as necessidades dos 

discentes.  

É frequente e comum ouvir relatos e queixas de colegas professores 

sobre as dificuldades que eles têm em planejar atividades numa abordagem 

investigativa, assim como a dificuldade que os alunos apresentam ao serem 

propostas atividades que envolvem uma problematização e requerem a 

participação ativa, indagações, reflexões, busca por respostas, posicionamento 

crítico e compreensão do que é ciência (MUNFORD e LIMA, 2007; 

REGINALDO, SHEID e GÜLLICH, 2012; ZÔMPERO e LABURÚ, 2011). 

Reforçando essas observações, os níveis de habilidades em ciências no 

Brasil segundo a avaliação do PISA (Programme for International Student 

Assessment) que avalia os conhecimentos e competências sobre ciências, 

leitura, matemática, mostram avanços ao longo dos anos, mas os índices 

retratam resultados abaixo do esperado, ocasionado baixas colocações para o 

desempenho brasileiro (INEP, 2015).  

Tais resultados refletem uma preocupação e necessidade de adoção de 

novas posturas por parte das políticas públicas educacionais para o ensino de 

ciências no Brasil, no que diz respeito à relação teoria e prática em sala de 

aula, adoção de novas abordagens metodológicas e maior atratividade para 

atuação profissional.  
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No cenário sobre o ensino de ciências no Brasil, ocorreram mudanças 

dos enfoques educacionais ao longo dos anos, influenciadas fortemente pelo 

contexto histórico, político, econômico e social. No ambiente educacional, as 

propostas de transformações pretendem substituir os métodos tradicionais 

teóricos, memorísticos e passivos por uma metodologia ativa em que se busca 

a incorporação da expansão do conhecimento científico aos currículos 

escolares, bem como a inserção de atividades práticas. (KRASILCHIK, 1987). 

Frente a essa realidade, concorda-se com Silva e Bastos (2014) quando 

apontam que um dos fatores que também contribuem para tais dificuldades são 

decorrentes das lacunas no processo de formação adequada dos professores 

para enfrentarem as demandas contemporâneas oriundas da produção de 

conhecimentos e a impossibilidade de efetivar uma formação inicial que 

abrange todas as exigências profissionais que precisam ser atendidas para o 

exercício qualificado da profissão docente.  

Nesse sentido, estudos e reflexões sobre as tendências atuais no ensino 

de ciências apontam a importância de incorporar metodologias ativas na prática 

docente com uma abordagem investigativa, problematizadora, que permita aos 

educandos resolver problemas, estabelecer relações, explicar evidências, 

construir argumentos, promovendo a aprendizagem de conceitos e fenômenos 

científicos, conforme relatado na literatura científica (AZEVEDO, 2010; 

CARVALHO et al., 2009; CAMPOS e NIGRO, 2009; GIL PERÉS e VALDES 

CASTRO, 1996; OLIVEROS, 2013). 

Assim, é preciso destacar a formação docente como um processo inicial 

e continuado que deve dar respostas aos desafios da prática escolar, da 

contemporaneidade e do avanço tecnológico. O professor é um dos 

profissionais que têm a necessidade de se manter atualizados, aliando a tarefa 

de ensinar à tarefa de estudar (BONZANINI e BASTOS, 2009).  

Diante desse contexto, optou-se trabalhar com a formação continuada 

de professores com foco no ensino de ciências e nas práticas pedagógicas, 

especificamente o ensino por investigação, por entender que essa abordagem 

contribui para o uso de metodologia ativa. A formação continuada, por sua vez, 

contribui para que haja apropriação dessa metodologia. Isso pode representar 
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a construção de novos caminhos no processo de formação docente e na 

diversificação de estratégias de ensino-aprendizagem. 

Na perspectiva de formação de um professor emancipado, pesquisador 

reflexivo de sua prática para superar a limitação dos saberes, propõe-se, neste 

estudo, uma formação continuada para o uso da abordagem investigativa, 

seguindo elementos da pesquisa-ação, com professores de ciências que 

participaram de um curso de formação continuada sobre ensino por 

investigação através do Projeto intitulado Em Busca de Novos Talentos para a 

Ciência: Uma Intervenção no Ensino Público, financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), ofertado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação de Natal/RN, no ano de 2012.  

Embora o referido curso tenha alcançado resultados significativos, 

Oliveros (2013) relata que para muitos professores o referido curso possibilitou 

o primeiro contato com essa abordagem, enquanto outros já haviam 

experimentado essa prática mesmo sem fundamentação teórica consistente. O 

estudo revela ainda algumas fragilidades na compreensão do embasamento 

teórico, aceitação e mudança na prática pelo professor e também do aluno; a 

relação do que é o ensino por investigação e como utilizá-lo à aplicação do 

método científico; dificuldades relacionadas ao tempo para planejamento e 

aplicação de atividades investigativas.   

A partir dessas constatações, buscou-se uma reaproximação com esses 

professores participantes do curso para investigar e compreender as seguintes 

questões: para os professores, existem dificuldades no planejamento e 

execução de propostas de ensino com abordagem investigativa? O que é que 

pode ser feito para melhorar a apropriação da prática investigativa pelos 

professores e incentivar a participação deles na reflexão e avaliação de suas 

dificuldades? 

Nessa perspectiva, esse trabalho objetivou contribuir com a formação 

continuada de professores de ciências participantes do curso de formação 

Novos Talentos anterior a essa pesquisa, seguindo elementos da pesquisa-

ação, para (re)aproximação, envolvimento e reflexão, visando melhoria da 

compreensão e prática do ensino investigativo, além de identificar as 
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dificuldades e os avanços dos professores no planejamento e execução de 

atividades investigativas durante a formação continuada desenvolvida nesta 

pesquisa. 

 

CONCEPÇÕES SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS VERSUS ABORDAGEM 

INVESTIGATIVA  

 

Ao longo dos anos, o ensino de ciências passou por diferentes 

mudanças referentes ao currículo escolar e aos objetivos atribuídos ao 

conhecimento científico no processo de formação dos estudantes.  

Na medida em que a ciência e a tecnologia foram reconhecidas como 

essenciais no desenvolvimento econômico, cultural e social, o ensino das 

ciências em todos os níveis foi também destacado a sua importância, sendo 

alvo de vários movimentos de transformação do ensino (KRASILCHIK, 2000). 

Nesse sentido, as propostas educativas, nos dias atuais, enfatizam a 

necessidade de levar os estudantes a desenvolverem o pensamento reflexivo e 

crítico, a questionarem as relações existentes entre a ciência, a tecnologia, a 

sociedade e o meio ambiente e a se apropriarem de conhecimentos científica, 

social e culturalmente relevantes (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1990). 

Nessa perspectiva, propõem-se práticas pedagógicas com base no 

modelo construtivista, no qual o conhecimento escolar deixa de ser 

compreendido como um produto pronto e acabado e passa a ser encarado 

como um processo, uma construção contínua, e a passagem de um estágio 

para outro é caracterizada por formação de novas estruturas intelectuais e 

cognitivas. Nesse ponto de vista, o ensino é baseado na pesquisa e 

investigação, na solução de problemas por parte do aluno. Já o professor atua 

como mediador entre as situações de ensino-aprendizagem. (FERNANDES e 

MEGID NETO, 2009). 

Diante disso, a utilização de práticas metodológicas que instiguem os 

estudantes a participarem ativamente na construção do seu próprio 

conhecimento tem se mostrado eficiente em relação a um aprendizado mais 

contextualizado com a realidade e, consequentemente, mais consistente no 
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que diz respeito à apropriação, por parte dos alunos, dos conhecimentos 

necessários para sua formação acadêmica (SILVA e BASTOS, 2012). 

Nesse aspecto, a realização de estratégias de ensino que permitem ao 

aluno a aprendizagem efetiva de conceitos, habilidades e atitudes deve fazer 

parte da prática docente do professor. Para isso, uma metodologia que 

contribui para o desenvolvimento dessas competências é o ensino por meio de 

atividades investigativas, visto que exerce um papel ativo na aprendizagem, 

levando o aluno a pensar, elaborar explicações, compartilhar ideias, 

argumentar, construir conceitos, fazer relações, exercitar a fala e a escrita e 

trabalhar colaborativamente. 

Nessa linha de pensamento, Sá, Maués e Munford (2008) apontam que 

o ensino por investigação é uma estratégia didática que engloba atividades 

centradas no aluno, possibilita o desenvolvimento da autonomia e da 

capacidade de tomar decisões, de avaliar e de resolver problemas.  

Nesse sentido, aprender a investigar envolve aprender a observar, 

planejar, levantar hipóteses, realizar medidas, interpretar dados, refletir e 

construir explicações de caráter teórico (SÁ, MAUÉS e MUNFORD, 2008). 

Entretanto, em uma atividade de investigação, a ação do aluno não deve se 

limitar apenas à manipulação ou observação. Ela deve conter características 

de um trabalho cientifico: o aluno deve refletir, discutir, explicar e socializar 

(AZEVEDO, 2010). 

Nessa perspectiva, Gil Pérez e Valdes Castro (1996) apontam algumas 

características fundamentais nas atividades investigativas, dentre elas: (i) 

apresentar situações problemáticas; (ii) propiciar a reflexão dos estudantes 

sobre a relevância e os objetivos das situações propostas; (iii) enfatizar as 

análises qualitativas, significativas, que ajudem a compreender e a limitar as 

situações planejadas e a formular perguntas sobre o que se busca; (iv) propor 

a elaboração de hipóteses como parte central da atividade de investigação; (v) 

considerar a análise dos resultados à luz do corpo de conhecimentos 

disponível, das hipóteses levantadas e dos resultados dos outros grupos; (vi) 

propor considerações de possíveis perspectivas quanto à reelaboração do 

estudo; (vii) potencializar a dimensão coletiva do trabalho científico, por meio 

de trabalho em equipes que interagem entre si. 
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Desta forma, o ensino de ciências por investigação vem a contribuir com 

a utilização de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem, 

sendo uma estratégia dentre outras que o professor pode selecionar ao 

procurar diversificar sua prática. Para isso, é essencial que haja uma 

aproximação dessas metodologias inovadoras na formação dos professores, 

uma vez que o conhecimento está em constante mudança. 

 

ASPECTOS SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  

 

A tendência atual da formação continuada aponta uma crescente 

reflexão sobre qual seria o papel do professor na sociedade moderna, com a 

produção de um quadro teórico que define um novo modelo para a sua 

formação, no qual o saber sobre o ensino deixa de ser visto pela visão da 

racionalidade técnica e incorpora a dimensão do conhecimento construído e 

assumido a partir de uma prática crítico-reflexiva (FREITAS e VILLANI, 2002).  

 

A perspectiva mais proeminente centra-se, hoje, em uma 
concepção construtivista, em que vários modelos precisam ser 
conhecidos (considerando possibilidades e limitações) pelos 
professores. Esses modelos assumem o aluno como sujeito 
ativo do processo de aprendizagem e faz do professor um 
mediador. Dessa forma, professor e aluno são percebidos 
como espíritos investigativos, autônomos, críticos e reflexivos 
sobre suas respectivas ações (CARVALHO, 2008, p.21). 
 

Nesse caso, a reflexão deve ser inerente ao papel do professor, não 

somente a reflexão sobre conceitos nem a reflexão isolada da prática. O modo 

reflexivo de atuar como professor deve ser permeado de discussões sobre 

teorias e práticas, para que as pessoas envolvidas no processo educativo 

possam conquistar uma postura questionadora, que problematize a prática e 

construa, a partir daí, conhecimentos alicerçados em bases sólidas (SILVA e 

BASTOS, 2012).  

Nesse sentido, muitos pesquisadores apontam a necessidade de se 

investir em propostas teórico-metodológicas que promovam a relação escola-

universidade, no intuito de contribuir para a formação por meio de atividades 
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mediadas por processos colaborativos que os consideram dentro de uma 

perspectiva crítico-reflexiva (IBIAPINA, 2008; VICTOR, 2011).  

Frente a isso, Ibiapina (2008, p. 51) afirma que “a colaboração cria 

novos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para o 

entendimento compartilhado e para a efetivação das parcerias reflexivas”.  

Nessa perspectiva, a pesquisa-ação na área da educação vem como 

uma possibilidade para a formação do professor numa abordagem que valoriza 

a imersão reflexiva consciente em sua prática, ou seja, a análise refletida 

intencional, a problematização orientada da prática e a produção de 

conhecimentos pela pesquisa da própria vivência como apoio para a 

emancipação e para a aprendizagem profissional (MOLINA, 2007). 

Conforme Figueirêdo e Justi (2011), uma participação ativa do professor 

em seu processo de formação, expondo e discutindo suas concepções e 

conhecimentos prévios, analisando e refletindo criticamente sobre sua prática, 

promove a busca por mudanças e melhoras através da construção consciente 

de novos conhecimentos a partir de suas experiências. 

Um estudo realizado por Marli André (2002) mostra que a participação 

de professores na pesquisa da sua própria prática tem sido especialmente 

valorizada nos últimos anos, ganhando o professor voz sobre o que deve ser 

pesquisado, exercendo o papel de ator social nas investigações.  

Sendo assim, Ibiapina (2008, p. 67) aponta que “o professor é um 

pesquisador da própria prática, devendo refletir sobre os conceitos nela 

implícitos. A ênfase na atividade reflexiva está no ato de pensar, de examinar 

com senso crítico e sistemático a própria atividade prática”. Os modelos de 

formação com essa viés superam a ações formativas que distanciam a teoria e 

a prática. Nesse contexto, destaca-se a importância da pesquisa na formação 

de professores, uma vez que compreende os docentes como sujeitos que 

podem construir conhecimento sobre o ensinar na reflexão crítica sobre sua 

atividade, na dimensão coletiva e contextualizada (PIMENTA, 2005).  

Diante disso, a pesquisa-ação no âmbito educacional vem como uma 

possibilidade para o desenvolvimento de professores e pesquisadores, de 

modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar o ensino e, em 

decorrência, o aprendizado de seus alunos (TRIP, 2005).  
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Nesse contexto, Passarelli (2012) aponta três aspectos indissociáveis no 

processo de investigação da própria pratica. São eles a mudanças na prática, o 

desenvolvimento e consequente melhora do currículo e o aperfeiçoamento do 

professor. Para isso, exige-se contínua reflexão de todos que nele participam 

visando modificar as circunstancias em que se encontram, bem como a si 

próprios. 

Dessa maneira, a pesquisa-ação propicia momentos de reflexão e 

avaliação diante das situações de ensino, no intuito de buscar soluções para 

problemas enfrentados na prática, a fim de promover mudanças na realidade. 

Ou seja, a consciência de sua atividade docente pode levar a uma melhoria 

significativa na prática, fazendo com que o docente supere dificuldades do 

cotidiano. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA-AÇÃO 

 

Diante do contexto da pesquisa que envolve a formação continuada de 

professor e o ensino por investigação, no intuito de contribuir com o processo 

de mudança, adotaram-se elementos da pesquisa-ação, por viabilizar uma 

ação prática reflexiva frente à prática pedagógica dos professores. 

Nesse aspecto, Moreira (1988), no final da década de 80, aponta para a 

necessidade de fazer surgir a concepção de professor-pesquisador como 

mecanismo para a melhoria no ensino de Ciências. Sendo assim, buscou-se 

nesse estudo considerar elementos dos conceitos de pesquisa educativa e 

professor-pesquisador, seguindo as recomendações de teóricos como Carr e 

Kemmis (1988) e Elliot (1990), as quais são muito bem argumentadas por Rosa 

e Schnetzler (2003), Rosa et al (2003) e Ibiapina (2008).   

Com isso, o desenvolvimento da pesquisa-ação na formação do 

professor vem numa abordagem que valoriza a imersão reflexiva consciente do 

professor em sua prática, ou seja, a análise refletida intencional, a 

problematização orientada da prática e a produção de conhecimentos pela 

pesquisa da própria experiência vivenciada como apoio para a emancipação, 

para a aprendizagem profissional (MOLINA, 2007). 
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Fazer pesquisa-ação significa planejar, observar, agir e refletir de 

maneira mais consciente, mais sistemática e mais rigorosa do que na nossa 

experiência diária, para que se possa garantir de certa forma um conhecimento 

que existe sobre o assunto tratado (KEMMIS e MCTAGGART apud 

RICHARDSON, 2004). 

Segundo Richardson (2004), existem muitas possibilidades de uso da 

pesquisa-ação, desde um professor afastado em uma pequena escola afastada 

da zona urbana até um estudo sofisticado com um grande grupo.  Cohem e 

Maniom (apud Richardson, 2004), apontam que a pesquisa-ação pode ser 

realizada individualmente para produzir determinadas mudanças ou melhorias, 

por um grupo que trabalha solidariamente, assessorado ou não por um 

pesquisador externo, e ainda por um professor ou professores que trabalham 

com um pesquisador ou equipe de pesquisa.  

Como referencial teórico-metodológico para a presente pesquisa, 

optou-se por utilizar elementos da pesquisa-ação com adaptações do modelo 

de Dionne (2007), que considera uma intervenção planejada em quatros 

tempos: identificação, projetação, intervenção e avaliação para reduzir a 

distância entre teoria e prática. 

Incorporaram-se também sugestões do modelo de Carr e Kemmis 

(1988), que considera o replanejamento (elaboração-reelaboração) como um 

passo importante das etapas que configuram a investigação – planejamento, 

ação, observação, reflexão, replanejamento –, com base nos trabalhos de 

Rosa e Schnetzler (2003), Rosa et al (2003) e Ibiapina (2008).   

De acordo com Carr e Kemmis (1988), o processo de investigação-ação 

pode se dar através da constituição de um grupo, onde todos os sujeitos são 

participantes e no qual a natureza interpretativa da investigação-ação lhes 

permite assumir questões práticas transformando-as em problemas de 

investigação, partilhar dilemas com parceiros e produzir saberes genuínos 

legitimados no grupo de pesquisa. A figura 1 mostra as fases da pesquisa-ação 

adaptada de Dionne (2007) com o intuito de promover a mudança entre os 

sujeitos participantes dessa pesquisa. 
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Figura 1: Fases da Pesquisa-ação adaptada do ciclo de uma intervenção 
planejada (DIONNE, 2007) 

 

O referencial teórico adotado para definir a metodologia do ensino por 

investigação quanto aos fundamentos (as características, a sequência de 

atividades, o papel do professor e do aluno, a avaliação) foram Campos e Nigro 

(1999, 2009), Gil Pérez (1993) Gil Péres e Valdés Castro (1996), Munford e 

Lima (2008), Rodrigues et. al (1995 apud ZÔMPERO e LABURÚ 2011), 

Azevedo (2010) e Zômpero e Laburú (2011). 

Para a coleta de dados utilizou-se diferentes instrumentos. No 

diagnóstico inicial foram aplicados questionários com perguntas abertas e 

fechadas. Antes da aplicação aos sujeitos da pesquisa, foram previamente 

validados com um grupo de quatro professores para identificar possíveis 

alterações antes de serem aplicados aos sujeitos da pesquisa. Essa validação 

é importante, pois permite ao pesquisador avaliar e ajustar se for o caso 

(SEVERINO, 2007). A entrevista semiestruturada também foi realizada no 

diagnóstico inicial e na avaliação final. Durante a intervenção, realizou-se 

entrevista em grupo focal por meio de uma roda de conversa para promover a 

socialização e discussão das opiniões que teve uma função complementar à 

observação participante e às entrevistas individuais.  

A observação participante foi utilizada durante da pesquisa por permitir 

uma maior proximidade e vivência no contexto investigado (LAVILLE e 

           Fase I                                                                 Fase II 
   Identificação/Diagnóstico                            Projetação/Planejamento 
     (Pesquisadores)                                               (Pesquisadores) 
 
 
 
 
 
 
 
            Fase IV                                                                 Fase III 
    Avaliação/Reflexão                                                Intervenção 
        (Grupo de estudo)                                          (Grupo de estudo)  
                                                           
                                          Elaboração e reelaboração 
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DIONNE, 1999). Os dados coletados por meio das gravações foram transcritos, 

transpondo-se a linguagem oral para a escrita. 

Durante as atividades desenvolvidas na pesquisa, os participantes 

realizaram registros escritos em roteiros previamente elaborados, nos quais 

foram utilizados na coleta e análise de dados e considerados como 

documentos (SEVERINO, 2007).  

Para fins de análise dos dados construídos, utilizou-se como referencial 

teórico a análise de conteúdo, que segundo Bardin (2010) envolve três etapas: 

(i) pré-análise: organização dos dados; (ii) exploração do material: operações 

de codificação, decomposição ou enumeração a partir de critérios definidos; (iii) 

tratamento dos resultados, inferências e interpretação: os resultados 

encontrados podem ser tratados de maneira significativa e válida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Identificação e diagnóstico das situações iniciais  

 

A presente pesquisa foi desenvolvida em 2014, após dois anos de 

realização de primeiro curso de formação – Novos Talentos – sobre ensino por 

investigação. Após socialização e convite, onze das quinze professoras de 

ciências que participaram do primeiro curso aceitaram fazer parte dessa 

pesquisa. No entanto, apenas três prosseguiram até as fases finais.  

Considerando que as professoras já haviam participado de um curso 

de formação, partiu-se para investigação das contribuições e a repercussão na 

prática desse curso por meio de um questionário composto por questões 

abertas e fechadas para levantar informações (SEVERINO, 2007) e entrevista 

semiestruturada (LAVILLE e DIONNE, 2008), a fim de identificar fragilidades e 

buscar estratégias para romper os obstáculos, incentivando e ampliando o uso 

do ensino por investigação com todas as suas potencialidades1. Em linhas 

gerais, evidenciou-se a partir desse diagnóstico que, apesar de o curso Novos 

Talentos ter conferido contribuições significativas para as professoras 

                                                           
1
 Para maiores detalhes sobre os resultados do diagnóstico da repercurssão do curso Novos 

Talentos, realizado em 2012, consultar Oliveira e Costa (2015, a publicar). 
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envolvidas no estudo, uma vez que três delas (27%) utilizam o ensino por 

investigação na sua prática docente com frequência, outras usaram mesmo 

sem explorar totalmene o potencial da abordagem.  

No entanto, percebeu-se também a persistência de algumas fragilidades 

já apontadas apontadas por Oliveros (2013) e identificadas com essas 

professoras durante o curso Novos Talentos, tais como a falta de compreensão 

do embasamento teórico, aceitação e mudança na prática. Tais dificuldades 

podem ter influenciado a permanência das dificuldades mencionadas pelas 

professoras quanto às concepções do ensino por investigação, o planejamento 

das atividades investigativas e a incorporação efetiva na prática (OLIVEIRA e 

COSTA, 2015, a publicar).    

A identificação de tais dificuldades forneceu subsídios para a projetação 

de um plano de intervenção com base nos elementos da pesquisa-ação.   

 

O planejamento das ações 

 

Para a elaboração do plano de ação, realizou-se uma revisão de 

literatura em livros, artigos, teses e dissertações para fornecer o aporte teórico 

para projetação da intervenção. Partindo-se da hipótese de que a ação do 

envolvimento fazer e refazer a partir da reflexão e avaliação permite melhoria 

na apropriação dos princípios do ensino investigativo e mudança na prática 

docente, projetou-se a intervenção em cinco encontros presenciais, a 

realização de atividades não presenciais e acompanhamento por email com 

uma carga horária total aproximada de 60 horas (quadro 1). Os encontros 

foram planejados, incluindo os objetivos, as estratégias e os instrumentos para 

serem executadas e fornecer subsídios para a produção de uma proposta de 

oficina de formação de professores.  
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Quadro 1: Ações da intervenção 

Atividades  Duração Local  

1.º encontro: identificação das concepções 
sobre o ensino por investigação 
Atividades não presenciais: leituras 

4 horas 
20 horas 

UFRN 

2.º encontro: fundamentação do ensino 
por investigação 

4 horas 
 

UFRN 

3.º encontro: elaboração, reelaboração e 
reflexão das propostas de ensino  

4 horas UFRN 

Atividades não presenciais: elaboração 
dos instrumentos das propostas pelas 
professoras na escola  

10 horas LIVRE 
ESCOLA 

4.º encontro: aplicação das propostas 
pelas professoras nas escolas e 
acompanhamento 

10 horas ESCOLA 

5.º encontro: avaliação* final do grupo 4 horas UFRN 

           * realizada em todo processo da pesquisa 

 

O processo da pesquisa–ação com as professoras: a intervenção 

 

A intervenção iniciou-se com a formação do grupo de estudo constituído 

por três professoras, apresentadas de modo codificado por Ana, Camila e 

Maria, além da pesquisadora e da orientadora, para a execução das atividades 

previstas no plano de ação. Essa etapa da pesquisa torna-se bastante 

importante, pois na medida em que concretiza as ações projetadas, torna 

possível a modificação da situação inicial (DIONNE, 2007).   

A princípio, as professoras interessadas em participar das atividades da 

pesquisa-ação foram apresentadas à problemática e ao plano de ação, 

deixando espaço aberto para socialização das intenções, opiniões e sugestões. 

Na medida em que o grupo compreendeu e aceitou o problema e a sugestão 

do plano de ação, este passou a fazer parte das ações planejadas para uma 

possível mudança na prática docente. Algumas sugestões foram socializadas e 

incorporadas para o ajuste do cronograma dos encontros e atividades.  

 

Identificando as concepções atuais sobre o ensino por investigação 

 

No primeiro encontro realizou-se uma roda de conversas, com perguntas 

estruturadas em grupo focal, para as professoras socializarem as concepções 
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sobre o ensino por investigação, seguida de uma análise e socialização de 

duas propostas de ensino investigativo, e por fim a entrega do material e as 

orientações sobre as atividades não presenciais. 

A proposta 01 compreendeu uma atividade prática de demonstração 

investigativa, cujo título “Medindo a densidade de líquidos” está presente em 

uma apostila sobre ensino por investigação (CENFOP, 2011). Já a proposta 02 

tratou-se de uma atividade prática investigativa intitulada “De onde vem à água 

que brota dos cristais de sal?” (autoria própria).  

 A partir da análise das falas das professoras durante a roda de 

conversa, inicialmente constatou-se a existência de certo equívoco por parte de 

Maria, ao relacionar o ensino por investigação à aplicação do método científico, 

assim como a necessidade de ter um experimento. As demais participantes 

apresentaram certa compreensão em relação à proposta de metodologia de 

ensino quanto às suas características e quanto ao papel do professor e aluno.  

 

Um ensino diferenciado, onde a proposta é que tanto o 
professor quanto o aluno se sintam motivados, é um ensino 
que leva essa motivação, e principalmente a busca do aluno. 

... o desejo do aluno aprender, ter autonomia no seu 

aprendizado ... A motivação, a leitura e a escrita, a afinidade, 
o gosto pela disciplina (Ana). 
 
O protagonismo do aluno, através do professor sendo o 

mediador da construção do conhecimento ... Eu acho que 
começa com o questionamento do aluno ou de uma questão 
problematizadora que você leva para que através da 
investigação, ele chegue a uma resposta, uma conclusão 
(Camila). 
 
Eu ligo muito o ensino por investigação com o método 
científico. Eu não sei como fazer a diferença, basicamente é a 
mesma coisa. Vai levar o aluno a construir e chegar às próprias 
respostas de determinadas questões. Acho que o básico do 
ensino por investigação é esse, ele ter que chegar a uma 
resposta (Maria). 

 

Em relação à sequência de atividades desenvolvidas através do ensino 

por investigação, foi constatado que as professoras ressaltaram a 

problematização, a elaboração de hipóteses e a conclusão. Houve também 

menção a outras atividades pertinentes, como, por exemplo, a escolha do 

tema, a atividade para resolver o problema, situadas por Ana.  
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Primeiro ter um tema ... uma situação, um questionamento 

... debate de hipóteses ... uma atividade a nível 

experimental ... eu posso trabalhar um texto, um vídeo ... E 
no final se ele puder escrever o conhecimento do que ele 
conseguiu compreender (Ana). 
 

A problematização; ... as hipóteses ... você chega a uma 

conclusão ...gerar novas hipóteses (Camila). 
 
Tem a fase do questionamento, da hipótese e depois a 
pesquisa para que ele chegue a essa resposta (Maria). 

 

Nesse sentido, as etapas citadas incluíam algumas daquelas sugeridas 

por Campos e Nigro (2009), Nunes e Ramalho (2004) e Oliveros (2013). 

Segundo esses autores, uma atividade investigativa tem os seguintes passos: 

a definição do tema, conteúdo e objetivo; a problematização; a produção das 

hipóteses; a elaboração e execução da metodologia de investigação; o registro 

e interpretação dos dados; novo conhecimento, comunicação e avaliação, 

novas hipóteses.   

Em relação à abordagem do ensino por investigação e atividade 

experimental, percebeu-se que as professoras Ana e Camila compreendiam 

que o ensino por investigação não envolvia apenas atividades experimentais, 

enquanto Maria não percebia diferença entre as atividades investigativas e 

atividades experimentais.  

Essa concepção é destacada por Munford e Lima (2008) como um 

equívoco e ressalta que o ensino por investigação não envolve 

necessariamente atividades práticas ou experimentais ou se restringe a elas. 

Muitas vezes, atividades que não são experimentais podem ser mais 

investigativas, dependendo de cada situação.   

Ao ser questionada sobre a possibilidade de implementação de 

atividades com uma abordagem investigativa na escola, percebeu-se na fala da 

professora Ana a satisfação de vivenciar a metodologia e o interesse em 

ampliá-la para um maior número de turmas. As falas das demais professoras 

evidenciaram a vontade de mudar a prática e passar a utilizá-la. 
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Eu comecei a usar, repetindo uma proposta ... O resultado foi 

muito bom, a gente viu o envolvimento. ... A partir daí, foi que 

surgiu, minha escola como o projeto ... Se eu pudesse em 
todas as salas seria assim, exige muito, é muito corre-corre 
(Ana). 
 
Eu estou com esperança, eu queria conseguir implementar  
(Camila).  
 
Eu acho que consigo. Eu acho que o ensino por investigação é 
um caminho, uma possibilidade de fazer ensinar o aluno a 
pensar, ele vai ter que refletir sobre aquilo. Então assim acho 
que é possível fazer em sala de aula. Com todas as 
dificuldades, não estou dizendo que você vai chegar e vai 
conseguir. Pode ter as dificuldades que vão aparecendo, mas 
acho que é possível. Nessa turma dá certo assim, nessa outra 
forma (Maria). 

 

Ao final dos questionamentos e momentos de reflexão, foi solicitado que 

as professoras relatassem sobre as expectativas em relação ao grupo de 

estudo e aplicação da metodologia do ensino por investigação. As participantes 

destacaram entusiasmo em aprofundar os estudos e superação de 

dificuldades. 

Após a realização da roda de conversa, as professoras analisaram duas 

propostas baseadas no ensino por investigação, com o objetivo de analisar o 

nível de entendimento dessa abordagem. Para isso, elas deveriam identificar 

as etapas do ensino por investigação, bem como as potencialidades e 

fragilidades de cada proposta. Com base nas etapas identificadas pelas 

professoras (quadro 2), verificou-se que elas perceberam a representatividade 

das ações na proposta 02. A partir daí, foi considerada a proposta de ensino 

por investigação como mais adequada.  
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Quadro 2: Análise das etapas do ensino por investigação identificadas pelas 
professoras nas propostas 01 e 02   

PROPOSTA 01 PROPOSTA 02 

Etapas Etapas 

Expectativa 
de resposta 

Respostas do 
professor 

Expectativa 
de resposta 

Respostas do professor 

Problema  
 
Metodologia 
para resolução  
Registro dos 
dados  
 
Interpretação 
da atividade 
 
Socialização  
 

“Problematização; 
análise dos resultados” 
(Ana) 
 
“Problematização; 
experimento; 
interpretação de 
resultados” (Camila) 
 
“Problematização; 
socialização” (Maria) 

 
 
 
 

Tema  
 
Conteúdos 
 
Contextualizaç
ão/ 
Situação-
problema 
 
Elaboração 
das hipóteses 
explicativas  
 
Elaboração da 
metodologia 
de 
investigação 
 
Observações e 
registros dos 
dados 
 
Interpretação 
dos resultados 
 
Novo 
conhecimento 
ou nova 
investigação 
 
Socialização 

“Observação, situação- 

problema, levantamento de 
hipóteses, registros, 
orientação e 
acompanhamento do 
professor” (Ana)  
 
“Apresentam uma questão 
problematizadora; 
formulação de hipóteses; 
testar as hipóteses; registrar 
o que foi observado; 
interpretação dos resultados 
e socialização dos 
resultados” (Camila) 
 
“A contextualização, a 
problematização, o 
problema, elaboração das 
hipóteses, registro, 
socialização do 
conhecimento, pode fazer o 
experimento se for 
necessário, confirma a 
hipótese, pode refazer, nova 
investigação” (Maria) 

 

Em relação às potencialidades das propostas, as professoras relataram 

que a proposta 01 “(...) apresenta um tema interessante” (Camila) e “(...) pode 

servir de subsídios para outra atividade” (Maria). Quanto à proposta 02, o grupo 

destacou a contextualização, o estímulo à curiosidade e as diversas etapas que 

envolvem a investigação.  
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Já em relação às fragilidades, todas as professoras mencionaram que a 

proposta 01 encontrava-se muito pronta e direta, fazendo com que o aluno não 

construísse o conhecimento. Para a atividade 02, apenas duas professoras 

registraram fragilidades: a professora Camila destacou a falta de comparação 

com outras situações do dia a dia e a professora Maria mencionou o medo de 

perder o controle da situação.  

Diante da fragilidade destacada pela professora Maria, observou-se que 

não se trata de uma fragilidade da proposta de ensino e sim uma dificuldade 

demonstrada pela professora para a utilização da metodologia de ensino em 

questão. Nesse aspecto, o medo de perder o controle da situação enquadra-se 

no que Galiazzi, Moraes e Ramos (2003) denominam de resistência tradicional, 

em que pouco é exigido nas aulas, cujas tarefas já são de inteiro domínio de 

professores e alunos: explanar, copiar, transmitir e estudar dias antes da prova 

para memorizar e responder ao esperado. Esse medo sustenta a expectativa à 

individualidade ao invés do coletivo, a passividade ao invés da autonomia. 

Nesse sentido, a avaliação de uma proposta de ensino em adequada ou 

não vai depender do enfoque que o professor quer abordar. Como as 

professoras analisaram com base na metodologia do ensino por investigação, 

constatou-se uma avaliação adequada realizada para as duas atividades 

analisadas.  

Ao final do encontro, os momentos de ação e reflexão permitiram que as 

professoras socializassem as dificuldades quantos aos fundamentos e 

utilização do ensino por investigação, o que contribui para dar continuidade aos 

estudos e superar as lacunas existentes. 

   

Fundamentação do ensino por investigação 

 

O segundo encontro foi dedicado à discussão das perguntas presentes 

no roteiro de estudo que foi entregue previamente, relacionado aos temas: 

natureza da ciência, características e etapas do ensino por investigação, papel 

do professor e do aluno e a avaliação, discutido com base nos textos 

destinados à fundamentação (SÁ, PAULA e MUNFORD, 2008; SÁ, MAUÉS e 

MUNFORD 2008; SÁ, PAULA e LIMA, 2007; GIL PÉREZ, 1993, 2001; 
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OLIVEROS, SOUZA e ARAÚJO, 2013; AZEVEDO, 2010, CAMPOS e NIGRO, 

2009; CARVALHO, 2010). Logo após a discussão, foi ministrada uma 

apresentação dialógica, em slides, para sistematização dos temas abordados. 

Para iniciar a atividade, promoveu-se a discussão em grupo, guiadas 

pelos questionamentos presentes no roteiro, no intuito de compartilhar 

conhecimentos e trocar experiências. As duas professoras ressaltaram não ter 

cumprido integralmente a atividade referente à leitura dos textos e a realização 

dos apontamentos no roteiro de estudo.  O motivo apresentado foi a 

indisponibilidade de tempo. 

O primeiro item de discussão esteve relacionado às visões distorcidas 

que se tem da natureza da ciência e do conhecimento científico. Durante o 

diálogo foram ressaltadas impressões errôneas relacionadas ao estereótipo 

criado para o cientista, como também a visão empirista que não procede de uma 

teoria.  

 

Uma visão de que o cientista é sempre maluco, aquele cientista 

isolado, que não tem nenhuma relação com a sociedade, ... o 
aluno diz logo que não quer ser desse jeito, chama o 
estereótipo do cientista (Ana). 
 

Ele fala visão empirista distante da teoria ... ele dá como 
exemplo ’a maçã caiu na cabeça de Newton’ e ele chegou e 

disse que descobriu a lei da gravidade ... só que na verdade 
tem toda uma teoria por trás daquilo, isso não surge do nada. 
Eu não sabia o que era essa visão empirista (Maria). 
 

Nesse aspecto, Gil Peres et al. (2001) e Briccia (2013) relatam que 

essas são percepções equivocadas da ciência, tornando-se necessário que os 

professores e os alunos tenham um novo olhar sobre essa temática importante 

na construção do conhecimento científico.  

No decorrer do diálogo para esclarecer que o ensino por investigação 

não era seguir o método científico, embora se utilizasse algumas etapas na 

realização das atividades, utilizou-se uma definição proposta por Sá, Maués e 

Munford (2008) O ensino por investigação é uma estratégia de ensino que 

englobam atividades centradas no aluno, possibilitam o desenvolvimento da 

autonomia e da capacidade de tomar decisões, de avaliar e de resolver 

problemas. Aprender a investigar envolve a aprender a observar, planejar, 
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levantar hipóteses, realizar medidas, interpretar dados, refletir e construir 

explicações de caráter teórico. 

Nessa perspectiva, foi levantada a importância de utilizar atividades com 

uma abordagem investigativa. Com isso, alguns aspectos relacionados à 

diversificação na prática foram destacados pelas professoras: além da 

compreensão de conceitos, eles permitiam a aprendizagem de procedimentos 

e atitudes, essenciais para a formação do aluno.  

A partir do entendimento dos objetivos de uma aula investigativa, 

esclareceram-se os diversos níveis em que a investigação pode ser planejada, 

importantes na hora do planejamento de uma proposta. Para isso, destacou-se 

a classificação proposta por Sá, Paula e Munford (2008): (i) investigação 

estruturada: o professor propõe o problema; fornece os materiais; indica os 

procedimentos; propõe questões para orientar os alunos a uma conclusão; (ii) 

investigação semiestruturada: o professor apresenta o problema, mas não as 

questões a serem investigadas; especifica os materiais, mas não os 

procedimentos; os alunos geram conclusões sem a intervenção do professor; 

(iii) investigação aberta: contexto problemático; o estudante formula o 

problema, as questões, escolhe os procedimentos e chegam às conclusões.  

Diante da análise das falas das professoras, percebeu-se que a 

professora Maria preferia iniciar com uma atividade investigativa mais simples, 

ou seja, a estruturada, segundo Sá, Paula e Munford (2008). Isso foi ressaltado 

como forma de adquirir segurança e confiança, uma vez que não tinha o hábito 

de trabalhar com esse tipo de estratégia de ensino. Já a professora Ana, que 

utilizava o ensino por investigação, tanto da forma estruturada quanto da 

semiestrutura, planejava realizar uma investigação aberta com os alunos. 

Durante essa discussão, a professora Ana destacou a utilização do material 

produzido por Oliveros, Souza e Araújo (2013) como texto base para orientar o 

planejamento das atividades investigativas. 

Um ponto levantado na discussão foi a sequência de atividades para 

uma aula investigativa, uma vez que as professoras, nas vezes solicitadas, 

mencionavam etapas relacionadas ao cumprimento do método científico. Para 

isso foi levantada uma discussão com base nos textos de Campos e Nigro 

(2009), Azevedo (2010), Gil Péres e Valdés Castro (1996) Oliveros, Souza e 
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Araújo (2013) e elaborada uma síntese com as etapas (quadro 3) em conjunto 

com as professoras. 

 

Quadro 3: Etapas do ensino por investigação e suas características 

ETAPAS CARACTERISTICAS 

Definição do 
conteúdo e 
objetivos 

Temas relacionados ao cotidiano do aluno, 
Contextualização que faça sentido para os alunos 
Relevância.  

Problematização,       
definição do 

problema 

Despertar o interesse 
Motivação  
Nível cognitivo dos alunos 
Favorecer a reflexão 

Produção das 
hipóteses 

Possíveis explicações para resolver os problemas 
Pré-concepções dos estudantes 

Elaboração da 
metodologia de 

investigação 

Pesquisa, atividade experimental, demonstração, 
atividade de campo, vídeos 
Elaborar o próprio modelo de investigação 

Registro e 
interpretação dos 

dados 

Registro dos dados 
Construção de gráficos ou tabelas 
Questionamentos  

Conclusão e 
novo 

conhecimento 

O problema foi resolvido 
Novo conhecimento 

Avaliação e 
comunicação 

dos resultados 

Socialização e avaliação do processo 
Dimensão coletiva do trabalho científico 
Construção do conhecimento 

 

Durante a discussão sobre a sequência de atividades, pôde-se concluir 

que a realização de uma proposta de aula investigativa não envolvia 

necessariamente a realização de uma atividade experimental. Nesse sentido, a 

professora Maria, que apresentava a concepção da existência de um 

experimento para ser considerada uma investigação, demonstrou superar esse 

equívoco.   

Para finalizar a discussão, aspectos relacionados ao papel do professor 

e do aluno foram mencionados pelas professoras. Diante disso, percebeu-se 

que as professoras compreendiam as atribuições dos professores e alunos ao 

vivenciarem uma metodologia ativa por meio do ensino por investigação:  

 

O papel do professor é aquele motivador, vai instigar, é aquele 
que vai mediar a situação, propor situações, dentro da opção 
de investigação vai coordenar. É esse dinamizador desse 
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processo de aprendizagem. E o aluno a partir dessa motivação 
que pode vir do professor ou de um tema que o aluno tá 
querendo trabalhar. De repente o aluno também tá trazendo 
uma situação-problema, que ele seja um aluno que busque, 
leia, investigue, que queira, participe, seja envolvido na 
produção dos resultados e compreensão, tendo outras 
habilidades, não só a cognitiva(Ana). 

 
Que aprendam a pensar. Eles têm tantas informações, mas 
não sabe pensar. Essa metodologia do ensino por 
investigação, ela vai levar o aluno a pensar, refletir (Maria). 

  

Elaboração, reelaboração e reflexão das propostas de ensino 

 

Para o terceiro encontro, inicialmente as professoras receberam um 

roteiro livre para a elaboração de uma proposta. Em seguida, as professoras 

receberam um novo roteiro com as etapas de uma proposta de ensino por 

investigação para comparar com o roteiro já elaborado, permitindo assim uma 

autoavaliação e reflexão para a reelaboração da proposta, realizando 

alterações se necessário. A professora Ana planejou uma atividade sobre o 

processo de fermentação, enquanto a professora Maria propôs uma atividade 

sobre as dificuldades respiratórias em locais de altitude. 

 Logo após, as propostas foram apresentadas ao grupo pelas 

professoras, ficando abertas a sugestões para melhorar a atividade. Por fim, as 

professoras foram orientadas a finalizar a proposta e elaborar os instrumentos 

para a aplicação, em um momento não presencial, e encaminhar para a 

pesquisadora via email para serem avaliadas e em seguida aplicadas nas 

escolas. 

No decorrer das atividades foram identificados dificuldades e avanços 

das participantes no planejamento das propostas, como se pode ver no quadro 

4.  

 



107 

 

Quadro 4: Dificuldades e avanços das professoras na elaboração e 
reelaboração das propostas de ensino 

 
 
 
 
 

Dificuldades 
encontradas na 
elaboração da 

proposta de ensino 
 

Professora Ana 
- Organização das 
atividades com base nas 
etapas do ensino por 
investigação 
Elaboração de uma 
situação-problema 
- Falta do momento para 
elaboração das hipóteses 
pelos alunos  
- Falta de esclarecimento 
da metodologia para 
chegar à resolução 
- Indefinição das variáveis 
a serem testadas na 
atividade experimental, 
bem como os 
instrumentos para o 
registro das observações 

Professora Maria 
- Escolha do tema 
- A dificuldade para 
começar 
- A elaboração da 
situação-problema 
- Os conteúdos 
expressos de forma 
abrangentes 
- Estratégia para resolver 
o problema: experimento, 
pesquisa, filme 
 

 
 
 

Avanços dos 
professores na 

reelaboração da 
proposta de ensino 

 

- Melhor sistematização 
das atividades a serem 
realizadas 
- A professora percebeu 
que a proposta precisa 
levar o aluno a pensar 
- Melhor definição das 
variáveis a serem 
testadas 
- A construção de um 
quadro comparativo para 
o registro e interpretação 
dos resultados e 
questionamentos para 
direcionar a discussão 

- Definição do tema 
 - Os conteúdos foram 
expressos de forma mais 
específica 
- Sistematizou melhor a 
sequência de atividades 
- Definição de uma 
atividade de pesquisa 
como forma de resolver o 
problema 
- Propôs o registro das 
informações realizadas 
na pesquisa 
 

 

Após a reelaboração e reflexão, percebeu-se na fala da professora Ana 

que a proposta de ensino precisava levar o aluno a pensar e a sistematização 

das ações é importante no desenvolvimento da atividade. Além disso, ambas 

as professoras compreenderam que a elaboração de uma atividade 

investigativa requer um trabalho prévio com momentos de construção, 

reconstrução e autoavaliação. Nesse aspecto concorda-se com Figueirêdo e 

Justi (2011) ao destacar que as etapas de planejamento e reflexão são fatores 
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que podem contribuir sinergicamente para a modificação de estratégias e 

melhoria da prática.  

 

Acompanhamento da aplicação das propostas na escola  

 

No quarto encontro, acompanhou-se a aplicação das propostas pelas 

professoras nas escolas. Para coleta de dados, adotou-se a observação 

participante, no intuito de vivenciar o ambiente de pesquisa, proporcionar o 

contato com a realidade e permitir a obtenção de informações a partir de 

critérios referentes ao papel do professor e do aluno no cumprimento das 

características e sequência da atividade investigativa. 

Com base na análise dos resultados da observação, identificaram-se 

potencialidades quanto ao uso de atividades investigativas, uma vez que 

promoveu a participação ativa, o interesse e motivação, a aprendizagem de 

conceitos, procedimentos e atitudes por parte dos estudantes, fatores 

importantes no processo de ensino-aprendizagem (OLIVEIRA e COSTA, 2015, 

a publicar).  

No entanto, foram percebidas algumas fragilidades durante a sequência 

de atividades, dentre elas a dificuldade das professoras e alunos em definir e 

discutir hipóteses produzidas, chegar às conclusões a partir da análise dos 

resultados e a falta de embasamento teórico mais consistente por parte das 

professoras. No caso da professora Ana, não foi realizada uma avaliação final 

da atividade, sendo realizadas apenas conclusões parciais dos alunos. Sendo 

assim, fica evidente que tais fragilidades podem ter limitado a realização 

satisfatória da atividade investigativa, embora, ao vivenciar essas fragilidades, 

seja possível refletir e avaliar para buscar alternativas que promovam a 

melhoria da prática.   

 

Avaliação e reflexão da ação  

 

A avaliação da intervenção é de certa maneira “natural”, para revelar o 

grau de realização e eficácia da ação projetada. Importa também difundir os 

resultados obtidos e examinar os possíveis acompanhamentos na pesquisa e 
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na ação para dar continuidade à experiência. Essa etapa envolve a análise dos 

resultados da pesquisa, difusão dos resultados, avaliação final do processo e 

dos resultados, e finalização e reativação da ação (DIONNE, 2007 p. 85). 

Embora a reflexão e avaliação tenham ocorrido em cada ação realização 

a partir das discussões, elaboração e reelaboração das atividades, no último 

encontro consagrou-se uma avaliação final do grupo de estudo pelas 

professoras.  Para isso, realizou-se uma avaliação final na forma de entrevista 

semiestruturada, relacionada às contribuições e metodologia do grupo de 

estudo, a avaliação da aplicação das propostas e os limites e potencialidades 

do ensino por investigação.  

Nesse sentido, os momentos de avaliação ocorreram na elaboração e 

análise dos questionários aplicados aos professores, no planejamento das 

ações para a intervenção e na própria intervenção. Neste artigo, evidenciaram-

se as avaliações/reflexões ocorridas durante as ações da intervenção. 

Durante os encontros da intervenção, em vários momentos ocorreu a 

avaliação reflexiva. Inicialmente, as professoras refletiram sobre as concepções 

inicias sobre o ensino por investigação, percebendo dificuldades sobre a 

metodologia de ensino, assim como nos momentos de fundamentação com a 

avaliação de textos e propostas de ensino com uma abordagem investigativa.  

No decorrer dos momentos de avaliação, indagou-se às professoras 

suas impressões em relação aos momentos da elaboração e reelaboração da 

proposta. Durante a fala da professora Ana, foi ressaltada a importância da 

fundamentação, assim como o momento de fazer e refazer. Além disso, foi 

mencionado o envolvimento entre os professores:  

 

Eu achei ótimo porque eu já tinha ouvido sobre ensino por 
investigação e a gente tinha realizado um trabalho, mas 
quando é de professor para professor termina ficando mais fácil 
no caso da formação. E a grande dificuldade era como ir 
acompanhando. Numa tarde, eu vim com a proposta, refiz, saiu 
diferente, fiz outra vez e com certeza a que a gente vai dar os 
ajustes. Isso mostra que é uma metodologia que exige a 
repetição, tentar fazer várias vezes, não desistir, uma hora a 

gente vai conseguir. ... o conhecimento da teoria que agora 
está sendo mais fácil à medida que você vai treinando, então 
essa fundamentação é muito importante (Ana). 
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 Nesse caso, Figueirêdo e Justi (2011), diante de relatos na literatura, 

apontam que a interação entre professores é uma fonte significativa de seus 

conhecimentos, pois a socialização de saberes sobre o ensino, os aprendizes e 

os conteúdos favorece um processo crítico-reflexivo sobre a prática docente. 

Esses mesmos autores destacam que a comunicação entre professores e a 

troca de experiências são fatores que podem contribuir sinergicamente para a 

modificação de estratégias e melhoria da prática.  

Sobre esse envolvimento, tanto entre as professoras e com a 

pesquisadora, vale salientar que ele se iniciou em momentos de formação 

continuada, incluindo o curso Novos Talentos, o que proporcionou a criação de 

um vínculo afetivo, facilitando a interação. Nesse aspecto, Freitas e Villani 

(2002) apontam para uma nova relação entre o professor e pesquisador ao 

destacar que a diversidade de atividades, coletivas e individuais, deve variar ao 

longo dos programas de formação. Para isso, existe uma necessidade de 

promover o pensar sistematicamente sobre os saberes do professor e de 

ajudá-lo a analisar e modificar as suas concepções para se adaptarem às 

mudanças. Essa nova forma de colaboração entre os participantes vem a 

contribuir para a ocorrência de efetivas mudanças. 

 No decurso da fala da professora Maria, foi observada a superação das 

dificuldades e das concepções iniciais, o que fez resultar um maior interesse 

durante o planejamento da proposta: 

 

A princípio eu achei que era um trabalho muito mais difícil, 
quando eu comecei a fazer a dificuldade é começar, achei 

muito difícil mesmo começar. ... E aí eu até fiz achando que 
não estava muito correto, para mim foi uma surpresa quando a 
professora falou é isso, só precisava lapidar. Eu achei 
interessante, eu fiquei mais empolgada, eu sei como fazer, eu 

achava que não sabia o que fazer .... Eu achei interessante 
porque consegui clarear, eu achava que era uma coisa muito 
mais difícil e mais complicada (Maria). 

 

Ainda sobre a professora Maria, inicialmente suas impressões ao 

realizar o primeiro curso sobre o ensino por investigação eram que se tratava 

de algo muito utópico para se aplicar em sala e acreditava que não daria certo. 

Diante da experiência de participar de um novo momento de formação e poder 
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vivenciar a elaboração de uma proposta de ensino, antes não realizada, 

perguntou-se se continuava achando utópico. Nesse sentido, a fala da 

professora demonstrou a desconstrução da ideia anterior. Com isso, 

evidenciamos mudanças na percepção da professora quanto à aplicação dessa 

metodologia de ensino. 

 

Acho que não é. Hoje dá para fazer. Eu fico até imaginando 
como os alunos vão reagir quando eu chegar à sala de aula. 
Porque das primeiras vezes eu não achava que tinha como 
(Maria). 

 

 Em outro momento de avaliação, as professoras foram questionadas em 

relação à metodologia dos encontros do grupo de estudo, reforçando os 

momentos de ação, reflexão e colaboração promovidos nas ações. Diante da 

análise das falas das professoras, compreende-se que a proposta de 

intervenção da pesquisa-ação por meio do grupo de estudo apresentou 

resultados satisfatórios ao ressaltarem a forma como foi trabalhada: 

  

Acredito que da forma que foi trabalhada, foi bastante válida 
(Ana). 
 

Eu gostei muito .... Eu achei interessante essa organização, 

essas etapas ... vocês colocaram o que achávamos igual ao 
que fazemos com os alunos, depois vocês deram os textos 

para a gente estudar, depois foi debatermos. ... vocês 
deixaram a gente ir para a sala mais seguras, sabendo o que 
era o que estava fazendo, o que você vai fazer, como vai ser. 
O trabalho foi bem elaborado. Eu acho que consegui, apesar 
do corre-corre, dos problemas que tivemos no meio do 
caminho, mas acho que a elaboração, o planejamento do 
trabalho foi muito bom, dá segurança para você fazer o 
trabalho (Maria). 

 

Nesse sentido, desenvolver uma proposta de formação continuada com 

um grupo de estudo envolvendo professor e universidade em momentos de 

ação e reflexão apresentou resultados significativos. Tal resultado da proposta 

se assemelhou ao trabalho de Antich e Forster (2012), que mostrou a 

relevância dos grupos de estudos como proposta de formação continuada para 

promover um espaço para o encontro e a troca de experiências viabilizadoras 
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da construção e da ressignificação de saberes, que refletiram em mudanças 

nas práticas pedagógicas. 

Diante dos resultados apresentados nesses momentos da intervenção, 

evidenciou-se um efeito significativo das ações previstas, principalmente nos 

relatos das professoras ao evidenciarem mudanças de concepções iniciais 

equivocadas, superação de dificuldades na elaboração e reelaboração de 

propostas com uma abordagem investigativa e a possibilidade de mudança na 

prática.  

Nesse aspecto, vale ressaltar que, apesar de a professora Maria ter 

participado do curso anterior, não chegou a elaborar e aplicar uma proposta de 

ensino investigativo. Além disso, não vivenciou o ensino por investigação na 

prática porque diz apresentar concepções equivocadas, como necessidade de 

realizar um experimento, preocupação com a aceitação dos alunos e em 

conduzir a atividade. Tais preocupações refletiam em resistências para utilizar 

a estratégia de ensino. Já a professora Ana realizou todas as atividades 

previstas no curso anterior e incorporou o ensino investigativo na prática; 

entretanto, apresentava certa dificuldade no planejamento da atividade 

referente à elaboração dos instrumentos para registros das impressões dos 

alunos, no fechamento da atividade e quanto à avaliação dos estudantes. 

As dificuldades de trabalhar com o grupo inicial de professores, 

justificadas pelo contexto profissional (excessiva carga horária, alto número de 

número de turmas, atuação em diferentes escolas) que reflete em uma 

sobrecarga de trabalho, e a existência do acompanhamento da proposta como 

uma das etapas da pesquisa são fatores que podem justificar o número 

reduzido de professores dispostos e compromissados a participar de todas as 

atividades planejadas.   

Contudo esses elementos podem ter contribuído para os resultados 

satisfatórios, uma vez que o número menor de participantes possibilitou um 

maior envolvimento na troca de saberes e momentos de ação e reflexão. Além 

disso, vale ressaltar que as contribuições das ações refletiram tanto para os 

envolvidos no grupo de estudo quanto para os estudantes que participaram do 

ensino investigativo com interesse e motivação e puderam perceber outras 

formas de aprender sobre ciências/biologia.  
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Desta forma, sugere-se que novas pesquisas sejam feitas, buscando 

aprimorar a metodologia da pesquisa-ação na formação de professores, 

envolvendo um grupo maior de participantes para verificar a viabilidade da 

formação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A necessidade da utilização de práticas pedagógicas que promovam a 

participação ativa dos estudantes na construção do seu conhecimento tem se 

mostrado eficaz no processo de ensino-aprendizagem.  

Nesse sentido, a realização de propostas de formação continuada que 

possibilitem uma aproximação com abordagens metodológicas que contribuam 

efetivamente na prática pedagógica por meio de atividades colaborativas e uma 

perspectiva reflexiva vem reduzir o distanciamento entre a teoria e prática e 

superação de lacunas existentes decorrentes, muitas vezes da formação inicial.   

Nessa perspectiva, o presente trabalho tinha com objetivos projetar e 

executar uma intervenção sobre o ensino por investigação, seguindo elementos 

da pesquisa-ação por meio de momentos de ação e reflexão e identificar 

dificuldades e avanços dos professores no planejamento de atividades 

investigativas durante a formação desenvolvida no grupo de estudo. 

Diante da realização da intervenção com as professoras, pôde-se 

verificar, inicialmente, que existia a concepção do ensino por investigação ao 

método científico e a realização de um experimento por parte de uma 

professora. Já na elaboração das propostas de ensino com uma abordagem 

investigativa, foram encontradas dificuldades, principalmente na definição da 

situação-problema e na clareza na organização da sequência de atividades a 

serem desenvolvidas. Em virtude disso, pode-se sinalizar que a falta de 

fundamentos teóricos pode dificultar a implementação de atividades com uma 

abordagem investigativa em sala de aula. 

No intuito de superar as dificuldades na compreensão do principio 

teórico do ensino por investigação e contribuir com elaboração de propostas de 

ensino investigativas, foram desenvolvidas atividades colaborativas com base 

em momentos de ação e reflexão. Devido a isso, observou-se que os 
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obstáculos foram sendo superados à medida que ocorria o compartilhamento 

dos saberes e os momentos de discussão e reflexão. 

Sendo assim, o papel da elaboração e reelaboração das atividades 

investigativas por meio de um processo crítico-reflexivo e troca de saberes se 

mostrou eficaz na superação de dificuldades e permitiu a motivação para 

enfrentar as inovações no ensino. 

Nesse sentido, a formação de grupos de estudo entre os professores e a 

universidade, no intuito de promover momentos de reflexão e ação para 

identificar dificuldades e problemas relacionados à prática educativa, vem como 

uma possibilidade no processo de formação continuada, promovendo assim 

mudanças no fazer pedagógico. Entretanto, as atividades a serem 

desenvolvidas devem se adequar às características do grupo envolvido para a 

obtenção de resultados satisfatórios.  
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3.3 - CENÁRIOS DE FORMAÇÃO SOBRE O ENSINO INVESTIGATIVO NA 

ÁREA DE CIÊNCIAS: UMA REFLEXÃO A PARTIR DE DUAS 

EXPERIÊNCIAS NO ENSINO BÁSICO 

 

Training scenes on the investigative teaching in science area: a reflection of two 

from experiences in basic education 

 

 
Kaline Soares de Oliveira  

Ivaneide Alves Soares da Costa 

 

RESUMO 

 

O presente estudo visa identificar potencialidades e fragilidades do uso do ensino por 
investigação como estratégia de ensino por meio do acompanhamento de propostas 
de ensino investigativo aplicada por duas professoras em escolas da rede pública de 
ensino na cidade de Natal/RN. Para coleta de dados usou-se a observação 
participante, os registros dos alunos e a entrevista semiestruturada. Diante dos 
resultados pôde-se sinalizar o grande potencial das atividades investigativas ao 
promover a motivação, participação e desenvolvimento da habilidade de observar, 
argumentar e interpretar resultados. Por outro lado, percebeu-se certa falta de domínio 
dos princípios do ensino por investigação pelas professoras, que, apesar de serem 
bem compreendidos na teoria, revelam lacunas na prática. Apesar de não ter sido 
explorado todo o potencial da atividade investigativa, fica evidente que a inserção de 
atividades com uma abordagem investigativa nas aulas de ciências e biologia é 
essencial para uma postura ativa, critica e reflexiva dos estudantes, assim como a o 
interesse em aprender sobre ciências, e ainda vem a contribuir para a superação de 
dificuldades dos professores, uma vez que o planejar e replanejar permite ao docente 
refletir e avaliar a sua prática pedagógica.   
 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Ensino por investigação. Formação 

continuada.  

 

ABSTRACT 

 

This study aims to identify strengths and weaknesses of the use of education for 
investigation as a teaching strategy through investigative teaching proposals 
monitoring applied by two teachers in teaching public schools in the city of Natal / RN/ 
Brazil. For collecting data it was used participant observation, student records and 
semiestrutura interview. Face of the results could be signaling the great potential of 
investigative activities to promote the motivation, participation and development of the 
ability to observe, argue and interpret results. On the other hand, we perceived a 
certain lack of teaching principles of investigation by teachers, who despite being well 
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understood in theory, reveal gaps in practice. Despite not having been explored the full 
potential of investigative activity is apparent that the inclusion of activities with an 
investigative approach to science and biology classes is essential for an active, critical 
and reflective posture of the students as well as the interest in learning about science. 
Futhermore, the reseach contributes to overcoming difficulties of teachers, since the 
planning and replanning allows teacher to reflect and evaluate their practice.  
 

Keywords: Science teaching. Teaching by investigation. Continuing education. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Ao longo dos anos, o ensino de ciências passou por diferentes 

mudanças referentes ao currículo escolar e aos objetivos atribuídos ao 

conhecimento científico no processo de formação dos estudantes. O panorama 

educacional que antecedeu as mudanças promovidas pela promulgação da Lei 

4.024 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 21 de dezembro de 1961, a 

qual ampliou a participação das ciências no currículo escolar, era dominado 

pelo ensino com enfoque tradicional, predominante até a década de 50. O 

ensino tinha como objetivos formar a elite e transmitir informações 

(KRASILCHIK, 1987). 

Na medida em que a ciência e a tecnologia foram reconhecidas como 

essenciais no desenvolvimento econômico, cultural e social, o ensino das 

ciências em todos os níveis foi também crescendo de importância, sendo 

objeto de inúmeros movimentos de transformação do ensino (KRASILCHIK, 

2000). 

Nesse sentido, o ensino tradicional mostrou-se ineficiente e, no período 

de 1950 a 1970, enfatizou-se o ensino de ciências baseado nas etapas do 

método científico, conhecido como redescoberta. Nesse período, era mais 

importante aprender o método do que os conceitos (CAMPOS e NIGRO, 2009). 

Sendo assim, os estudantes reproduziam as etapas do método científico para a 

identificação de problemas, elaboração de hipóteses e realização de 

experimentos, conclusões ou levantar outros questionamentos. O ensino teve 

como objetivo aproximar os alunos da atividade científica e estimular a carreira 

científica. 
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Em meados da década de 70, novas abordagens começam a surgir no 

ensino de ciências. Os discursos cognitivista e construtivista, marcados por um 

viés oriundo da psicologia, promoveram um deslocamento do olhar antes 

focado no currículo e nos materiais curriculares para o educando (SÁ, 2009). 

Com o passar do tempo, as propostas educativas passaram a destacar a 

necessidade de levar os estudantes a desenvolverem o pensamento reflexivo e 

crítico, a questionarem as relações existentes entre a ciência, a tecnologia, a 

sociedade e o meio ambiente e a se apropriarem de conhecimentos científico, 

social e culturalmente relevantes (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1990). 

Sendo assim, com o modelo construtivista, o conhecimento escolar 

deixa de ser entendido como um produto pronto e acabado, e passa a ser 

encarado como um processo, uma construção contínua, e a passagem de um 

estágio para outro é caracterizada por formação de novas estruturas 

intelectuais e cognitivas. Já o professor atua como mediador nas situações de 

ensino-aprendizagem (FERNANDES e MEGID NETO, 2009). 

Nesse contexto, a utilização de práticas pedagógicas que instiguem os 

estudantes a participarem ativamente na construção do seu próprio 

conhecimento tem se mostrado eficiente em relação a um aprendizado mais 

contextualizado com a realidade e, consequentemente, mais consistente no 

que diz respeito à apropriação, por parte dos alunos, dos conteúdos 

necessários para sua formação (SILVA e BASTOS, 2012). 

Seguindo tal linha, uma metodologia que favorece a construção do 

conhecimento é o ensino com uma abordagem investigativa, que promove um 

papel ativo na aprendizagem do aluno, levando a pensar, elaborar explicações, 

compartilhar ideias, argumentar, construir conceitos, fazer relações, aperfeiçoar 

a escrita, estimular o trabalho coletivo. Conforme Sá, Maués e Munford (2008) 

afirmam, o ensino por investigação é uma estratégia didática que engloba 

atividades centradas no aluno, possibilita o desenvolvimento da autonomia e da 

capacidade de tomar decisões, de avaliar e de resolver problemas.  

Nessa perspectiva, Gil Pérez e Valdes Castro (1996) apontam algumas 

características fundamentais nas atividades investigativas, dentre elas: (i) 

apresentar situações problemáticas; (ii) propiciar a reflexão dos estudantes 

sobre a relevância e os objetivos das situações propostas; (iii) enfatizar as 
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análises qualitativas, significativas, que ajudem a compreender e a limitar as 

situações planejadas e a formular perguntas sobre o que se busca; (iv) propor 

a elaboração de hipóteses como parte central da atividade de investigação; (v) 

considerar a análise dos resultados à luz do corpo de conhecimentos 

disponível, das hipóteses levantadas e dos resultados dos outros grupos; (vi) 

propor considerações de possíveis perspectivas quanto a reelaboração do 

estudo; (vii) potencializar a dimensão coletiva do trabalho científico, por meio 

de trabalho em equipes que interagem entre si. 

A esse propósito, o ensino de ciências por investigação vem como uma 

possibilidade de metodologia ativa a ser incorporado na prática docente, 

promovendo uma nova formar de ensinar e aprender ciências. Desta forma, o 

presente artigo tem como objetivo identificar as potencialidades e fragilidades 

de duas propostas com abordagem investigativa aplicada por professoras de 

ciências da educação básica que participaram de uma formação continuada.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa com uma abordagem qualitativa foi conduzida em 2014 com 

duas professoras que participaram de um curso de formação continuada. As 

duas professoras, sujeitos da pesquisa, aqui denominadas Ana e Maria (nomes 

fictícios), elaboraram durante o curso, cada uma delas, uma proposta de ensino 

usando abordagem investigativa e aplicaram em escolas da rede pública de 

ensino da cidade de Natal/RN. 

 O curso objetivou contribuir com a formação de professores de ciências 

do ensino básico no uso da abordagem do ensino por investigação, com vistas 

à superação de obstáculos e à realização de mudanças na prática pedagógica, 

seguindo elementos da pesquisa-ação. O princípio norteador do curso 

contemplou o envolvimento das professoras no planejamento e execução de 

atividades investigativas, visando melhoria da compreensão e prática dessa 

abordagem. Para maiores detalhes sobre a condução do estudo, consultar 

Oliveira e Costa (2015, a publicar).  

A professora Ana desenvolveu uma proposta sobre o tema 

”fermentação” em uma turma do 1.º ano do ensino médio em uma escola da 
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rede publica estadual de Natal/RN, enquanto a professora Maria trabalhou com 

uma proposta sobre o tema “lesão na medula espinal e suas consequências” 

em uma turma de 8.º ano do ensino fundamental em uma escola pública da 

rede municipal de Natal/RN. 

Para coleta de dados durante o acompanhamento da aplicação das 

propostas pelas professoras com seus alunos, adotou-se a observação 

participante, no intuito de vivenciar o ambiente de pesquisa e proporcionar o 

contato com a realidade e permitir a obtenção de informações a partir de 

critérios referentes ao papel do professor e do aluno no cumprimento das 

características e sequência da atividade investigativa. Nesse sentido, Laville e 

Dionne (1999) destacam que a observação participante é um instrumento que 

permite ao pesquisador integrar-se e participar da vida de um grupo para 

compreender-lhe o sentido de dentro. Além da observação, coletaram-se 

informações dos registros feitos pelos alunos considerados como documentos 

(SEVERINO, 2007) e uma entrevista semiestruturada (LAVILLE e DIONNE, 

1999) às professoras após a aplicação das propostas. 

O registro das observações dos professores e alunos foi guiado por 

critérios previamente estabelecidos de acordo com a compilação do referencial 

teórico mostrados no quadro 1, permitindo a categorização do papel do 

professor e do aluno em uma atividade investigativa. Para fins de análise dos 

dados construídos, utilizou-se o referencial teórico de análise de conteúdo de 

Bardin (2010). 
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Quadro 1: Critérios para analisar o desempenho dos professores e alunos nas atividades 
investigativas (adaptado de Rodrigues et al. (1995 apud ZÔMPERO e LABURÚ 2011). 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
Situação problemática. Precisar o problema. Gil 
(1993) 
Contato inicial, formulação do problema. Garcia 
(1993) 
Escolha do objeto de estudo. Olvera (1992); 
Gil-Perez e Valdés Castro (1996) 

A pergunta deve instigar e orientar a atividade de maneira que 
o aluno entenda que está construindo seu próprio 
conhecimento e também permita que ele faça indagações e 
relacione as situações do dia a dia 
O problema deve ser capaz de suscitar diferentes pontos de 
vista 

ELABORAÇÃO DAS HIPÓTESES 
Construção de modelos e hipóteses. Gil (1993)  
Interação com as informações dos alunos. Garcia 
(1993) 
 

Levantamento de hipóteses, que devem ser emitidas pelos 
alunos por meio de discussões  
Formulação de explicações para as evidências e articulação 
das explicações com o conhecimento científico 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 
METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
Fontes de informações, tomada de dados Zabala 
(1992) 
Elaboração de estratégias para incorporar novas 
informações. Garcia (1993) 
Planejamento da investigação. Olvera (1992); 
Munford (2008); Campos e Nigro (1999) 
 

Foi apropriado para o ensino investigativo, contemplando os 
princípios dessa abordagem, ou precisa ser reformulado?   
Deve haver um problema para ser analisado, a elaboração de 
hipóteses, analise de evidências, interpretação dos 
resultados, tiram conclusões e comunicam os resultados. Os 
objetivos contemplam os conceitos, procedimentos e atitudes 
e  foram  adequados e alcançados? As atividades foram 
adequadas e apropriadas?  O professor auxilia o aluno e 
promove momentos de discussão, debate e reflexão de 
argumentos? O professor gerencia o tempo para acompanhar 
o ritmo de pensar do aluno? 
O professor domina o conhecimento e a metodologia? 

NOVA INFORMAÇÃO/ REGISTRO DOS DADOS 
Materiais e instrumentos. Olvera (1992) 
Realização de atividades. Gil (1993) 
Interação da informação nova e pré-existente. 
Garcia (1993) 

Coleta de dados e análise dos dados obtidos, em que podem 
ser utilizados gráficos e textos, para que os alunos possam 
realizar a explicação desses dados  

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS E 
CONCLUSÕES 
Interpretação dos resultados, relação hipóteses e 
corpo teórico. Gil (1993) 
Seleção, classificação de dados e conclusão. 
Zabala (1992) 
 

Conclusão, quando os alunos formulam respostas ao 
problema inicial, a partir dos dados obtidos e analisados. 
 

NOVO CONHECIMENTO/COMUNICAÇÃO 
Comunicação da investigação. Publicação de 
Trabalhos. Olvera (1992) 
Comunicação. Intercâmbio entre a equipe. Gil 
(1993) 
Elaboração da informação existente. Recapitulação 
Garcia (1993) 

Comunicação dos resultados e conclusões obtidas 

PLANEJAMENTO DE NOVAS 
HIPÓTESES/APLICAÇÃO DE NOVAS 
SITUAÇÕES 
Possibilidades de aplicação. Gil (1993) 
Aplicação e generalização. Garcia (1993) 

Reelaboração de novos questionamentos e investigação 
originados durante a execução da atividade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Cenário da proposta sobre o tema fermentação para alunos do ensino 

médio  

 

A sequência de ensino  

 

A aplicação da proposta sobre fermentação pela professora Ana na 

turma do 1.º ano do ensino médio foi realizado durante seis aulas em três dias, 

compondo duas aulas por dia. A sequencia de atividades contempladas na 

proposta de ensino por investigação é demonstrado no quadro 2.  

 

Quadro 2: Síntese da proposta investigativa sobre a fermentação  

Tema  Fermentação 

Objetivos  Reconhecer a importância dos fermentos biológicos na 
produção de pães 

Texto inicial  A história do pão 

Situação-problema  Problema elaborado pela professora: Ao preparar a massa 
para a produção de pães, um padeiro percebeu que o 
volume da massa aumentou ao longo do tempo em que ela 
permaneceu “descansando”.  Qual dentre os ingredientes 
usados na produção do pão é responsável pelo aumento 
da massa e como essa reação ocorre? 

Elaboração de hipóteses Proposta pelos alunos e mediada pela professora  

Elaboração da metodologia de 
investigação 
 

A professora propôs um experimento para testar diferentes 
ingredientes que compõem a massa do pão. Para isso 
selecionou seis diferentes combinações de misturas de 
ingredientes da massa do pão: fermento químico e 
fermento biológico, açúcar e farinha de trigo.    A atividade 
foi realizada em grupo.  

Registro e interpretação dos 
resultados 
 

Realizaram o registro em um instrumento previamente 
preparado pela professora 
 

Planejamento de novas 
hipóteses 

Durante a interpretação dos resultados, evidenciou-se uma 
diferença entre as duas massas com fermento biológico: a 
que foi acrescentado açúcar apresentou um maio volume  

Novo conhecimento  Socialização pelos alunos do conhecimento sobre a ação 
do fermento na massa e da presença do açúcar   

Sistematização da reação da 
fermentação 

A professora, com base nas observações do efeito do 
fermento nas massas, explicou no quadro a reação da 
fermentação (fermento biológico e químico)  

Avaliação  Registros escritos, discussão e debate dos grupos, 
construção de portfólio com todas as etapas da pesquisa 
(não foi realizada) 
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No primeiro dia, foi feita a exposição da temática e a professora iniciou 

verificando os conhecimentos prévios dos alunos, com questionamentos sobre 

o processo de fabricação do pão, o pão na nossa alimentação e a variedade de 

pães. Nesse momento os alunos ficaram bem empolgados e participativos. Em 

seguida, a professora socializou a problematização, expondo o problema para 

os alunos resolverem.  

Para isso, a turma foi dividida em seis de grupos, os quais foram 

orientados a elaborar e socializar uma hipótese explicativa para o problema. A 

princípio, percebeu-se que alguns grupos tiveram dificuldades para criar as 

hipóteses e perguntavam à professora ou pesquisadora se as argumentações 

deles estavam corretas:  

 

Quando o fermento é adicionado faz com que as partículas da 
massa se multipliquem (G1). 
 
O fermento tem uma substância que depois de um tempo 
cresce (G2). 
 
A fermentação do pão, como o nome já diz, é baseada na 
fermentação biológica, que está relacionada com 
microrganismos, fungos ou substâncias (que ainda nos são 
desconhecidas) (G3). 
 
O fermento junto com a água causa o crescimento (inchaço), 
procurando uma solução equilibrada (G4). 
 
O fermento contém substâncias que, ao entrar em contato com 
outras substâncias, começa a inchar (G5). 
 
A reação que o fermento tem com os outros ingredientes, 
principalmente a farinha de trigo que contém carboidratos, 
reagindo com a base do fermento, gerando gás carbônico e 
resultando no aumento da massa do pão (G6). 

 

No momento da socialização, os alunos apresentaram-se bastante 

empolgados, o que acabou atrapalhando a concentração de outros grupos. No 

entanto, vale ressaltar que o momento de animação e agitação é comum no 

público jovem.   

No segundo dia, dando continuidade, foi realizada uma atividade 

experimental para testar as hipóteses. Para isso, foram formados seis tipos de 

massa de pão, variando os ingredientes (farinha de trigo, sal, açúcar, água, 
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fermento químico e fermento biológico) com as seguintes variações: (1) água, 

farinha de trigo e açúcar; (2) água, farinha de trigo e sal; (3) água, fermento 

químico, farinha de trigo e açúcar; (4) água, fermento químico e farinha de 

trigo; (5) água, fermento biológico, farinha de trigo e açúcar; (6) água, fermento 

biológico e farinha de trigo.  

Durante a preparação das massas, notou-se que os alunos ficaram bem 

atentos às orientações da professora e colocaram a mão na massa com muita 

satisfação. Após esperar a massa descansar, os grupos fizeram os registros de 

todas as variáveis testadas. Observou-se na fala dos grupos a ênfase ao 

crescimento da massa: “o meu ficou do mesmo jeito”, “o meu cresceu!”, “o 

grupo 05 cresceu mais!”. Logo depois realizaram as interpretações dos dados 

juntos, para justificar por que algumas massas cresceram e outras não. 

Durante os posicionamentos dos grupos, surgiram impressões relacionadas à 

causa do aumento devido à ação do fermento, assim como a reação que o 

crescimento do fungo (fermento biológico) teria resultado no aumento da 

massa. Ao expor essa última interpretação, percebeu-se certa insegurança da 

professora em se posicionar. 

 Diante dos questionamentos suscitados, aparentemente sem uma 

argumentação justificável, surgiu um novo questionamento em relação ao efeito 

da presença do açúcar. Nesse momento, já se havia discutido anteriormente 

que o fungo presente no fermento biológico era um ser vivo. Logo, a professora 

explicou que o açúcar servia de nutriente para os fungos e destacou a 

complexidade envolvendo sacarose (açúcar de cozinha) e o amido (farinha de 

trigo).  

No último dia, foi realizado o registro das conclusões dos alunos, 

seguido da socialização pelos grupos. Para finalizar, a professora sistematizou, 

de forma expositiva dialógica, a reação da fermentação ocorrida no pão. 

 Em relação à adequação da proposta com os princípios do ensino 

investigativo, percebeu-se que o objetivo proposto contemplou apenas os 

conteúdos conceituais; quanto aos procedimentos e atitudes, esses itens não 

foram explicitados, apesar de terem sido evidenciados na aplicação da 

proposta. O objetivo proposto foi adequado e alcançado, mas o entendimento 

da reação química que envolvia a fermentação necessitaria de outros objetivos. 
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Além disso, não foi possível verificar total compreensão por parte dos alunos 

após a explicação do processo. A atividade foi adequada e apropriada quanto 

ao objetivo de reconhecer a importância do fermento na produção do pão; 

contudo, seria necessário prever outros objetivos para o entendimento da 

reação da fermentação. Para isso, a intervenção precisaria de uma 

readequação, acrescentando fontes para realizar uma pesquisa ou outros 

experimentos, uma vez que faltou uma maior exploração dos conhecimentos 

prévios dos alunos e embasamento teórico. Nesse aspecto, a professora 

precisou revisar diversos conceitos com a turma.  

Durante a realização da atividade ocorreram momentos de discussão, 

reflexão e argumentação. Em relação ao planejamento estratégico, este 

contemplou a problematização, a elaboração de hipóteses, a experimentação 

para resolver o problema, análise e interpretação dos resultados; os alunos 

chegaram às conclusões parciais, reelaboração de outro questionamento 

quanto à função do açúcar que surgiu das observações feitas e, por fim, à 

socialização do novo conhecimento.  

 

O papel da professora na atividade 

  

Foram avaliados aspectos do ensino por investigação, como o 

cumprimento da sequência de atividades, destacar o papel da ciência na 

construção do conhecimento, verificar os conhecimentos prévios dos alunos, 

incentivar os alunos a formular hipóteses, auxiliar na elaboração da 

metodologia de investigação e sistematizar o conteúdo abordado, organizados 

conforme mostra o quadro 3.  
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Quadro 3: Papel da professora Ana na atividade investigativa aplicada na  
turma do 1.º ano do ensino médio 

Papel do professor Registros da observação 

1. Destaca o papel 
da ciência na 
construção do 
conhecimento 

Destacou a construção coletiva do conhecimento 
 
 

2. Verifica os 
conhecimentos 

prévios dos alunos 

A professora verificou os conhecimentos prévios dos alunos, 
relacionou a temática com o cotidiano dos alunos sobre o processo 
de fabricação do pão, o pão na nossa alimentação, a variedade de 
pães através de questionamentos 

3. Incentiva os 
alunos a formular 

hipóteses 

A professora solicitou e incentivou que os alunos elaborassem uma 
possível explicação para o problema em questão em seguida a 
socialização 

4. Auxilia na 
elaboração da 
metodologia de 

investigação 

A partir das hipóteses elaboradas pelos grupos, a professora pediu 
que os grupos pensassem em um possível experimento para testar 
as hipóteses elaboradas 
 
A partir das sugestões e dos ingredientes, a professora preparou 
um experimento para testar as variáveis  

5. Sistematiza o 
conteúdo abordado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A partir das observações realizadas a professora, junto com os 
alunos, construiu uma tabela com os ingredientes que cada grupo 
utilizou e as informações observadas 
 
A professora retomou a aula junto com os alunos, relembrando as 
aulas anteriores, destacando as observações feitas pelos grupos 
nos diferentes copos 
 
A professora finalizou com a explicação da reação química que 
envolve o fermento biológico no processo de fermentação, 
ocasionando o aumento da massa devido à formação de gás 
carbônico, bem como o fermento químico  
 
Os alunos interagiram durante a explicação, mas não foi possível 
evidenciar a compreensão individual da reação da fermentação, 
apenas a compreensão da importância do fermento para a 
produção do pão e o efeito acelerador do açúcar, uma vez que o 
portfólio presente no planejamento para avaliação individual não foi 
possível realizar 

 

 Alguns pontos observados na aplicação da proposta quanto ao estímulo 

à participação dos alunos e o trabalho em grupo, às intervenções da professora 

incentivando a cooperação, ao respeito à fala dos colegas, à mediação das 

ações realizadas são destacados por Capecchi (2013) como importantes na 

realização da atividade e para a formação dos alunos. 

 Entretanto, observaram-se algumas dificuldades da professora durante 

a sequência de atividades previstas. Dentre elas destacou-se a ausência de 

uma maior interação durante a socialização e a comprovação das hipóteses 
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pelos alunos. Nesse aspecto, Capecchi (2013) ressalta que a fase da 

discussão após a realização das atividades é essencial para que as ações 

realizadas pelos alunos possam ser retomadas e analisadas por eles. 

Em outro caso, um grupo chegou a questionar que o crescimento da 

massa era porque os fungos aumentavam o tamanho. Isso pode acabar 

contribuindo para a formação de uma concepção errônea durante a aula. 

Contudo, a pesquisadora realizou uma intervenção, criando uma situação para 

comparar as massas com fermento biológico e com fermento químico, para que 

o grupo percebesse que não se tratava do crescimento do microrganismo. 

Nesse aspecto, Azevedo (2010) aponta que o professor deve conhecer bem o 

assunto, deve ter uma atitude ativa e aberta, estar sempre atento às respostas 

dos alunos, valorizando as respostas certas e questionando as erradas.  

Contudo, é importante destacar que o professor não é o detentor do 

conhecimento e sabe tudo, uma vez que há muita informação e ainda se deve 

considerar que, ao realizar uma aula investigativa, poderá haver dificuldades, 

por se tratar de uma estratégia que envolve o uso de problemas, argumentação 

e inúmeras hipóteses. Diante disso, o que vem a contribuir para a aquisição de 

domínio e competência é a prática em sala de aula, refletindo e avaliando as 

experiências vivenciadas e, aliada a isso, a participação em atividades de 

formação continuada.   

Outro item foi em relação à avaliação da aprendizagem dos estudantes, 

uma vez que os alunos apresentaram uma conclusão parcialmente adequada, 

ou seja, os estudantes compreenderam que o fermento provocou o aumento no 

volume da massa e, na presença do açúcar, perceberam a aceleração do 

processo de fermentação biológica, embora os grupos não relacionassem a 

reação da fermentação e a produção do gás carbônico. Sendo assim, não foi 

possível confirmar se os alunos realmente compreenderam a reação de 

fermentação após a sistematização da reação no quadro, uma vez que apenas 

alguns alunos interagiram durante a exposição, não sendo possível avaliar a 

aprendizagem da turma. Nesse caso, Oliveros (2013) afirma que a importância 

do professor está em possibilitar a seus alunos momentos de troca de 

informações e registros escritos delas, pois dessa forma será dada a 

oportunidade para que todos, do seu modo, organizem e sistematizem os 
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conhecimentos trabalhados. Sasseron (2013) também vem corroborar quanto à 

elaboração de um registro gráfico poder servir para organizar dados, sintetizar 

informações ou apresentar aos demais colegas o que foi realizado. Ao 

professor, tais registros auxiliam no encaminhamento das discussões e na 

avaliação, pois podem ser uma forma de acompanhar o progresso dos alunos 

ao longo da abordagem do tema.  

Após a aplicação da proposta de ensino, perguntou-se à professora Ana 

suas impressões sobre a ação e que destacasse os limites e potencialidades. A 

partir da análise da fala da professora, percebeu-se que existiu certa 

dificuldade na conclusão da atividade, assim como a relação do barulho em 

sala de aula e limitações da sala de aula (tempo para planejamento e 

aplicação, alto número de alunos e turmas). Porém, ela destaca que a 

metodologia do ensino por investigação satisfaz aqueles que utilizam.  

 
Durante a aplicação, senti um pouco de dificuldade em 
conduzir as conclusões apresentadas pelos alunos, percebi 
também que eles conversam muito e deixam de ouvir as 

opiniões que vão sendo construídas ao longo do debate ... 
Essa metodologia é muito contagiante. Sabemos das 
limitações que enfrentamos em sala, mas sempre que possível, 
pode-se usá-la (Ana). 

 

O papel do aluno na atividade 

  

As observações foram guiadas com base no papel do aluno na 

condução de uma atividade investigativa como, por exemplo, a motivação e 

participação nas atividades, conseguir elaborar as hipóteses, sugerir 

estratégias para resolver o problema, ouvir e respeitar os colegas, realizar os 

procedimentos e registros e chegar à resolução do problema. As observações 

são registradas no quadro 4. 
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Quadro 4: Papel do aluno durante a aplicação da atividade investigativa sobre 
fermentação na turma do 1.º ano do ensino médio 
Papel do aluno Registros da observação 

1. Sentem-se 
motivados a participar 

das atividades 

Uma aluna demonstrou curiosidade sobre o fermento biológico, 
perguntando o que era 
 
Os grupos tiveram bastante interesse no decorrer da aplicação da 
proposta. Entretanto, na preparação da massa e na observação, o 
empenho foi mais expressivo   

2. Conseguem 
elaborar as hipóteses 

Os seis grupos elaboraram as hipóteses para o problema em questão 
levando em consideração os conhecimentos prévios e os textos lidos 
inicialmente. Entretanto, era comum perguntarem à professora ou à 
pesquisadora se estavam corretos.  

3. Sugerem 
estratégias para 

resolver o problema 

Um grupo sugeriu fazer um bolo com fermento e outro sem 
Outro comentou que testaria os ingredientes 
 

4. Ouvem e respeitam 
os colegas 

A conversa entre os membros dos grupos dificultou o momento da 
socialização coletiva. A professora precisou intervir, enfatizando a 
importância de ouvir a opinião do colega  

5. Realizam os 
procedimentos e 

registros  

 Os grupos prepararam a massa e esperaram o tempo para observar 
se houve mudanças. Logo depois, eles registraram o que tinham 
observado em um quadro, organizado de acordo com cada variável  

6. Chegam à 
resolução do 

problema 

Os grupos chegaram à conclusão que o fermento provocou o 
aumento no volume da massa. E ainda compreenderam que o açúcar 
acelerou o processo de fermentação biológica. Embora os grupos não 
relacionassem a reação da fermentação e a produção do gás 
carbônico, o que era fundamental para entender o processo.  
 
Depois de misturar houve aumento em todas as misturas que levaram 
fermento. O que faz a massa aumentar foi o fermento que se 
decompôs dentro da massa. (G1) 
 
O fermento biológico deu o aumento, porem o açúcar complementou 
o crescimento. (G2) 
 
Houve um aumento considerado nas massas com fermento. A massa 
com fermento biológico que teve a adição de açúcar cresceu de forma 
mais rápida e exagerada, como se o açúcar fosse um acelerador no 
processo de aumento da massa. (G3) 
 
A massa com fermento biológico e açúcar teve um crescimento maior 
em relação aos outros com fermento. O açúcar acelerou, 
complementou? O fermento biológico – fungo – célula (trigo, açúcar, 
água, gás carbônico e energia): informações registradas pelo grupo 
na forma de esquema. (G4) 
 
As massas com fermento aumentaram o volume. No tubo do fermento 
junto com o açúcar, percebemos um maior aumento na massa. (G5) 
 
Só houve aumento nos recipientes em que houve a mistura de 
fermento químico ou biológico. O fermento biológico e o açúcar 
tiveram diferença no volume obtido, o açúcar acelerou a massa (G6) 
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Os alunos atingiram o objetivo de reconhecer a importância do fermento 

na produção de pães. Entretanto, quanto à reação da fermentação, não ficou 

evidenciada sua compreensão. Apresentaram bastante interesse, envolvimento 

e boa aceitação para desenvolver a atividade com uma abordagem 

investigativa. Ao elaborar as hipóteses, demonstraram certa preocupação em 

responder corretamente, remetendo- se à professora para verificar se estava 

correta. Das explicações mencionadas, um grupo apresentou uma ideia 

bastante coerente quanto à ação do fermento na massa e os demais não 

apresentaram a reação do fermento com clareza. Realizaram um experimento 

para buscar as evidências. Sendo assim, os grupos chegaram à conclusão de 

que o fermento provocou o aumento no volume da massa. Durante as 

interpretações, surgiu uma concepção equivocada ao relacionar o aumento da 

massa ao aumento no tamanho do fungo. Nesse caso, pela insegurança 

demonstrada pela professora, como participante da pesquisa-ação, a 

pesquisadora fez uma intervenção criando uma situação para o aluno observar 

que tanto a massa com fermento biológico quanto com fermento químico 

apresentaram crescimento; logo, este não era devido ao crescimento do fungo. 

Os alunos ainda compreenderam que o açúcar acelerou o processo de 

fermentação biológica, embora os grupos não houvessem relacionado a reação 

da fermentação e a produção do gás carbônico, o que era fundamental para 

entender o processo. Com isso, não foi possível observar um embasamento 

teórico dos conceitos para compreensão do processo da reação da 

fermentação que resultou na produção de gases, ocasionando o aumento no 

volume da massa. Nesse caso, a professora precisou sistematizar uma 

exposição dialógica no quadro para explicar a reação da fermentação.  

No intuito de saber a opinião dos alunos, foi solicitado ao final da aula 

que os alunos expressassem de forma escrita suas impressões quanto à 

metodologia utilizada na aula de biologia, destacando os pontos positivos e 

negativos. Para a professora, isso foi realizado na forma de entrevista em um 

momento após a aplicação da atividade.   

Nesse sentido, após analisar as opiniões dos alunos sobre os pontos 

positivos, percebeu-se o quanto a participação ativa foi ressaltada, assim como 

a necessidade de buscar metodologias que saiam do ensino tradicional. Nesse 
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ponto de vista, a aceitação foi bastante satisfatória e praticamente não foram 

apontados pontos negativos. Apenas a empolgação e agitação dos alunos 

comprometeram o entendimento na socialização das impressões dos 

estudantes:  

 

Pontos positivos: Gostei, porque é uma maneira que todos 
participem da aula. É bom porque tem coletividade na aula. Sai 
da rotina de todos os dias (B3). 
Pontos negativos: Não destacou pontos negativos (B3). 
 
Pontos positivos: A aula foi mais dinâmica, com a experiência 
podemos ver na prática o que realmente acontece, tendo um 
conhecimento que buscamos através de cada aula, não se 
baseou somente em ler livros, mas buscar as respostas 
testando (B10). 
Pontos negativos: Não vi ponto negativo (B10). 
 
Pontos positivos: Uma aula produtiva, no qual todos os alunos 
puderam participar, dar opiniões, fora o fato de que aulas 
práticas faz ter mais interesse nas aulas (B15). 
Pontos negativos: Os grupos fizeram muito barulho, deveria ter 
tido mais experiências (B15). 
 
Pontos positivos: Eu não participei do início por enfermidade, 
mas pelo que participei vi que foi bastante interessante, 
gostaria de ter vindo ao início, mas não deu (B19).  
Pontos negativos: Não destacou pontos negativos (B19). 
 
Pontos positivos: Foi super positivo, participativo, empolgante, 
aprendi muito mais assim, gostei muito, espero que se repita 
(B29). 
Pontos negativos: Não vi nenhum ponto negativo (B29). 

 

Cenário da proposta sobre o tema lesão na medula espinal e suas 

consequências para alunos do ensino fundamental  

 

A sequência de ensino  

 

A aplicação da proposta pela professora Maria aconteceu em uma turma 

do 8.º ano do ensino fundamental, durante três aulas em dois dias (quadro 5). 

Inicialmente, o tema da atividade era sobre dificuldades de respiração em 

regiões de altitude, mas, por questões relacionadas ao cronograma da escola, 

a professora não conseguiu aplicá-la dentro do conteúdo programado. 
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Entretanto, a partir de uma curiosidade dos alunos e do seu conteúdo 

planejado, a professora fez uma readequação no tema da proposta inicial 

seguindo as orientações da atividade anterior, alterando para o assunto 

relacionado às lesões na medula espinal e suas consequências.   

 

Quadro 5: Síntese da proposta investigativa sobre lesão na medula espinal e 
suas consequências  

 

No primeiro dia da aplicação, a professora ressaltou que os alunos iam 

realizar um processo investigativo a partir de uma sequência de atividades para 

promover a aprendizagem do conhecimento. Durante a fala da professora, um 

Tema  Lesão na medula espinal e suas consequências 

Objetivos Compreender a função da medula espinal na 
condução de impulsos nervosos do encéfalo para os 
nervos espinais e dos nervos espinais para o 
encéfalo; entender os danos que uma lesão à medula 
espinal pode causar, total ou parcialmente, aos 
movimentos do corpo; diferenciar paraplegia e 
tetraplegia 

Texto inicial  Duas reportagens sobre os atletas brasileiros Lais 
Souza e Neymar, que sofreram uma lesão na coluna 
vertebral 

Situação-problema  As reportagens veiculadas na internet tiveram grande 
repercussão, por se tratar de acidentes que atingiram 
atletas conhecidos no meio esportivo mundial. Por que 
ocorre essa diferença de efeitos, se em ambos os 
casos as lesões ocorreram na coluna vertebral? 

Elaboração de hipóteses Proposta pelos alunos e mediada pela professora  

Elaboração da metodologia de 
investigação: pesquisa 
direcionada 
 

Em textos (livros, matérias jornalísticas), investigar por 
que isso realmente aconteceu, verificando a 
fundamentação das hipóteses levantadas pelos 
grupos e o registro das possíveis conclusões 

Registro e interpretação dos 
resultados 

Registro das informações pesquisadas nos textos 

Planejamento de novas 
hipóteses 

Não foi realizada 

Socialização das conclusões e 
geração de um novo 
conhecimento 

Socialização pelos alunos do conhecimento sobre a 
as diferentes lesões ocorridas na coluna 

Avaliação Registrar e perceber, após a pesquisa, se houve a 
evolução do aprendizado e se foram seguidos os 
passos da metodologia de ensino por investigação 
para a resolução do problema a partir dos registros 
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aluno lembrou-se de um seriado de televisão em que peritos realizavam uma 

investigação para resolver problemas relacionados ao crime associando a 

investigação com a aula investigativa que iriam ter.  

Depois disso, a professora prosseguiu com leitura de duas reportagens 

(http://esportes.terra.com.br/infograficos/lais-souza/; 

http://copadomundo.uol.com.br/ noticias/redacao/2014/07/04/neymar-esta-fora-

da-copa-do-mundo-apos-fraturar-vertebra.htm) situando a problemática e, em 

seguida, expondo a situação-problema. A turma, organizada em oito grupos, 

partiu para a elaboração das hipóteses. Em apenas um grupo foi observada 

uma resistência para elaborar as hipóteses.  Por fim, foi feita socialização das 

explicações dos alunos.  

No caso de Laís, ela caiu esquiando, e no de Neymar, ele foi 
atingido por uma joelhada. O caso de Laís foi mais grave e se 
machucou muito mais e Neymar foi atingido diretamente na 
coluna, por isso não se machucou muito (G1). 
 
Ambos os atletas tiveram a mesma lesão na coluna vertebral, 
porém a intensidade da batida foi diferente em cada caso. Laís 
teve uma lesão mais grave pelo fato de ter sido na C3. Já 
Neymar teve uma lesão na vértebra conhecida como processo 
transverso (G2) 
 
Quanto mais próxima da cabeça, mais perigosa a lesão (G3). 
 
Os locais nos quais [os atletas] foram atingidos possuem sua 
própria função e, dependendo do local, ocasionarão lesões 
diferentes (G4). 
 
Porque ambos foram atingidos em locais diferentes e 
dependendo do local, pode ser grave ou não. Sem falar que os 
organismos reagem de forma diferente (G5). 
 
Porque atingindo a cervical [Lais] tinha o risco de ficar 
paraplégica, pois fica localizada perto do cérebro. Já atingindo 
a lombar é menos perigoso, apenas fraturou um vértebra (G6). 
 
A diferença é que a primeira lesão foi abaixo do pescoço 
próximo da cabeça e ocasionou três problemas imediatos e 
mais propício à invalidez. Mesmo sendo na coluna, no jogador 
Neymar foi na lombar (G7). 
 
A primeira lesão foi numa região mais sensível da medula 
espinal. A segunda lesão não teve muitos problemas, pois as 
vértebras da coluna são mais resistentes e eficientes, 
protegendo melhor a medula (G8). 
 

http://esportes.terra.com.br/infograficos/lais-souza/
http://copadomundo.uol.com.br/%20noticias/redacao/2014/07/04/neymar-esta-fora-da-copa-do-mundo-apos-fraturar-vertebra.htm
http://copadomundo.uol.com.br/%20noticias/redacao/2014/07/04/neymar-esta-fora-da-copa-do-mundo-apos-fraturar-vertebra.htm
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No segundo dia, os alunos realizaram uma pesquisa em dois textos com 

uma explicação médica (A lesão de Laís de Souza, no site zh.clicbs.com.br; 

Entenda a lesão de Neymar, no site www.superesporte.com.br) sobre lesões 

na coluna vertebral, conforme definido pela professora, e também no livro 

didático (LEITE, 2009), seguido da visualização de um vídeo sobre o lesões na 

medula (https://www.youtube.com/watch?v=afao-qdljcc). Posteriormente, a 

professora solicitou que retomassem as hipóteses e elaborassem as 

conclusões. Logo depois eles socializaram as conclusões e por fim a 

professora sistematizou oralmente o novo conhecimento junto com os alunos.  

De acordo com a avaliação da proposta da professora Maria, verificou-

se que o objetivo proposto contemplou apenas os conceituais. Os objetivos 

procedimentais e atitudinais, importante ser destacado, não foram expressos. 

Para a realização da proposta, os objetivos foram considerados adequados e 

atingidos. Para a abordagem do tema, a atividade pode se considerar 

adequada e apropriada. Em relação ao planejamento estratégico, a proposta 

contemplou uma problematização que despertou o interesse e a curiosidade 

dos alunos, a elaboração de hipóteses explicativas com base na leitura de um 

texto inicial e nos conhecimentos prévios. Logo depois os alunos realizaram 

uma pesquisa em textos direcionados e no livro didático e assistiram a um 

vídeo para fornecer subsídios na resolução do problema. Diante das 

informações avaliadas, chegaram a uma conclusão seguida da socialização 

comunicando o novo conhecimento. A proposta também promoveu uma 

discussão sobre os cuidados com a coluna vertebral. Com base na avaliação e 

aplicação da proposta de ensino, pôde-se considerá-la suficiente na construção 

do conhecimento sobre as lesões na medula espinal. 

 

Avaliação do papel da professora Maria 

 

A avaliação foi guiada com base nas características do ensino 

investigativo tomados como critérios para analisar o desempenho dos 

professores nas atividades, permitindo a categorização do papel do professor 

nos seguintes aspectos: cumprir a sequência de atividades, destacar o papel 

da ciência na construção do conhecimento, verificar os conhecimentos prévios 
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dos alunos, incentivar os alunos a formular hipóteses, auxiliar na elaboração da 

metodologia de investigação e sistematizar o conteúdo abordado, conforme 

organizado no quadro 6.   

 

Quadro 6: Papel do professor na atividade investigativa aplicada na turma do 
ensino fundamental II 

Papel do professor Registros da observação 

1. Destaca o papel da ciência na 
construção do conhecimento 

A professora destacou a importância dessa metodologia 
para a construção do conhecimento científico, 
enfatizando o papel fundamental dos alunos nesse 
processo 
A professora reforçou a importância do trabalho coletivo 
durante as aulas, enfatizando a construção coletiva do 
conhecimento. 

2. Verifica os conhecimentos 
prévios dos alunos 

O tema em questão surgiu dos questionamentos e 
curiosidades dos próprios alunos  

3. Incentiva os alunos a formular 
hipóteses 

A professora apresentou o problema para os alunos e 
pediu que eles criassem possíveis explicações para 
resolver o problema em questão 

4. Auxilia na elaboração da 
metodologia de investigação 

A professora no decorrer da aula supervisionava os 
grupos e dava as orientações quando necessário 

5. Sistematiza o conteúdo 
abordado 

A professora retomou a aula, solicitando que os alunos 
relembrassem o que tinha sido realizado anteriormente. 
Logo depois, a professora sistematizou e deu 
continuidade a aula. Ao final, sistematizou com os alunos 
desde o problema em questão e conclusões após a 
investigação 

 

No decorrer da aplicação da proposta, verificou-se que a professora 

atendeu aos critérios relacionados ao papel do professor e, mesmo com a 

dificuldade observada na condução da etapa referente à elaboração das 

hipóteses para a estratégia de resolução, uma vez que a professora pareceu 

preocupada com o cumprimento correto da sequência da atividade e 

demonstrou certa insegurança, a realização da proposta não foi prejudicada e 

todas as etapas foram cumpridas de forma satisfatória.  

Após a aplicação, foi indagado à professora Maria sobre a avaliação da 

aplicação da proposta, as potencialidades e limites do ensino por investigação. 

Diante da análise da fala da docente, verifica-se uma nova concepção para o 

uso dessa metodologia, bem como a ênfase para o bom resultado com os 

alunos.  
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Quanto aos alunos, eles aceitaram muito bem, não foi difícil, 

eles gostam muito dessas novidades, foi muito tranquilo ... Eu 
avalio como excelente, e eu não achava isso, eu achava muito 
complicado, mas não é complicado de fazer. Se tiver algo 
complicado é na elaboração, mas não é a aplicação e os 

alunos gostaram muito. Identificaram-se muito ... Quanto aos 
limites dessa metodologia, nessa experiência eu não encontrei, 

pode ser que em outras ... Eu estava com medo de fazer um 

trabalho e os alunos não quererem fazer ... ter uma 
resistência muito grande, mas lá não teve. Eles aceitaram bem, 
fizeram muito bem, participaram muito bem. Eu pensei que o 

tempo seria um problema ..., mas não foi problema, em uma 
semana foi suficiente. Outra coisa que eu imaginava: para fazer 
essa investigação tinha que levar o bimestre inteiro fazendo um 
trabalho. Não precisa, em uma semana fizemos o trabalho, três 
aulas foram suficientes. Tudo deu certo, os alunos gostaram 
(Maria). 

 

Avaliação do papel do aluno  

 

As observações foram guiadas com base nas características do ensino 

investigativo e tomadas como critérios para analisar o desempenho dos alunos 

nas atividades, permitindo a categorização do papel do aluno nos seguintes 

aspectos: sentir motivado a participar das atividades, conseguir elaborar as 

hipóteses, sugerir estratégias para resolver o problema, ouvir e respeitar os 

colegas, realizar os procedimentos e registros e chegar à resolução do 

problema.  A avaliação encontra-se apresentada no quadro 7. 
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Quadro 7: Papel do aluno na atividade investigativa aplicada na turma do 
ensino fundamental II 

Papel do aluno Registros da observação 

Sentem-se motivados a 
participar das atividades 

O tema em questão surgiu dos questionamentos e 
curiosidades dos próprios alunos 

Conseguem elaborar as 
hipóteses 

“No caso de Laís, ela caiu esquiando, e no de Neymar, ele 
foi atingido por uma joelhada. O caso de Laís foi mais grave 
e se machucou muito mais e Neymar foi atingido 
diretamente na coluna, por isso não se machucou muito” 
(G1) 
 
“Porque ambos foram atingidos em locais diferentes e 
dependendo do local, pode ser grave ou não. Sem falar que 
os organismos reagem de forma diferente” (G5). 

Sugerem estratégias 
para resolver o 

problema 

Além do texto proposto pela professora, alguns grupos 
também utilizaram o livro didático como fonte de pesquisa 

Ouvem e respeitam os 
colegas 

A professora chamou a atenção dos alunos e reforçou o 
fato de que ouvir o colega também faz parte da 
aprendizagem 

Realizam os 
procedimentos e 

registros 

À medida que o grupo fosse lendo o material, foi solicitado 
que fizessem anotações no texto 
 
Após a leitura e discussão em grupo, a professora solicitou 
que os educandos registrassem qual foi a conclusão do 
grupo para o problema em questão 

Chegam à resolução do 
problema 

“A lesão de Neymar não foi tão grave porque a região 
lesionada, chamada processo transverso da terceira 
vértebra lombar, é uma região mais periférica, em que 
normalmente não passam nervos. Já na lesão de Laís, foi 
mais grave porque o local atingido causou o deslocamento 
da vértebra, comprometendo o canal medular. Quanto mais 
próximo do crânio, maior o risco” (G1) 
 
“Porque ambos foram atingidos em locais diferentes e, 
dependendo do local, pode ser grave ou não. Neymar 
sofreu uma pequena fratura na 3.ª vértebra ‘L3’, o que não 
é uma lesão grave. Já a atleta Laís deslocou a vértebra que 
comprometeu o canal medular, o acidente foi mais grave 
porque deslocou a vértebra e atingiu a medula” (G5) 

 

Com base na análise das informações coletadas durante a observação, 

os alunos evidenciaram o alcance dos objetivos propostos, o que pode ser 

concluído durante as discussões e registros escritos. Durante a atividade 

apresentaram uma boa desenvoltura; isso pode ser confirmado pelo interesse e 

motivação para investigar o problema, bem como o aprimoramento do 

conhecimento ao longo da investigação. Conseguiram elaborar as hipóteses, 

mesmo que em alguns momentos se direcionassem à professora e à 
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pesquisadora para verificar se estavam indo bem. Diante da leitura dos textos e 

da visualização do vídeo, avaliaram as evidências e chegaram às conclusões. 

Ao final, a sistematização e socialização do novo conhecimento demonstraram 

embasamento nos argumentos. Entretanto, no ponto relacionado a ouvir a 

opinião dos colegas, ainda evidenciou-se uma falta de postura em uma 

atividade que requer um protagonismo do aluno na construção do 

conhecimento, e para isso é preciso refletir, argumentar, ouvir os colegas. 

Com o objetivo de verificar as impressões dos estudantes sobre a 

metodologia utilizada na aula, solicitou-se ao final da aula um registro escrito, 

destacando os pontos positivos e negativos. Diante da análise dos relatos dos 

estudantes sobre a metodologia utilizada, enfatizando os pontos positivos e 

negativos, pôde-se perceber, a partir da análise das falas deles, como a busca 

pelo conhecimento torna a aula prazerosa:   

 

Pontos positivos: Eu achei bem interessante e deu para 
entender bem o assunto! (A1) 
Pontos negativos: No meu ponto de vista não ocorreu nenhum 
ponto negativo (A1). 
 
Pontos positivos: 
Foi ótimo, pois assim podemos discutir mais sobre o assunto e 
depois aprender a corrigir a nossa resposta (A8). 
Pontos negativos: Não destacou nenhum (A8). 
 
Pontos positivos: Eu achei diferente e interativa, tanto do 
professor com o aluno, quanto de alunos com alunos. Como 
uma espécie de investigação com a finalidade de saber por que 
os efeitos foram relativamente diferentes (A25). 
Pontos negativos: Não achei algum ponto negativo (A25). 

  

Reflexão sobre a repercussão na prática 

 

Diante da avaliação e aplicação das propostas de ensino das duas 

professoras, planejadas com base no princípio do ensino por investigação, ao 

serem colocadas em prática, observou-se que aspectos da atividade 

(conclusão da reação da fermentação, a apreensão na elaboração das 

hipóteses, elaboração de hipóteses incoerentes, insegurança das professoras) 

não ocorreram como planejado. Nesse caso, os resultados negativos também 

são importantes, pois permitem uma reflexão e autoavaliação para detectar as 
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dificuldades e fornecer meios para buscar soluções e assim aprimorar novas 

ações. Essa reflexão segue o mesmo princípio do ensino por investigação que 

envolve o replanejamento de novas situações. Vale ressaltar que foram 

verificadas dificuldades tanto na professora Ana, que já vivenciava a 

metodologia, quanto na professora Maria, que estava aplicando a proposta de 

aula investigativa pela primeira vez. Isso mostra que avaliar a prática deve ser 

um processo contínuo para promover a mudança.  

Neste trabalho evidenciou-se que as professoras, apesar da participação 

em dois cursos de formação, ainda apresentaram certa falta de domínio dos 

princípios do ensino por investigação, os quais são compreendidos na teoria, 

mas na prática revelam lacunas de encadeamento. Isso vem a reforçar que não 

é apenas a participação em cursos de formação que vão fornecer os meios 

necessários para dominar uma estratégia de ensino. A formação continuada 

aliada à prática em sala de aula vem contribuir na aquisição das competências 

e habilidades no ato de ensinar. Comprovou-se também a falta de hábito dos 

alunos para um trabalho cooperativo, tornando o ambiente de estudo um pouco 

tumultuado.  

Apesar de não ter sido explorado todo o potencial da atividade 

investigativa, fica evidente que a inserção de atividades com uma abordagem 

investigativa nas aulas de ciências e biologia é essencial para uma postura 

ativa, critica e reflexiva dos estudantes, assim como a o interesse em aprender 

sobre ciências. Isso vem a contribuir para superação de dificuldades dos 

professores, uma vez que o planejar e replanejar permitem ao docente refletir e 

avaliar a sua prática pedagógica.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa surgiu do interesse em identificar limites e 

potencialidades da aplicação de atividades com uma abordagem investigativa 

por professoras da educação básica que passaram por uma formação prévia. 

Nessa perspectiva, observou-se que propiciar os elementos que fundamentam 

a compreensão da estratégia de ensino a ser utilizada minimiza as dificuldades 

no exercício da prática. Embora fragilidades possam existir, para serem 
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superadas é preciso vivenciá-las, pois isso permite refletir e avaliar para buscar 

alternativas que promovam a mudança.  

O acompanhamento do uso de atividades com uma abordagem 

investigativa aplicada por duas professoras sinalizou o grande potencial para 

ser aplicado esse tipo de ensino na sala de aula. Durante a observação, pôde-

se perceber a participação, a motivação, a aprendizagem de conceitos, 

procedimentos e atitudes por parte dos estudantes.  

No entanto, assim como em outras estratégias de ensino, é preciso 

considerar o surgimento de dificuldades à medida que a proposta sai do papel 

e passa para a prática. Se existem lacunas no planejamento, podem afetar 

diretamente na aplicação; além de disso, podem surgir imprevistos fora do 

planejado. Nesse sentido, é importante que o professor faça uma reflexão e 

autoavaliação das dificuldades encontradas buscando formas de superar as 

dificuldades.   

 Desta forma, sugere-se que o ensino por investigação seja mais uma 

forma de diversificar as estratégias didáticas no âmbito escolar e que venha a 

contribuir para a formação de indivíduos mais participativos, críticos e 

reflexivos. Entretanto, essa metodologia necessita do fazer e refazer para uma 

melhor apropriação dos princípios. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em linhas gerais, a presente pesquisa surgiu do interesse em verificar as 

contribuições de um curso sobre o ensino por investigação na prática 

pedagógica dos professores quanto à apropriação e incorporação na prática 

dessa metodologia de ensino dois anos após o término do curso, bem como 

projetar e executar um plano de intervenção com base nos elementos da 

pesquisa-ação, no intuito de promover momentos de ação, reflexão, elaboração 

e reelaboraação de propostas para superar dificuldades sobre o ensino com 

uma abordagem investigativa, para uma consequente incorporação e mudança 

na prática. 

Diante dos resultados, o curso apresentou contribuições significativas 

para as professoras participantes ao constatar que a maioria delas utiliza 

características do ensino por investigação, considerado inovador, na sua 

prática.  Entretanto observou-se que algumas fragilidades encontradas no 

curso anterior a essa pesquisa, referentes ao embasamento teórico, à 

resistência, à mudança na prática e ao planejamento das atividades 

continuaram existindo neste estudo, o que pode ter gerado dificuldades e 

limitações para uma prática efetiva.  

Nesse aspecto, as dificuldades enfrentadas na utilização de atividades 

investigativas na prática pedagógica reforçam as lacunas na formação inicial 

referentes ao desenvolvimento de habilidades necessárias para essa 

abordagem, o que veio a ser confirmado quando a maioria do grupo destacou 

como uma metodologia inovadora na sua prática docente. Sendo assim, é 

preciso levar em consideração a formação inicial nas licenciaturas,  

relacionando a teoria e a prática e o papel do professor no formação de 

estudantes participativos, críticos e reflexivos. 

As dificuldades dos professores em utilizar o ensino investigativo 

refletem diretamente no papel do aluno, uma vez que a falta de vivência pode 

interferir no desenvolvimento da atividade, mas podem ser superadas com a 

inserção dessas propostas no cotidiano escolar, possibilitando a aquisição de 

competências e habilidades tanto para o professor quanto para os educandos. 
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Outro ponto importante é o investimento em políticas públicas para a formação 

e a valorização da carreira docente, fornecendo condições essencias e 

estímulo ao magistério. 

Nesse contexto, a realização da intervenção com elementos da 

pesquisa-ação, envolvendo momentos com atividades colaborativas, reflexão, 

integração e troca de saberes entre os participantes, mostrou-se eficaz na 

superação de dificuldades identificadas no início da pesquisa, além de 

proporcionar maior motivação para enfrentar as inovações e mudanças no 

ensino.  

Tendo em vista que, durante o planejamento e aplicação das propostas 

de ensino com uma abordagem investigativa pelas professoras, foi possível 

constatar o potencial dessa metodologia destacado pelos professores e 

estudantes envolvidos na pesquisa, e mesmo com as limitações durante a 

vivência, que abrem para momentos de reflexão e avaliação, a inserção de 

atividades com uma abordagem investigativa nas aulas de ciências e biologia é 

essencial para uma postura ativa, crítica e reflexiva dos estudantes e 

professores para aprender e ensinar sobre ciências.  

Tratando-se de uma atividade de investigação, é relevante o surgimento 

de dificuldades, tanto para os professores que estão iniciando a prática como 

para aqueles que já vivenciam assim como para os alunos, uma vez que é uma 

metodologia que requer a elaboração de uma situação-problema instigadora, 

formulação de hipóteses, argumentação, pensamento crítico, entre outras 

habilidades.  

Entretanto, vale ressaltar que a intervenção foi realizada com um grupo 

de professoras que passaram por uma formação prévia sobre o ensino 

investigativo. Com isso, as atividades a serem desenvolvidas na realização de 

uma pesquisa-ação devem se adequar às características do grupo envolvido 

para a obtenção de resultados satisfatórios.  

Nessa perspectiva, situamos a relevância de ações para promover a 

formação continuada de professores envolvendo a participação da escola e a 

realização de atividades colaborativas, nas quais eles façam parte do processo 

e proporcionem contribuições significativas no exercício profissional.  
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Como produto da dissertação, foi elaborado um material instrucional 

(apêndice K) como proposta para formação continuada de professores com 

base nos elementos da pesquisa-ação com enfoque no ensino por 

investigação, podendo se adequar a outros temas, enfatizando a realização de 

atividades colaborativas e momentos de ação e reflexão para promover 

mudanças na prática docente. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

(PROFESSORES) 
 

Eu, Kaline Soares de Oliveira, na qualidade de aluna do curso de mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), me proponho a desenvolver a 

pesquisa intitulada “O ensino por investigação como estratégia de ensino: uma 

pesquisa-ação com professores de ciências”, sob orientação da Profª. Drª. Ivaneide 

Alves Soares de Costa. O presente trabalho se propõe a contribuir para a formação de 

professores no desenvolvimento de atividades com abordagem do Ensino por 

Investigação, a fim de favorecer ao processo de ensino-aprendizagem dos educandos. 

Convidamos você a participar desta pesquisa que será desenvolvida no 

período de março a junho de 2014. Tal período poderá sofrer alterações. A sua 

colaboração neste estudo oportunizará a reflexão sobre a sua prática educativa no 

espaço escolar. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder questionamentos 

relacionados à sua prática pedagógica junto aos alunos, na formação de um grupo de 

estudo envolvendo os professores de ciências, o professor orientador, os professores 

convidados e a pesquisadora, no qual iremos discutir acerca da metodologia ensino 

por investigação no ensino de ciências, com vistas ao desenvolvimento de uma ação 

capaz de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem.  

Os instrumentos de pesquisa a serem utilizados envolverão questionários, 

observações, entrevistas semiestruturadas e uma proposta de formação continuada, 

pautada na metodologia da pesquisa-ação, previamente organizada em encontros. 

Solicitamos sua autorização para gravação em vídeo e/ou áudio dos encontros 

para coleta de dados, a fim de facilitar a transcrição dos dados obtidos. Suas 

contribuições serão tratadas de forma sigilosa, adotando nomes fictícios e 

resguardando sua identificação em caso de apresentação dos dados e publicação em 

eventos e/ou revistas científicas.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NO DE CIÊNCIAS 

NATURAIS E MATEMÁTICA 
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Vale salientar que seu envolvimento nesse estudo favorecerá a obtenção de 

dados que serão utilizados para fins científicos, propiciando maiores informações e 

discussões que contribuirão para melhorias no ensino de ciências.   

Todos os procedimentos e atividades desenvolvidas durante o trabalho serão 

realizados com o acompanhamento da pesquisadora e as dúvidas que venham a 

surgir antes e no decorrer da pesquisa serão respondidas por nós. É relevante 

esclarecer que sua participação é completamente voluntária. Sua decisão em 

participar ou se retirar em qualquer momento não terá qualquer implicação para você. 

Qualquer dúvida em relação à pesquisa, ou se você quiser desistir, poderá se 

comunicar pelos contatos abaixo.  

Uma cópia deste termo, onde consta o telefone e e-mail dos pesquisadores 

envolvidos, será entregue a você, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento em que julgar pertinente. 

___________________________________ 

Mestranda: Kaline Soares de Oliveira  

Telefone:  

E-mail:  

 

___________________________________ 

Profª. Drª. Ivaneide Alves Soares da Costa 

E-mail:  

 

Eu, ____________________________________________________, autorizo 

minha participação nas atividades referentes à pesquisa “O ensino por investigação 

como estratégia de ensino: uma pesquisa-ação com professores de ciências”. 

Declaro que entendi os objetivos propostos e concordo em disponibilizar meus dados 

para sua realização. 

 

Natal, ____ de ________________ de 2014. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do responsável 

__________________________________________ 

Kaline Soares de Oliveira (Mestranda) 

___________________________________________ 

Profª. Drª. Ivaneide Alves Soares da Costa (Orientadora) 
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APÊNDICE B 

 

Questionário  

 

1. Dados do participante: 
 
Nome completo: __________________________________________________ 
 
Idade:_____Telefone:_____ E-mail:__________________________________ 
 
Possui graduação em: _________________              Ano de conclusão: ______ 
 
Possui pós-graduação: (   ) sim        (   ) não 
(   ) Especialização em _____________________________________________ 
(   ) Mestrado em _________________________________________________ 
(   ) Doutorado em ________________________________________________ 
 
Tempo de experiência em ensino: __________________________________ 
 
Escola(s) em que leciona: _______________________________________ 
 
Nível de ensino em que leciona: 
Ensino Fundamental II (     )    Ensino Médio (   )  
 
Disciplina(s) que leciona: __________________________________________ 
 
Carga horária semanal dedicada ao trabalho: (   )20h       (   )30h     (   )40h     (   )__h 
 
2. Prática pedagógica do professor 
 
2.1. Marque a frequência com que você utiliza os tipos de atividades abaixo: 

Atividade Nunca Raramente Frequentemente Sempre 

Aula expositiva     

Mapa conceitual     

Aula de campo     

Atividade experimental     

História da ciência     

Ensino por investigação     

Aprendizagem baseada em 
problemas 

    

Atividades lúdicas     

 
Outras atividades: _________________________________________________ 
 
2.2. Quais metodologias acima são consideradas novas na sua prática docente? 
_______________________________________________________________ 
 
2.3. Alguma(s) da(s) metodologia(s) acima é(são) considerada(s) desconhecida(s) na 
sua prática docente? 
_______________________________________________________________ 
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3. Formação continuada sobre o ensino por investigação 
 
3.1. Qual a sua opinião sobre a formação continuada do professor? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
3.2. Como avalia o curso de formação continuada sobre o ensino por investigação 
realizado em 2012?  
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
3.3. O curso de ensino por investigação influenciou na sua prática pedagógica? 
Justifique a sua resposta. 
___________________________________________________________________ 
3.4. Quais as etapas básicas que uma atividade baseada no ensino por investigação 
deve ter? 
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
3.5. Ao final do curso os participantes deveriam fazer um relato sobre a aplicação de 
uma proposta baseada no ensino por investigação. 
 
3.5.1. Qual foi a sua proposta? __________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3.5.2. Conseguiu aplicar? (   ) Sim  (  )Não 
 
3.5.3. Caso não, por que não conseguiu aplicar? _______________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3.6. Se utiliza o ensino por investigação como estratégia de ensino, relate algum(uns) 
tema(s) e como foi a experiência. 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
3.7. Cite algumas vantagens e/ou desvantagens dessa estratégia de ensino. 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4. A pesquisa do mestrado 
 
4.1. Tem interesse em participar da pesquisa: (  ) Sim   (   ) Não 
 
4.2. Os encontros para o grupo de estudo podem ser:  
(   ) Semanalmente 
(   ) Quinzenalmente 
 
4.3. Concorda em realizar os encontros na UFRN? (   ) Sim  (   ) Não 
 
 
4.4. Qual o melhor turno para realizar os encontros? 
(   ) Matutino    (   ) Vespertino   (   ) Noturno 
 
4.5. Os encontros podem ser realizados no dia do planejamento dos professores de 
ciências da Rede Municipal de Ensino do Natal? 
(   ) Sim    (   ) Não 
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APÊNDICE C 

 

Guia para entrevista semiestruturada 

 

 Qual foi, essencialmente, a mudança na sua prática pedagógica, após a 

realização do curso sobre EI, em 2012?  

o Em relação ao aluno? 

o Em relação a sua postura como professor?  

o E na seleção de conteúdos? 

o E na seleção de atividades? 

 Durante este tempo, se você conseguiu aplicar essa abordagem na sua 

escola, responda:  

o Quantas vezes você conseguir aplicar? 

o Você gostou? 

o Achou fácil ou difícil? 

o Vocês se sentiram seguros ou confiantes em aplicá-las? 

 Você colocou em prática alguns dos preceitos da atividade investigativa 

na sua vivência pedagógica durante este tempo? 

o Incentivou o aluno a ter um papel ativo no processo de sua 

aprendizagem? Como você fez isso? 

o Procurou saber o que o aluno conhecia sobre o assunto, antes de 

iniciá-lo? Como você fez isso? 

o Propôs atividades com cunho investigativo, ou seja, trabalhando 

com problemas, incentivando o aluno a pensar? 

 Quais as dificuldades encontradas e o que fez para superá-las?  

 Quais as potencialidades dessa abordagem? 
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APÊNDICE D 

 

Questões para direcionar a roda de conversa  

 

1. O que vocês entendem por EI?  

2. Quais as características fundamentais do ensino por investigação? 

3. Quais etapas podem ser consideradas para elaborar uma proposta 

usando a abordagem de ensino por investigação? 

4. Existe diferença entre a abordagem de ensino por investigação e 

atividade experimental? 

5. Qual o papel do professor ao propor uma atividade baseada no 

ensino por investigação? 

6.  Qual o papel do aluno diante uma atividade baseada no ensino por 

investigação? 

7. Como vocês veem a possibilidade de implementar a proposta do EI 

em sua escola?  

8. O que vocês esperam dessa oficina? 
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APÊNDICE E 

 

Proposta de ensino por investigação 01: medindo a densidade de 

líquidos (CENFOP, 2011). 

 

PROBLEMA A SER INVESTIGADO: Será que os materiais no estado 

líquido apresentam densidades diferentes?  

Você vai precisar de:  

200 gramas de água, leite e óleo de cozinha e um recipiente graduado 

para medir o volume (copo graduado ou proveta).  

Como fazer  

Meça o volume das amostras, calcule a densidade e anote os valores 

correspondentes na tabela abaixo:  

Material            Volume (mL)       Massa (g)           Densidade (g/mL)  

Água                                              200  

Leite                                               200  

Óleo de cozinha                             200  

Interpretando a atividade  

1. Com um desenho, represente os volumes de água, leite e óleo de 

cozinha correspondente a uma mesma massa de 200 gramas.  

2. Qual desses líquidos apresenta maior volume para uma mesma 

massa? Qual deles apresenta menor volume?  

3. Qual desses líquidos apresenta menor densidade?  

4. Utilizando a relação existente entre a massa e o volume de um 

líquido, como você explicaria a um colega que o leite é mais denso que a 

água?  

 

Caracterização das etapas do ensino por investigação: 

Análise da proposta: Identificar potencialidades e fragilidades da proposta  

Quais possíveis hipóteses dos alunos? 
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Proposta de ensino por investigação 02: de onde vem a água que brota 

dos cristais de sal? 

 

 Componente curricular: Ciências 

 Público-alvo: 9.º ano 

 Duração: quatro aulas 

 Tema: A química ao nosso redor 

 Conteúdos:  

 Estados físicos da matéria 

 Átomos e moléculas  

 Substâncias e misturas 

 Separação de misturas 

 Estratégia a ser utilizada: ensino por investigação 

 Atividades 

Durante uma viagem a Galinhos - RN, nas férias de janeiro, ganhei uns 

cristais de sal de um morador da região. Os cristais estavam todos juntos e 

pareciam uma rocha. Coloquei-os como objeto de decoração em móvel de 

madeira na minha casa. Ocorre que, sempre no período de abril a junho, 

aparece uma pequena quantidade de água embaixo dos cristais de sais; 

mesmo após enxugar, cada vez brotava. Então, fiquei me perguntando de onde 

vem a água que brota dos cristais de sal? 

Problema: De onde vem a água dos cristais de sal? 

Vamos dividir a turma em grupos. Registrem no caderno quais são as 

possíveis explicações para o aparecimento dessa água. 

Para mediar à investigação, o professor pode fazer alguns 

questionamentos como por exemplo: a água que brotou do sal se encontra em 

qual estado físico? Como ocorre a produção do sal? Quais as mudanças de 

estado físico da água? A temperatura influencia a mudança de estado físico? 

Por que, dentro de casa, a água só brota do sal no período de abril a maio, e 

não no período de dezembro a janeiro?  

Como e o que podemos fazer para comprovar estas possíveis hipóteses, 

na tentativa de comprovar a origem da água que brota dos cristais de sal?  
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Após os alunos socializarem as hipóteses e possíveis procedimentos 

para comprovação das hipóteses, com os recursos necessários, coloquem em 

prática e façam as observações e registros dos dados.  

Caso os alunos não consigam sugerir maneiras de comprovar suas 

hipóteses, o professor poderia ajudá-los, sugerindo montar um experimento, 

por exemplo.  

Com todos os dados da observação no papel, façam a interpretação dos 

resultados. A hipótese é confirmada, caso não apareçam outros 

questionamentos com possibilidades de recomeçar nova investigação. 

Com a hipótese confirmada, problema resolvido, vamos socializar o que 

aprendemos. Durante a socialização, o professor pode pedir para os alunos 

avaliarem a atividade desenvolvida. 

 

Caracterização das etapas do ensino por investigação:  

Análise da proposta: Identificar potencialidades e fragilidades da proposta  

Quais possíveis hipóteses dos alunos? 

Qual experimento você poderia sugerir para verificar tais hipóteses? 
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APÊNDICE F 

 

Roteiro de perguntas para serem respondidas após a leitura dos textos 

 

TEXTO: BRICCIA, V. Sobre a Natureza da Ciência e o Ensino. In: CARVALHO, 

A. M. P. de. et al.  Ensino por investigação: Condições para implementação 

em sala de aula. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

Sugestão de leitura complementar: GIL PÉREZ, D. et al. Para uma imagem 

não deformada do conhecimento científico. Ciência e Educação, v.7, n.2, 

p.125-153, 2001. 

1. A partir da leitura do texto Sobre a Natureza da Ciência e o Ensino, páginas 

111 a 116, quais as visões errôneas ou distorcidas que se tem da natureza da 

ciência e do conhecimento científico?   

 

 

2. A partir da leitura do texto Sobre a A Natureza da Ciência e o Ensino, qual o 

novo olhar que os professores devem ter sobre a natureza da ciência e o 

conhecimento científico? 

 

 

TEXTOS:  
OLIVEROS, P. B., SOUZA, I. C. de. ARAÚJO, M. F. F. de. Ensino por 
investigação. Produto educacional In: Ensino por investigação: contribuições 
de um curso de formação continuada para a prática de professores de ciências 
naturais e biologia. 2013, 125 f.  Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
2013. 
 
CAMPOS, M. C. C. NIGRO, R. G. As investigações na sala de aula. In: 
CAMPOS, M. C. C. NIGRO, R. G. O ensino-aprendizagem como 
investigação. São Paulo: FTD, 2009. 
 
SÁ, E. F de; PAULA, H. de F. e; LIMA, M. E. C. de C.; AGUIAR, O. G. de. As 
características das atividades investigativas segundo tutores e 
coordenadores de um curso especialização em ensino de ciências. 
CECIMIG/ FAE/UFMG, 2007. 
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Sugestões de leituras complementares:  
 
AZEVEDO, M. C. P. S. de. Ensino por investigação: Problematizando as 
atividades em sala de aula. In: AZEVEDO, M. C. P. S. de. Ensino de Ciências: 
Unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
 
OLIVEROS, P. B. Ensino por investigação: contribuições de um curso de 
formação continuada para a prática de professores de ciências naturais e 
biologia. 2013, 125 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e 
Matemática)- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 
 
SÁ, E. F.; MAUÉS, E. R.; MUNFORD, D. Ensino de Ciências com caráter 
investigativo I. In: CAASTRO, E. C. de; MARTINS, C. M. de C.; MUNFORD, D. 
(Orgs). Ensino de Ciências por Investigação – ENCI: Módulo I. Belo 
Horizonte:UFMG/FAE/CECIMIG, 2008. P 83-107. 
 

3. Com base na leitura dos textos acima sobre o ensino por investigação defina o 

que é o ensino por investigação e suas características. 

 

O que é o ensino por investigação? 

 

As características do ensino por investigação 

 

 

4. Diante de várias estratégias de ensino, por que devemos utilizar o ensino por 

investigação na prática educativa? 

 

 

5. Ao preparar uma aula baseada no ensino por investigação, o professor pode 

seguir uma linha de investigação. Como os estudiosos Sá, Paula e Munford 

(2008) classificam os tipos de investigação? 

SÁ, E. F.; PAULA, H. F. de; MUNFORD, D. Ensino de Ciências com caráter 
investigativo II. In: CASTRO, E. C. de; MARTINS, C. M. de C.; MUNFORD, D. 
(Orgs). Ensino de Ciências por Investigação – ENCI. Belo Horizonte: 
UFMG/FAE/CECIMIG, 2008. 
 
OLIVEROS, P. B., SOUZA, I. C. de. ARAÚJO, M. F. F. de. Ensino por 
investigação. Produto educacional In: Ensino por investigação: contribuições 
de um curso de formação continuada para a prática de professores de ciências 
naturais e biologia. 2013, 125 f.  Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
2013 
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Investigação estruturada 

Investigação semiestruturada 

Investigação aberta 

 

 

6. Ao planejar uma aula com uma abordagem do ensino por investigação, que 

etapas ela deve conter? Caracterize cada uma das etapas. 

OLIVEROS, P. B., SOUZA, I. C. de. ARAÚJO, M. F. F. de. Ensino por 
investigação. Produto educacional In: Ensino por investigação: contribuições 
de um curso de formação continuada para a prática de professores de ciências 
naturais e biologia. 2013, 125 f.  Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
2013 
 
CAMPOS, M. C. C. NIGRO, R. G. As investigações na sala de aula. In: 
CAMPOS, M. C. C. NIGRO, R. G. O ensino-aprendizagem como 
investigação. São Paulo: FTD, 2009. 
  

ETAPAS 

 

CARACTERISTICAS 

  

  

  

  

  

  

  

 

7. Quais as possibilidades de estratégias que podem ser utilizadas durante uma 

aula com abordagem do ensino por investigação?  

OLIVEROS, P. B., SOUZA, I. C. de. ARAÚJO, M. F. F. de. Ensino por 
investigação. Produto educacional. In: Ensino por investigação: contribuições 
de um curso de formação continuada para a prática de professores de ciências 
naturais e biologia. 2013, 125 f.  Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
2013. 
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SÁ, E. F. de; PAULA, H. de F. e; LIMA, M. E. C de C.; AGUIAR, O G de. As 
características das atividades investigativas segundo tutores e 
coordenadores de um curso especialização em ensino de ciências. 
CECIMIG/ FAE/UFMG, 2007. 
   

 

 

8. A avaliação faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, 

quais as possíveis formas de avaliar os educandos durante uma atividade com 

o ensino por investigação?  

OLIVEROS, P. B. Ensino por investigação: contribuições de um curso de 
formação continuada para a prática de professores de ciências naturais e 
biologia. 2013, 125 f.  Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e 
Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.  
 

 

 

9. Tomando como base o texto As nvestigações na Sala de Aula, páginas 126 e 

127, comente o papel do professor e do aluno durante uma aula com o ensino 

por investigação.  

CAMPOS, M. C. C. NIGRO, R. G. As investigações na sala de aula. In: 
CAMPOS, M. C. C. NIGRO, R. G. O ensino-aprendizagem como 
investigação.  São Paulo: FTD, 2009. 
 
Outra sugestão: AZEVEDO, M. C. P. S. de. Ensino por investigação: 
Problematizando as atividades em sala de aula. In: AZEVEDO, M. C. P. S. de 
Ensino de Ciências: Unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Cengage 
Learning, 2010. 
 

Papel do professor 

 

 

 

Papel do aluno 
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APÊNDICE G 

 

Roteiro para elaboração da proposta de ensino por investigação 

estruturada ou semiestruturada 

 

Escola: 

Disciplina: 

Professor(a): 

Público-alvo: 

Tema: 

Conteúdos: 

 

Objetivos: 

 

Estratégias de ensino: 

 

Etapas da atividade investigativa: 

 

 

Recursos:  

 

Avaliação:  
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APÊNDICE H 

 

Roteiro para elaboração da proposta de ensino por investigação 

estruturada ou semiestruturada 

 

Escola: 

Disciplina: 

Professor(a): 

Público-alvo: 

Tema: 

Conteúdos: 

Objetivos: 

Estratégias de ensino: 
 

Etapas da atividade investigativa: 
Situação-problema 
 

 
 

Definição do problema 
 

 
 

Elaboração das hipóteses  
 

 
 

Elaboração da metodologia de investigação 
 

 

Registro dos dados  

Interpretação dos resultados 
 

 
 

Novo conhecimento       Comunicação e registro 
 

 
 

Planejamento de novas hipóteses  
 
 

Recursos:  
 

Avaliação:  
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APÊNDICE I 

 

Critérios para observação da aplicação da proposta de ensino – 

observação na escola 

 

Categoria  Aluno  

Papel do professor 
Incentiva os alunos a formular 
hipóteses? 
Valoriza as ideias dos alunos?  
Verifica os conhecimentos prévios 
dos alunos? 
Auxilia na elaboração da metodologia 
de investigação? 
Colabora nas discussões? 

 

Papel do aluno 
Os alunos conseguem elaborar as 
hipóteses? 
Os alunos criam as próprias 
estratégias para resolver o problema? 
Os alunos chegam à resolução do 
problema? 
Os alunos ouvem e respeitam os 
colegas? 
Os alunos sentem-se motivados a 
participar das atividades? 

 

Opinião dos estudantes sobre a 
metodologia de ensino 
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APÊNDICE J 

 

Avaliação do grupo de estudo e da aplicação da proposta 

 

1. Quais as contribuições do grupo de estudo sobre o EI para a sua prática? 

2. Em relação à metodologia do curso, tem alguma sugestão? 

3. Quanto à elaboração e aplicação da proposta, encontrou dificuldades 

(enquanto docente, em relação aos alunos entre outras)? 

4. Considerando os limites e potencialidades, como você avalia a metodologia 

do ensino por investigação? 
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APÊNDICE K - PRODUTO EDUCACIONAL 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA 

 

 

 

Proposta de formação continuada de professores com base nos 

elementos da pesquisa-ação 

Formação continuada 
de professor

Diagnóstico 

Planejamento 

Intervenção  

Avaliação 

 

Kaline Soares de Oliveira  

Ivaneide Soares Alves da Costa  

 
 

Natal/RN 
2015 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
 

 

 

ÂNGELA MARIA PAIVA CRUZ 

Reitora da UFRN 

MARIA DE FÁTIMA FREIRE DE MELO XIMENES 

Vice-reitora da UFRN 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS 

E MATEMÁTICA 

 

BERNADETE BARBOSA MOREY 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em ensino de Ciências Naturais 

e Matemática (PPGECNM) da UFRN  

MÁRCIA TEIXEIRA BARROSO 

Vice-Coordenação do Programa de Pós-Graduação em ensino de Ciências 

Naturais e Matemática (PPGECNM) da UFRN 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

Sumário 

 

Apresentação .................................................................................................. 04 

Tendências atuais no ensino de ciências: aspectos do ensino por 

investigação .................................................................................................. 176 

Aspectos da formação continuada do professor ........................................ 07 

A pesquisa-ação educacional como possibilidade de mudança efetiva da 

prática ............................................................................................................. 09 

Sugestão para o planejamento de uma formação continuada para 

professores com base nos elementos da pesquisa-ação com o enfoque 

no ensino por investigação ........................................................................... 13 

Referências ..................................................................................................... 20 

Apêndices ........................................................................................................22 

 

  

 

 

 



175 

 

Apresentação 

 

Diante das transformações sociais, tecnológicas e científicas, torna-se 

imprescindível à dinâmica docente o investimento na formação continuada, 

visando a problematização da prática pedagógica, o aprimoramento dos 

conceitos apreendidos e a articulação de novos saberes frente às exigências 

de situações de ensino-aprendizagem que atendam as necessidades dos 

discentes.  

Nessa perspectiva, estudos apontam a necessidade de se investir em 

propostas teórico-metodológicas que promovam atividades mediadas por 

processos colaborativos que os consideram dentro de uma perspectiva crítico-

reflexiva para criar novos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

essenciais para o entendimento compartilhado e para a efetivação das 

parcerias reflexivas (VICTOR, 2011; IBIAPINA, 2008).  

Nesse contexto, a pesquisa-ação no contexto educacional vem como 

uma possibilidade para a formação do professor, numa abordagem que 

valoriza a imersão reflexiva consciente do professor em sua prática, ou seja, a 

análise refletida intencional, a problematização orientada da prática e a 

produção de conhecimentos pela pesquisa da própria experiência cotidiana 

como apoio para a emancipação e para a aprendizagem profissional (MOLINA, 

2007). 

Dessa forma, o material apresentado vem fornecer subsídios para o 

planejamento de ações na formação continuada de professores com base nos 

elementos da pesquisa-ação com o enfoque no ensino por meio de atividades 

investigativas no ensino de ciências, embora possa se adequar a outras áreas 

do conhecimento.  
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Tendências atuais no ensino de ciências: aspectos do ensino 

por investigação 

 

Ao longo dos anos, o ensino de ciências passou por diferentes 

mudanças referentes ao currículo escolar e aos objetivos atribuídos ao 

conhecimento científico no processo de formação dos estudantes. Na medida 

em que a ciência e a tecnologia foram reconhecidas como essenciais no 

desenvolvimento econômico, cultural e social, o ensino das ciências em todos 

os níveis foi também crescendo de importância, sendo objeto de inúmeros 

movimentos de transformação do ensino (KRASILCHIK, 2000). 

Com o passar do tempo, as propostas educativas passaram a enfatizar a 

necessidade de levar os estudantes a desenvolverem o pensamento reflexivo e 

crítico, a questionarem as relações existentes entre a ciência, a tecnologia, a 

sociedade e o meio ambiente e a se apropriarem de conhecimentos científica, 

social e culturalmente relevantes (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1990). 

Seguindo tal linha, uma metodologia que favorece a construção do 

conhecimento é o ensino com uma abordagem investigativa, visto que promove 

um papel ativo na aprendizagem do aluno, levando a pensar, elaborar 

explicações, compartilhar ideias, argumentar, construir conceitos, fazer 

relações, aperfeiçoar a escrita, estimular o trabalho coletivo. Conforme Sá, 

Maués e Munford (2008) afirmam, o ensino por investigação é uma estratégia 

didática que engloba atividades centradas no aluno, possibilita o 

desenvolvimento da autonomia e da capacidade de tomar decisões, de avaliar 

e de resolver problemas.  

Nessa perspectiva, Pérez e Castro (1996) apontam algumas 

características fundamentais nas atividades investigativas, dentre elas: (i) 

apresentar situações problemáticas; (ii) propiciar a reflexão dos estudantes 

sobre a relevância e os objetivos das situações propostas; (iii) enfatizar as 

análises qualitativas, significativas, que ajudem a compreender e a limitar as 

situações planejadas e a formular perguntas sobre o que se busca;  
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(iv) propor a elaboração de hipóteses como parte central da atividade de 

investigação; (v) considerar a análise dos resultados à luz do corpo de 

conhecimentos disponível, das hipóteses levantadas e dos resultados dos 

outros grupos; (vi) propor considerações de possíveis perspectivas quanto a 

reelaboração do estudo; (vii) potencializar a dimensão coletiva do trabalho 

científico, por meio de trabalho em equipes, que interagem entre si. 

Nesse contexto, o ensino de ciências por investigação vem contribuir 

com a utilização de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem, 

sendo uma estratégia dentre outras que o professor pode selecionar ao 

procurar diversificar sua prática. Com isso, é essencial que haja uma 

aproximação dessas metodologias inovadoras na formação dos professores, 

uma vez que o conhecimento está em constante mudança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 



178 

 

 

Aspectos da formação continuada do professor 

 

Refletir sobre a formação continuada é possibilitar ao professor 

condições de avançar e, ao mesmo tempo, permitir que ele mesmo busque 

estratégias metodológicas que possam auxiliar a sua prática pedagógica 

(CARVALHO, 2008). 

A tendência atual da formação continuada aponta uma crescente 

reflexão sobre qual seria o papel do professor na sociedade moderna, com a 

produção de um quadro teórico que define um novo modelo para a sua 

formação, no qual o saber sobre o ensino deixa de ser visto pela lógica da 

racionalidade técnica e incorpora a dimensão do conhecimento construído e 

assumido a partir de uma prática crítico-reflexiva (FREITAS e VILLANI, 2002).  

 

A perspectiva mais proeminente centra-se, hoje, em uma 
concepção construtivista, em que vários modelos precisam ser 
conhecidos (considerando possibilidades e limitações) pelos 
professores. Esses modelos assumem o aluno como sujeito 
ativo do processo de aprendizagem e faz do professor um 
mediador. Dessa forma, professor e aluno são percebidos 
como espíritos investigativos, autônomos, críticos e reflexivos 
sobre suas respectivas ações (CARVALHO, 2008, p. 21). 
 

Para oportunizar a prática reflexiva na formação continuada de 

professores, as escolas, assim como a universidade, devem criar espaço de 

trabalho colaborativo. No entanto, não é suficiente que os professores se 

sintam abertos e disponíveis para refletir sobre a sua prática; é necessário que 

o professor se sinta insatisfeito e almeje transformar a sua realidade docente 

em direção a novos planejamentos, novas ações e reflexões (LAGE, URZZETA 

e CUNHA, 2009).                                                                                                                             

Nessa perspectiva, muitos pesquisadores apontam a necessidade de se 

investir em propostas teórico-metodológicas que promovam a relação escola-

universidade, no intuito de contribuir para a formação por meio de atividades 

mediadas por processos colaborativos que os consideram dentro de uma 

perspectiva crítico-reflexiva (VICTOR, 2011). 
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06 

 Nesse caso, Ibiapina (2008, p. 51) afirma que “a colaboração cria novos 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para o entendimento 

compartilhado e para a efetivação das parcerias reflexivas”.  

Além disso, é preciso investimentos em políticas públicas para formação 

inicial e continuada de professores, valorização e estímulo à carreira do 

magistério, visando um ensino básico de qualidade.  
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A pesquisa-ação educacional como possibilidade de mudança 

efetiva da prática 

 

A pesquisa-ação na área educacional vem como uma estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores, de modo que eles possam 

utilizar suas pesquisas para aprimorar o ensino e, em decorrência, o 

aprendizado de seus educandos (TRIP, 2005), tendo em vista que essa 

estratégia metodológica propicia momentos de reflexão e avaliação diante das 

situações de ensino, no intuito de buscar soluções para problemas enfrentados 

na prática, a fim de promover mudanças na realidade. Ou seja, a consciência 

de sua atividade docente pode levar a uma melhoria significativa na prática, 

fazendo com que supere dificuldades do cotidiano. 

Segundo Richardson (2004), existem muitas possibilidades de uso da 

pesquisa-ação, desde um professor  em uma pequena escola  da zona urbana, 

até um estudo sofisticado com um grande grupo.  Cohem e Maniom (apud 

Richardson, 2004) apontam que a pesquisa-ação pode ser realizada 

individualmente para produzir determinadas mudanças ou melhorias, por um 

grupo que trabalha solidariamente, assessorado ou não por um pesquisador 

externo e, ainda, por um professor ou professores que trabalham com um 

pesquisador ou equipe de pesquisa.  

Diversos autores propõem a utilização da pesquisa-ação por meios de 

ciclos reflexivos com o propósito de identificar problemas (no ensino, por 

exemplo) e buscar planejar ações que resultem mudança na prática. Diante 

disso, sugere-se uma adaptação do modelo de Dionne (2007) envolvendo 

cinco objetivos: diagnosticar, projetar, intervir, avaliar, modificar (figura 1). 
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Figura 1: Ciclo reflexivo adaptado de Dionne (2007) 

 

 

 O primeiro momento: a identificação/diagnóstico das situações 

iniciais (diagnosticar)  

 

Nesse momento, os envolvidos na pesquisa-ação realizam três passos: 

“a descrição das situações iniciais; formulação do problema ou problemas 

principais; elaboração da problemática com vista à pesquisa e a ação. Nesse 

sentido, é a convicção de que a situação deve ser mudada que sustenta a 

motivação de agir” (DIONNE, 2007).  

 

 O segundo momento: a projetação das ações (projetar) 

 

Nessa etapa, pretende-se dar conta de soluções que respondam 

adequadamente às situações problemáticas identificadas na primeira fase. 

“Quatro etapas foram distinguidas nesta fase: elaboração de certas hipóteses 

de soluções; definição dos objetivos da pesquisa-ação; formulação de um 

plano de ação (planejamento); projetação da avaliação da intervenção” 

(DIONNE, 2007, p. 84). 
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 O terceiro momento: a realização da intervenção (intervir) 

 

Nesse momento da pesquisa ocorre a realização das atividades 

previstas no plano de ação. Para isso, envolve três etapas: “implementação da 

intervenção da pesquisa-ação; execução participante das atividades; avaliação 

contínua” (DIONNE, 2007, p. 84 e 85).  

 

 O quarto momento: avaliação dos resultados obtidos (avaliar)  

 

A avaliação final de toda intervenção é para revelar o grau de realização e 

eficiência da ação projetada. “Importa também difundir os resultados obtidos e 

examinar os possíveis acompanhamentos na pesquisa e na ação para dar 

continuidade à experiência. Nessa etapa, a avaliação envolve: a análise dos 

resultados da pesquisa; difusão dos resultados; avaliação final do processo e 

dos resultados; finalização e reativação da ação” (DIONNE, 2007, p. 85).  
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Sugestão para o planejamento de uma formação continuada para professores com base nos 

elementos da pesquisa-ação com o enfoque no ensino por investigação 

www.palomarlagoasanta.com.br blog.clickgratis.com.br  

 

A realização de estratégias de ensino que permite ao aluno a 

aprendizagem efetiva de conceitos, habilidades e atitudes deve fazer parte da 

prática docente do professor. Nessa perspectiva, uma metodologia que 

contribui para o desenvolvimento dessas competências é o ensino por meio de 

atividades investigativas, logo que exerce um papel ativo na aprendizagem, 

levando o aluno a pensar, elaborar explicações, compartilhar ideias, 

argumentar, construir conceitos, fazer relações, exercitar a fala e a escrita, 

trabalhar colaborativamente. 

Desta forma, o ensino de ciências por investigação vem a contribuir com 

a utilização de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem, 

sendo uma estratégia dentre outras que o professor possa selecionar ao 

procurar diversificar sua prática. Com isso, é essencial que haja uma 

aproximação dessas metodologias inovadoras na formação dos professores, 

uma vez que o conhecimento está em constante mudança. 
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A sugestão de formação continuada encontra-se organizada em dez encontros 

com atividades propostas com o objetivo de promover momentos de ação e 

reflexão. Vale ressaltar que a proposta segue como um modelo e deve se 

adequar ao público-alvo. 

 

1.º ENCONTRO: Identificando as concepções iniciais dos professores 

 

Objetivo 

  

 Identificar problemas relacionados às concepções dos professores sobre 

o ensino por investigação 

 

Estratégias 

 

 Apresentação do grupo 

 Roda de conversa com perguntas relacionadas 

 Sugestões de perguntas: 

 O que é o ensino por investigação; 

 Papel do professor e do aluno diante uma atividade investigativa; 

 A sequência da atividade investigativa; 

 A forma de avaliação; 

 As diversas formas de utilizar o ensino por investigação; 

 Concepções equivocadas. 

 Sistematização dos temas abordados na roda de conversa e avaliação 

do grupo 
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2.º ENCONTRO: Identificação das características e sequência de etapas 

de uma atividade com uma abordagem investigativa   

 

 

Objetivo 

 

 Analisar propostas de ensino com uma abordagem investigativa para 

identificar as características, etapas, potencialidades e fragilidades  

 

Estratégias  

 

 Análise individual de uma proposta de ensino pesquisada pelo 

participante ou direcionada pela equipe formadora 

 Socialização e discussão das análises 

 Orientação para a pesquisa de leitura de textos (sugestões no anexo 1) 

sobre a temática para a fundamentação 

 Avaliação do grupo 

 

3.º ENCONTRO: Fundamentação sobre o ensino por investigação 

 

Objetivos 

 

 Promover a reflexão sobre as diferentes visões sobre natureza da 

ciência, reconhecendo a mais adequada  

 Identificar as etapas e características do ensino por investigação 

 

Estratégias 

 

 Socialização e discussão dos textos direcionados 

 Utilização de um roteiro (Apêndice 1) para direcionamento 

 Sistematização e avaliação pelo grupo 
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4.º ENCONTRO: Fundamentação sobre o ensino por investigação 

 

 

Objetivos  

 

 Compreender o papel do aluno e do professor em uma atividade 

investigativa 

 Verificar as formas de avaliar durante uma atividade investigativa 

 Reconhecer as possibilidades de diversificação de estratégias ao utilizar 

uma proposta com o ensino por investigação 

 Promover a reflexão sobre as potencialidades e limitações do ensino por 

investigação no processo de ensino-aprendizagem 

 

Estratégias 

 

 Socialização e discussão dos textos direcionados 

 Utilização de um roteiro (Apêndice 1) para direcionamento 

 Sistematização e avaliação pelo grupo 

 

5.º e 6.º ENCONTROS: Realização de uma aula com uma abordagem 

investigativa 

 

Objetivos  

 Proporcionar aos professores envolvidos a vivência de uma aula 

investigativa 

 Avaliar a atividade de acordo com os princípios do ensino por 

investigação 

  

Estratégias  

 

 Participação ativa da aplicação da proposta 

 Avaliação e socialização coletiva  
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7.º e 8.º ENCONTROS: Elaboração de uma proposta de ensino pelos 

professores 

 

Objetivos 

 

 Elaborar a proposta de ensino (elaboração livre –Apêndice 2) 

 Reelaborar as propostas a partir de um roteiro com as etapas do EI 

 Verificar a compreensão dos fundamentos do ensino por investigação na 

elaboração da proposta de ensino 

 

Estratégias 

 

 Elaboração individual livre da proposta 

 Elaboração com um roteiro (sugestão noApêndice 3) 

 Socialização das propostas e sugestões 

 Avaliação pelo grupo 

 Finalização da proposta (atividade não presencial) 

 

9.º ENCONTRO: Aplicação da proposta em sala de aula 

 

Objetivos 

 

 Verificar o cumprimento das etapas do ensino por investigação 

 Identificar facilidades e dificuldades na aplicação da proposta 

 

Estratégia 

 

 Cada professor deverá aplicar a proposta na escola 
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10.º ENCONTRO: Avaliação da aplicação das propostas e da formação 

 

 

Objetivos: 

 

 Identificar os limites e possibilidades da aplicação da proposta de ensino 

 Realizar a avaliação geral da oficina 

 

Estratégias  

 

 Socialização da aplicação das propostas; 

 Avaliação coletiva. 

 

Ao final dos encontros da formação continuada, espera-se que os 

momentos de ação e reflexão tenham contribuído na apreensão do 

conhecimento sobre a metodologia do ensino por investigação e reflitam em 

mudanças na prática pedagógica.  
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APÊNDICE 

 

Roteiro de perguntas para serem respondidas após a leitura dos textos 

 

TEXTO: BRICCIA, V. Sobre a Natureza da Ciência e o Ensino. In: CARVALHO, 

A. M. P. de. et al.  Ensino por investigação: Condições para implementação 

em sala de aula. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

Sugestão de leitura complementar: GIL PÉREZ, D. et al. Para uma imagem 

não deformada do conhecimento científico. Ciência e Educação, v.7, n.2, 

p.125-153, 2001. 

1.A partir da leitura do texto Sobre a Natureza da Ciência e o Ensino, páginas 

111 a 116, quais as visões errôneas ou distorcidas que se tem da natureza da 

ciência e do conhecimento científico?   

 

 

2. A partir da leitura do texto Sobre a A Natureza da Ciência e o Ensino, qual o 

novo olhar que os professores devem ter sobre a natureza da ciência e o 

conhecimento científico? 

 

 

TEXTOS: 
OLIVEROS, P. B., SOUZA, I. C. de. ARAÚJO, M. F. F. de. Ensino por 
investigação. Produto educacional In: OLIVEROS, P. B. Ensino por 
investigação: contribuições de um curso de formação continuada para a 
prática de professores de ciências naturais e biologia. 2013, 125 f.  Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 
 
CAMPOS, M. C. C. NIGRO, R. G. As investigações na sala de aula. In: 
CAMPOS, M. C. C. NIGRO, R. G. O ensino-aprendizagem como 
investigação. São Paulo: FTD, 2009. 

23 
 
SÁ, E. F. de; PAULA, H. de F. e; LIMA, M. E. C. de C.; AGUIAR, O. G. de. As 
características das atividades investigativas segundo tutores e 
coordenadores de um curso especialização em ensino de ciências. 
CECIMIG/ FAE/UFMG, 2007. 
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Sugestões de leituras complementares:  
 
AZEVEDO, M. C. P. S. de. Ensino por investigação: Problematizando as 
atividades em sala de aula. In: AZEVEDO, M. C. P. S. de. Ensino de Ciências: 
Unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
 
OLIVEROS, P. B. Ensino por investigação: contribuições de um curso de 
formação continuada para a prática de professores de ciências naturais e 
biologia. 2013, 125 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e 
Matemática)- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 
 
SÁ, E. F.; MAUÉS, E. R.; MUNFORD, D. Ensino de Ciências com caráter 
investigativo I. In: CASTRO, E. C. de; MARTINS, C. M. de C.; MUNFORD, D. 
(Orgs). Ensino de Ciências por Investigação – ENCI: Módulo I. Belo 
Horizonte:UFMG/FAE/CECIMIG, 2008. P 83-107. 
 
3.Com base na leitura dos textos acima sobre o ensino por investigação defina 

o que é o ensino por investigação e suas características. 

 

O que é o ensino por investigação? 

 

As características do ensino por investigação 

 

 

4. Diante de várias estratégias de ensino, por que devemos utilizar o ensino por 

investigação na prática educativa? 

 

5.Ao preparar uma aula baseada no ensino por investigação, o professor pode 

seguir uma linha de investigação. Como os estudiosos Sá, Paula e Munford 

(2008) classificam os tipos de investigação? 

SÁ, E. F.; PAULA, H. F. de; MUNFORD, D. Ensino de Ciências com caráter 
investigativo II. In: CASTRO, E. C. de; MARTINS, C. M. de C.; MUNFORD, D. 
(Orgs). Ensino de Ciências por Investigação – ENCI. Belo Horizonte: 
UFMG/FAE/CECIMIG, 2008. 

24 
OLIVEROS, P. B., SOUZA, I. C. de. ARAÚJO, M. F. F. de. Ensino por 
investigação. Produto educacional In: OLIVEROS, P. B. Ensino por 
investigação: contribuições de um curso de formação continuada para a 
prática de professores de ciências naturais e biologia. 2013, 125 f.  Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013 
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Investigação estruturada 

Investigação semiestruturada 

Investigação aberta 

 

 

6.Ao planejar uma aula com uma abordagem do ensino por investigação, que 

etapas ela deve conter? Caracterize cada uma das etapas. 

OLIVEROS, P. B., SOUZA, I. C. de. ARAÚJO, M. F. F. de. Ensino por 
investigação. Produto educacional In: OLIVEROS, P. B. Ensino por 
investigação: contribuições de um curso de formação continuada para a 
prática de professores de ciências naturais e biologia. 2013, 125 f.  Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013 
 
CAMPOS, M. C. C. NIGRO, R. G. As investigações na sala de aula. In: 
CAMPOS, M. C. C. NIGRO, R. G. O ensino-aprendizagem como 
investigação. São Paulo: FTD, 2009. 
  

ETAPAS 

 

CARACTERISTICAS 

  

  

  

  

  

  

  

 

7.Quais as possibilidades de estratégias que podem ser utilizadas durante uma 

aula com abordagem do ensino por investigação?  

25 

OLIVEROS, P. B., SOUZA, I. C. de. ARAÚJO, M. F. F. de. Ensino por 
investigação. Produto educacional. In: OLIVEROS, P. B. Ensino por 
investigação: contribuições de um curso de formação continuada para a 
prática de professores de ciências naturais e biologia. 2013, 125 f.  Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 
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SÁ, E. F. de; PAULA, H. de F. e; LIMA, M. E. C. de C; AGUIAR, O. G de. As 
características das atividades investigativas segundo tutores e 
coordenadores de um curso especialização em ensino de ciências. 
CECIMIG/ FAE/UFMG, 2007. 
   

 

 

8.A avaliação faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, 

quais as possíveis formas de avaliar os educandos durante uma atividade com 

o ensino por investigação?  

OLIVEROS, P. B. Ensino por investigação: contribuições de um curso de 
formação continuada para a prática de professores de ciências naturais e 
biologia. 2013, 125 f.  Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e 
Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.  
 

 

 

9.Tomando como base o texto As nvestigações na Sala de Aula, páginas 126 e 

127, comente o papel do professor e do aluno durante uma aula com o ensino 

por investigação.  

CAMPOS, M. C. C. NIGRO, R. G. As investigações na sala de aula. In: 
CAMPOS, M. C. C. NIGRO, R. G. O ensino-aprendizagem como 
investigação.  São Paulo: FTD, 2009. 
 
Outra sugestão: AZEVEDO, M. C. P. S. de. Ensino por investigação: 
Problematizando as atividades em sala de aula. In: AZEVEDO, M. C. P. S. de 
Ensino de Ciências: Unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Cengage 
Learning, 2010 
 

Papel do professor Papel do aluno 

 

26 

Roteiro para elaboração da proposta de ensino por investigação 

estruturada ou semiestruturada 
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Escola: 

Disciplina: 

Professor(a): 

Público-alvo: 

Tema: 

Conteúdos: 

 

Objetivos: 

 

Estratégias de ensino: 

 

Etapas da atividade investigativa: 

 

 

Recursos:  

 

Avaliação:  
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Roteiro para elaboração da proposta de ensino por investigação 

estruturada ou semiestruturada 

 

Escola: 

Disciplina: 

Professor(a): 

Público-alvo: 

Tema: 

Conteúdos: 

Objetivos: 

Estratégias de ensino: 
 

Etapas da atividade investigativa: 
Situação-problema 
 

 
 

Definição do problema 
 

 
 

Elaboração das hipóteses  
 

 
 

Elaboração da metodologia de investigação 
 

 

Registro dos dados  

Interpretação dos resultados 
 

 
 

Novo conhecimento       Comunicação e registro 
 

 
 

Planejamento de novas hipóteses  
 
 

Recursos:  
 

Avaliação:  
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Proposta de ensino por investigação 02: de onde vem a água que brota 

dos cristais de sal? 

 

 Componente curricular: Ciências 

 Público-alvo: 9.º ano 

 Duração: quatro aulas 

 Tema: A química ao nosso redor 

 Conteúdos:  

 Estados físicos da matéria 

 Átomos e moléculas  

 Substâncias e misturas 

 Separação de misturas 

 Estratégia a ser utilizada: ensino por investigação 

 Atividades 

Durante uma viagem a Galinhos - RN, nas férias de janeiro, ganhei uns 

cristais de sal de um morador da região. Os cristais estavam todos juntos e 

pareciam uma rocha. Coloquei-os como objeto de decoração em móvel de 

madeira na minha casa. Ocorre que, sempre no período de abril a junho, 

aparece uma pequena quantidade de água embaixo dos cristais de sais; 

mesmo após enxugar, cada vez brotava. Então, fiquei me perguntando de onde 

vem a água que brota dos cristais de sal? 

Problema: De onde vem a água dos cristais de sal? 

Vamos dividir a turma em grupos. Registrem no caderno quais são as 

possíveis explicações para o aparecimento dessa água. 

Para mediar à investigação, o professor pode fazer alguns 

questionamentos como por exemplo: a água que brotou do sal se encontra em 

qual estado físico? Como ocorre a produção do sal? Quais as mudanças de 

estado físico da água? A temperatura influencia a mudança de estado físico? 

Por que, dentro de casa, a água só brota do sal no período de abril a maio, e 

não no período de dezembro a janeiro?  
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Como e o que podemos fazer para comprovar estas possíveis hipóteses, 

na tentativa de comprovar a origem da água que brota dos cristais de sal?  

Após os alunos socializarem as hipóteses e possíveis procedimentos 

para comprovação das hipóteses, com os recursos necessários, coloquem em 

prática e façam as observações e registros dos dados.  

Caso os alunos não consigam sugerir maneiras de comprovar suas 

hipóteses, o professor poderia ajudá-los, sugerindo montar um experimento, 

por exemplo.  

Com todos os dados da observação no papel, façam a interpretação dos 

resultados. A hipótese é confirmada, caso não apareçam outros 

questionamentos com possibilidades de recomeçar nova investigação. 

Com a hipótese confirmada, problema resolvido, vamos socializar o que 

aprendemos. Durante a socialização, o professor pode pedir para os alunos 

avaliarem a atividade desenvolvida. 

 

Caracterização das etapas do ensino por investigação:  

Análise da proposta: Identificar potencialidades e fragilidades da proposta  

Quais possíveis hipóteses dos alunos? 

Qual experimento você poderia sugerir para verificar tais hipóteses? 
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