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RESUMO 
 

As dificuldades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem de Química têm 
sido sinalizadas pelo desinteresse e apatia dos discentes que podem estar 
relacionados com as dificuldades para o entendimento dos modelos científicos 
que, geralmente, fundamentam esta ciência. Deste modo, é imprescindível que 
se leve em consideração os caminhos alternativos como auxílio da prática no 
contexto escolar em que os docentes atuam, buscando, assim, repensar os 
cursos de formação inicial e continuada de professores. Sendo assim, o ensino 
por investigação apresenta-se como uma alternativa ao ensino de ciências, pois 
favorece a problematização do conteúdo, fazendo com que o educando interaja 
com o objeto de estudo. O presente trabalho objetivou analisar como a utilização 
da abordagem baseada no Ensino por Investigação contribui na ressignificação 
de conceitos e atitudes de docentes de Química em uma escola pública em 
Caruaru – Pernambuco. A pesquisa se trata de um estudo de caso com 
abordagem qualitativa em que os dados foram coletados através da gravação 
dos áudios das entrevistas e das gravações em vídeo da atividade formativa. 
Sendo analisados segundo a análise de conteúdo proposta por Bardin. Os 
resultados demonstraram que nenhum dos sujeitos possui formação específica 
em Química e que suas práticas pedagógicas são baseadas em um ensino 
tradicionalista. Com relação às concepções acerca das formações continuadas, 
os docentes consideram de extrema importância, porém, apresentaram críticas 
com relação à baixa frequência destes momentos. Sobre as concepções prévias 
baseado no Ensino por Investigação, verificou-se que apenas um dos 
participantes já tinha tido o contato com a abordagem, porém, quando 
questionados sobre o que seria o Ensino por Investigação, todos trouxeram 
aspectos correspondentes a teoria. A análise do material didático produzido 
pelos docentes permitiu concluir que apresentam características consideradas 
importantes nas atividades de caráter investigativo. Com relação às dificuldades 
e limitações acerca da abordagem de atividades investigativas na sala de aula, 
os docentes apontaram os seguintes fatores: (i) Tempo das aulas; (ii) Extensão 
do conteúdo programático e (iii) Ausência da autonomia dos estudantes. Por fim, 
com relação às contribuições da atividade formativa para sua prática em sala de 
aula, seus relatos demonstraram que conseguiram perceber e refletir sobre 
elementos importantes do Ensino por Investigação na abordagem dos conteúdos 
e consequentemente, aprendizagem doa alunos. Visto que tendem a auxiliar os 
estudantes na tomada de decisão, análise e entendimento dos fenômenos e 
suas implicações.  

 

Palavras-chave: Ensino por investigação. Atividades formativas. Ensino de                                                    

química. 
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ABSTRACT 

 
The difficulties inherent to the teaching-learning process of Chemistry have been 
signaled by the lack of interest and apathy of the students that may be related to 
the difficulties to understand the scientific models that, generally, base this 
science. In this way, it is imperative that alternative paths be taken into account 
as an aid to the practice in the school context in which these professionals work, 
thus seeking to rethink the initial and continuing teacher training courses. Thus, 
research teaching presents itself as an alternative to science teaching, because 
it favors the problematization of content, causing the learner to interact with the 
object of study. The present work aimed to analyze how the use of the approach 
based on Research Teaching contributes to the re - signification of concepts and 
attitudes of Chemistry teachers in a public school in Caruaru - Pernambuco. The 
research is a case study with a qualitative approach in which the data were 
collected through the audio recording of interviews and video recordings of the 
training activity. Being analyzed according to the content analysis proposed by 
Bardin. The results showed that none of the subjects had specific training in 
Chemistry and that their pedagogical practices are based on a traditionalist 
teaching. Regarding the conceptions about the continued formation, the teachers 
considered of extreme importance, however, presented criticism regarding the 
low frequency of these moments. On previous conceptions based on Research 
Teaching, it was verified that only one of the participants had already had the 
contact with the approach, however, when asked about what would be Research 
Teaching, all brought aspects corresponding to the theory. The analysis of 
didactic material produced by the teachers allowed to conclude that they present 
characteristics considered important in the research activities. With regard to the 
difficulties and limitations regarding the approach of investigative activities in the 
classroom, the teachers pointed out the following factors: (i) Class time; (ii) 
Extension of program content and (iii) Absence of student autonomy. Finally, with 
regard to the contributions of the formative activity to their classroom practice, 
their reports showed that they were able to perceive and reflect on important 
elements of teaching by investigation in the approach of the contents and, 
consequently, learning of the students. Since they tend to assist students in 
decision making, analysis and understanding of phenomena and their 
implications. 
 
 
Keywords: Research teaching. Formative activities. Teaching chemistry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino de ciências deve apresentar como característica principal o 

desenvolvimento dos discentes a partir de uma visão crítica do mundo que os 

cerca, bem como auxiliá-los nas suas interpretações e correlacionar os estudos 

feitos em sala de aula com suas vivências (BRASIL, 1997). Deste modo, espera-

se que o ensino de ciência seja capaz de possibilitar o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias à resolução de situações problema 

relacionadas ao cotidiano dos discentes.  

Segundo Galiazzi e Moraes (2006) observa-se no ensino de ciências uma 

abordagem fragmentada apartada de problemas e contextos reais em que o 

ensino tem assumido um caráter meramente utilitário com a valorização dos 

conteúdos e a memorização excessiva durante todo o processo da 

aprendizagem. Para Teixeira (2003), essa estrutura desfavorece a construção 

do pensamento crítico dos discentes, pois eles quase nunca são incentivados a 

questionar, analisar e interpretar o que aprendem durante sua vida escolar, 

tornando-se assim um mero espectador durante a construção do conhecimento.  

Essa realidade tem sido objeto de preocupação para alguns estudiosos 

desde a década de 90.  Hodson (1994) e Gil Pérez et al. (1999) relatam a 

inquietação em levar o discente a desenvolver afirmações sobre o mundo que o 

cerca e argumentam que este deve aprender a coletar dados por meio de 

investigações realizadas por ele dentro e fora do âmbito escolar.  

Hofstein e Lunetta (2004) corroboram com a importância do ensino por 

investigação ao relatarem que os educadores demonstram inquietações quanto 

à efetividade das suas práticas pedagógicas no ensino das ciências. Estes 

pesquisadores sugerem que para sanar estas inquietações, os mesmos 

deveriam repensar suas aulas e suas práticas, proporcionando aos seus 

estudantes uma posição mais participativa, favorecendo a formação cidadãos 

mais questionadores e reflexivos.   

Essas discussões em torno das práticas docentes desembocam na 

formação inicial e continuada dos professores, sendo de extrema importância 

para reflexão de pontos fundamentais como: reformulação do currículo dos 

cursos de formação docente e aprimoramento dos cursos de formação 
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continuada. Sendo assim, é de suma importância tais discussões, principalmente 

quando se tem como plano de fundo a qualidade do Ensino Básico e Superior 

no País, especificamente, do ensino de Química.  

Percebe-se, claramente, que são grandes as dificuldades inerentes ao 

processo de ensino-aprendizagem de Química no Ensino Médio e Superior no 

Brasil. Essas dificuldades têm sido sinalizadas pelo desinteresse dos discentes 

por essa disciplina, considerada por eles como sendo de difícil entendimento, 

uma vez que não conseguem perceber a relação entre aquilo que estuda na sala 

de aula, os fenômenos ao seu redor e a sua própria vida (MIRANDA; COSTA, 

2013). 

O desinteresse e a rejeição pela aprendizagem dessa Ciência podem 

estar relacionados com as dificuldades para o entendimento dos modelos 

científicos que a fundamentam, podendo essas dificuldades estar atreladas a 

diversos fatores dentre os quais podem ser citados: (i) Os níveis de abstração 

dos seus modelos científicos que explicam os fenômenos químicos numa 

linguagem específica e numa visão macroscópica e microscópica (atômica e 

molecular) (ii) As práticas pedagógicas recorrentes no ensino-aprendizagem de 

Química, que tem sido eminentemente teórico e centrado na veiculação de 

conhecimentos dissolvidos da sua própria natureza experimental, 

negligenciando, além do seu caráter investigativo, a sua potencialidade para 

desenvolver o espírito crítico dos discentes (CALDAS et. al, 2014). 

Segundo Beltran; Ciscato (1991, p.17) existem muitos outros problemas 

associados ao processo de ensino-aprendizagem de Química, tais como: a 

ênfase na memorização de reações, equações, teorias e modelos que ficam 

parecendo não ter quaisquer relações entre si. Estes pesquisadores também se 

referem à ausência de vínculo entre o conhecimento químico e a vida cotidiana 

dos discentes bem como ao fato dos mesmos, geralmente, não terem 

oportunidade de vivenciar alguma situação de investigação, o que lhes 

impossibilita aprender como se processa a construção do conhecimento 

científico. 

Deste modo, é imprescindível que se leve em consideração os caminhos 

alternativos como auxílio da prática no contexto escolar onde esses profissionais 

atuam, buscando repensar os cursos de formação inicial e para os egressos as 

formações continuadas.  
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Conforme Campos (1999) afirma existem docentes que ainda utilizam o 

modelo de ensino tradicional (transmissão-recepção), baseado nas ideias 

comportamentalistas como postura principal em sala de aula, achando que o 

conhecimento já se encontra estabelecido e contido em livros. Em contrapartida, 

os docentes que possuem uma postura baseada no construtivismo creem que o 

processo de aprendizagem se dá pelos estímulos e pela intensa atividade mental 

dos alunos, ou seja, não somente por repetição e memorização. Dentre as várias 

abordagens existentes nos processos de ensino-aprendizagem baseadas na 

vertente construtivista, surge à proposta investigativa, que visa estimular o aluno 

na busca da argumentação, do pensamento crítico (ou reflexivo) e do 

questionamento.  

Neste sentido, segundo Azevedo (2010), o ensino por investigação 

apresenta-se como uma abordagem ao ensino de ciências, visto que as 

estruturas das aulas investigativas favorecem a problematização dos conteúdos, 

fazendo com que os estudantes interajam com o objeto de estudo nas práticas 

escolares.  

Essa interação se faz efetiva quando o professor muda de postura saindo 

do papel de detentor e transmissor das informações e assume a postura de 

fomentador da investigação, levantando questionamentos que favoreçam a 

participação dos estudantes. Assim, nessa abordagem de ensino, em todo o 

processo de construção do conhecimento, o estudante interage com o objeto de 

estudo e é levado a correlacioná-lo com suas vivências diárias (XAVIER, 2016). 

Teixeira (2003) defende que nesse processo todos os envolvidos passam 

a se tornar sujeitos das atividades. São autores da reconstrução de seus próprios 

conhecimentos. Os trabalhos se relacionam intimamente com o que os 

participantes pensam e fazem. Pois, para se aprender um conceito científico, 

deve existir um momento de discussão entre os discentes, propiciando que estes 

verifiquem que suas concepções não conseguem explicar o fenômeno em 

discussão ou que seus argumentos estão incompletos para a resolução do 

problema proposto.  

O mesmo autor também destaca as sequências no planejamento do 

ensino por investigação: 
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[...] sequências de atividades abrangendo um tópico do programa 
escolar em que cada atividade é planejada, do ponto de vista do 
material e das interações didáticas, visando proporcionar aos alunos: 
condições de trazer seus conhecimentos prévios para iniciar os 
novos, terem ideias próprias e poder discutir com seus colegas e com 
o professor passando do conhecimento espontâneo (senso comum) 
ao científico e adquirindo condições de entenderem conhecimentos 
já estruturados por gerações anteriores (TEIXEIRA, 2003, p.59).  

Sendo assim, cabe ao professor organizar e orientar durante o processo 

de aprendizagem a fim de gerar momentos de reflexão que levem o discente ao 

desenvolvimento dos procedimentos e atitudes necessárias à interpretação dos 

conceitos da ciência envolvidos na atividade proposta.  

Azevedo (2006, p.25) propõe que durante as atividades investigativas é 

importante que o aluno argumente, pense, haja, interfira e questione, pois faz 

parte da construção de seu conhecimento, enquanto o professor deve ter uma 

postura questionadora, que busque a argumentação, sabendo conduzir as 

perguntas, estimulando e propondo desafios.  

Diante disso, buscou-se nesta pesquisa conhecer e compreender as 

contribuições, potencialidades e dificuldades do ensino por investigação dentro 

de um contexto de uma atividade formativa para docentes de Química, tendo em 

vista possíveis resistências nas mudanças das práticas, possíveis déficit de 

formação e nas concepções sobre o papel do professor no ensino de Química.  

Deste modo, foi esperado que as atividades e as discussões geradas 

durante e após a intervenção, proporcionasse o surgimento de questionamentos, 

reflexões e uma modificação de postura docente, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento dos estudantes durante sua vida escolar. 

Caminhando neste sentido, este estudo traz como problemática, o ensino 

por investigação pode contribuir para a ressignificação de conceitos e atitudes 

de docentes de Química. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

• Analisar como a utilização da abordagem baseada no Ensino por 

Investigação contribui na ressignificação de conceitos e atitudes de docentes 

de Química em uma escola pública em Caruaru – PE.  

2.2 Objetivos específicos  

• Avaliar os conhecimentos prévios dos docentes adquiridos na sua 

formação inicial sobre o Ensino por investigação.  

 

• Verificar como atividades baseadas no Ensino por Investigação 

contribuem para promover uma prática docente crítica reflexiva dos 

docentes de Química em uma escola pública em Caruaru – PE.  

 
 

• Investigar a compreensão dos docentes sobre a importância da relação 

teoria e prática no desenvolvimento de uma proposta didática 

contextualizada a partir de vivências na comunidade escolar.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 O ensino de ciências 

 

As críticas existentes no que se refere ao ensino de ciências na escola 

básica têm sido históricas. De acordo com Nuñes et al. (2004), as práticas de 

ensino dessa área de conhecimento expressam-se, predominantemente, pela 

exposição oral, enfatizando a descrição de fenômenos naturais, estruturas e 

aspectos fisiológicos dos seres vivos. A aprendizagem dos estudantes é medida 

pela capacidade de memorizar grande quantidade de informações e conceitos, 

configurando um ensino intelectualista e enciclopédico.  

Neste contexto educacional, percebe-se ainda a valorização de um 

currículo denso, na perspectiva do ensino de ciências tradicional, cujos 

conteúdos envolvem os conhecimentos científicos acadêmicos, desconectados 

da realidade dos estudantes e sem definições claras das suas finalidades sociais 

e pedagógicas (MARANDINO et al, 2009).  

Estes modelos de práticas e currículos conduzem a uma ausência de 

sentido ou significado com relação aos conhecimentos científicos, o que se 

traduz em uma falta de motivação ou interesse pela aprendizagem por parte dos 

estudantes, que diante desse quadro, tendem a assumir uma atitude passiva, 

esperando muitas vezes as respostas prontas do docente ao invés de investigar 

e formulá-las.  

Segundo Pozo e Crespo (2009), na visão dos estudantes a ciência é 

constituída de conhecimentos neutros desconectados do seu cotidiano e muito 

distante da sua realidade, afirmando que os experimentos realizados em 

ciências, geralmente, são apenas demonstrações de fenômenos e não 

estratégias de busca de soluções e de reflexões, dando a ideia de uma visão 

meramente positivista da ciência.  

Ainda de acordo com estes autores, estas estratégias experimentais são 

vistas como atividades individuais, isoladas e não de cooperação e busca 

conjunta. Deste modo, necessita-se cada vez mais do desenvolvimento de ações 

integradoras por meio da educação pela investigação, incentivando a 

curiosidade dos estudantes, ajudando a aproximar o mundo “real” dos conceitos 
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científicos trazidos nos livros didáticos, nos textos e na própria sala de aula, 

tornando o processo de aprendizagem mais significativo. 

Harres (2000) e Porlán (1998) afirmam que essa mudança de postura só 

ocorrerá quando os docentes e alunos compreenderem a importância dos 

questionamentos e da argumentação, uma vez que esse tipo de prática constitui 

um exercício permanente de reflexão sobre as ações e tomada de decisões, 

ajudando no conhecimento das próprias ideias e modelos. Assim, possibilita-se 

uma teorização da prática, de modo a superar a dicotomia que tem caracterizado 

a relação entre estes dois domínios. 

Segundo Weissmann (1998), essa formação científica contribui para a 

formação de cidadãos responsáveis pelos seus atos, individualmente e 

coletivamente, conscientes, ativos e críticos diante das tomadas de decisões. 

Sendo assim, o ensino de Ciências no âmbito dos anos finais do Ensino 

Fundamental e durante todo o Ensino Médio oferece uma importante 

contribuição aos estudantes no sentido de construir esquemas de 

conhecimentos que favoreçam a aquisição de uma visão de mundo que 

extrapole os limites do seu conhecimento espontâneo, construído em seu 

cotidiano.  

Segundo Ipatinga (2011), a observação, a análise e a discussão dos 

fenômenos, assim como o questionamento das implicações resultantes das 

interações com o meio, demonstram algumas das competências e habilidades 

desenvolvidas nos processos baseados na investigação, contribuindo para o 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes durante esta etapa escolar.  

Pesquisas realizadas por Sá (2009) destacam três abordagens históricas 

feitas por Deboer (2006, p. 38) para caracterizar o Ensino de Ciências voltado 

para a investigação a: 
 

i) Abordagem da descoberta em que os alunos têm a liberdade de buscar, 

do modo que julgarem apropriado, informações ou explicações sobre 

qualquer temática que tiverem curiosidade;  

ii) Abordagem de verificação em que os alunos são levados a constatar 

conceitos ou princípios científicos por meio da realização de 

procedimentos rigorosamente definidos pelo professor. Nessa 
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abordagem, resultados diferentes do esperado não são considerados, 

portanto, devem ser refutados;  

iii) Abordagem da investigação orientada em que são privilegiadas ações 

voltadas para a busca de soluções para problematizações levantadas. Os 

estudantes são instigados a mobilizar conhecimentos, habilidades e 

competências para encontrar possíveis explicações a questionamentos 

acerca de temáticas estudadas.  

 

Deste modo, o Ensino de Ciências na perspectiva baseada em ações 

investigativas, que será discutido a seguir, representa uma alternativa para 

superação das abordagens tradicionais e tecnicistas, muito marcante na 

educação básica e ainda vista no ensino superior, restringindo o pensamento 

científico a meras informações desarticuladas, reduzindo o processo de 

aprendizagem dos estudantes à memorização de conceitos, fenômenos e 

princípios científicos.  

 

3.2 Perspectivas do ensino por investigação  

 

A cultura científica tem como uma das suas principais características o 

uso da linguagem. Diante disto, à linguagem em ciências se configura como uma 

forma da tradução das relações entre a natureza e os fenômenos observados. 

Para Jiménez-Aleixandre e Erduran (2008), o aprendizado de ciências envolvem 

processos de apropriação de práticas associadas à produção, à comunicação e 

à avaliação do conhecimento a partir de padrões estruturados praticados por 

uma determinada comunidade.  

Diante disso, os procedimentos e as perspectivas no ensino-aprendizado 

de ciências não devem se resumir ao uso equipamentos de laboratório, 

realização de experimentos e comprovações de fenômenos. Essa visão é 

incompleta e enganosa e pode sugerir que a linguagem seja necessária apenas 

para que os cientistas divulguem o que descobriram, uma vez que se omitem as 

funções da linguagem durante a construção de novas ideias e conhecimentos 

que são produzidos na ciência (SUTTON, 2003).  

Segundo Latour e Woolgar (2006, p. 69), os estudantes precisam ser 

levados a compreender que o desenvolvimento da ciência, seja na escola ou nos 
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grandes centros tecnológicos, vai além do fazer experimentos ou descobrir e 

comprovar coisas. Eles deveriam aprender durante as aulas que a observação 

de fenômenos, as hipóteses, os erros e o uso da linguagem científica com os 

seus pares, compõem as perspectivas para o desenvolvimento científico na 

construção e assimilação do conhecimento.  

Segundo Kelly; Chen, (1999), o ensino por investigação deve buscar a 

promoção de discussões e atividades investigativas para os estudantes de forma 

a proporcionar uma melhor apropriação do discurso científico mediada pelo 

professor. Corroborando com estes autores Capecchi (2004) afirma que estas 

discussões devem despertar a curiosidade acerca de um fenômeno, com ou sem 

experimentação, permitindo um ensaio da linguagem científica e um debate 

acerca de temas do contexto escolar vivenciado.  

Neste contexto, Driver et al. (2000) ressalta o importante papel que a 

argumentação pode desempenhar na aprendizagem de ciências, tanto do ponto 

de vista conceitual, a partir do uso da linguagem científica, quanto do ponto de 

vista do cerne do conhecimento (epistemologia), compreendendo sua 

construção e obstáculos com os jovens tendo “oportunidade de construir sua 

própria argumentação, relacionando dados, fatos, afirmações e justificativas, 

fazendo escolhas que possam convencer ou persuadir seus colegas, 

expressando suas dúvidas e relatando novas alternativas.” 

Para além da reflexão e argumentação dos estudantes sobre os 

fenômenos no processo de ensino-aprendizado de ciências, vale a pena também 

ressaltar que a eficácia desse processo depende do planejamento do professor 

frente às metodologias que favoreçam todas estas ações, permitindo aos 

estudantes entender e repensar algumas escolhas ligadas às generalizações 

que eles fazem nas aulas de ciências (BAZERMAN, 1988).  

Nessa perspectiva, o professor precisa construir sua prática docente 

tendo em mente a importância de momentos que permitam aos estudantes 

participarem de situações que demandam a interpretação de evidências, 

levantamento de hipóteses, pesquisas, valorizando, assim, o pensamento 

científico. Essas questões permitem não apenas que os alunos tenham acesso 

a dados e lhes atribuam significado, mas também que obtenham conclusões a 

partir de relações construídas entre os dados e as teorias vivenciadas.  
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Por outro lado, as competências e habilidades, dentro das ciências estão 

sendo amplamente enfocadas e investigadas no âmbito das avaliações 

educacionais. Um dos principais motivos desta ampliação é que a Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) da Organização das 

Nações Unidas (ONU) faz uma estimativa dessas competências na avaliação do 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Além disso, vários 

programas educacionais de muitos países, incluindo o Brasil, trazem 

recomendações de que cada vez mais sejam abordadas nas avaliações, 

assuntos relacionados ao desenvolvimento científico. No nosso caso, a matriz 

de referência do Exame Nacional Do Ensino Médio (Enem) preconiza o uso de 

argumentos e tomada de decisões como algumas das competências que devem 

ser avaliadas. 

Assim, segundo Bravo (2009), no processo de aprendizagem a 

argumentação pode ser definida como a capacidade de colocar em prática, de 

modo integrado, os tipos de saberes: conceituais, procedimentais e atitudinais, 

diante da aplicação do que se aprendeu em novos contextos. Kelly e Chen 

(1999) também afirmam que é importante promover situações em que os alunos 

possam aprender sobre como a ciência é realizada, suas perspectivas e como 

avançam nessa construção, que tipos de evidências são necessários para 

garantir uma ou outra afirmação e como podem ser introduzidas e interpretadas.  

Portanto, as influências das estratégias dos docentes são de extrema 

importância para que essa construção possa ser realizada de forma consciente 

pelos alunos. Assim, no próximo capítulo abordaremos como o ensino de 

Ciências baseado na abordagem investigativa pode se estabelecer e quais os 

critérios para que esta relação ocorra.  

 

3.3 O ensino de ciências baseado na investigação  

 

A Ciência é basicamente constituída de conceitos e procedimentos 

construídos historicamente por uma sociedade, portanto, o ensino e a 

aprendizagem das ciências nas escolas devem refletir de certa maneira a 

compreensão dos fenômenos no desenvolvimento científico. Vários autores 

concordam que o Ensino de Ciências deve propiciar a participação dos 

estudantes de forma ativa, em ações que os mobilizem na busca da resolução 
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de situações problema. Tamir (1990) considera que nas atividades 

investigativas, o professor deve proporcionar certa liberdade nas discussões 

junto aos estudantes acerca dos temas em estudo, pois, favorece a 

compreensão dos estudantes sobre o problema em discussão e lhe coloca numa 

posição de destaque.  

Segundo Moraes (1998), o Ensino de Ciências por Investigação, na sua 

epistemologia, converge para uma postura epistemológica construtivista, pois 

suas práticas favorecem a construção de conhecimentos resultantes da 

interação do sujeito com a realidade que este se encontra inserido, ou seja, as 

interações do sujeito com o objeto de estudo por meio de uma situação problema 

derivada do cotidiano e das vivências do estudante. A problematização, nesta 

abordagem, sugere que os alunos trabalhem no levantamento de hipóteses, 

relacionando-as, a princípio, com conhecimentos prévios e representações 

iniciais, construídos em seu cotidiano e no contexto escolar. 

Conforme Hoffmann (2000), a partir dessa visão, todo o conhecimento do 

estudante, mesmo que seja oriundo do senso comum, representa ponto de 

partida essencial para a construção de novos conhecimentos. Para que isso 

aconteça, são essenciais uma boa orientação e a interlocução de ideias entre 

estudantes e entre esses estudantes e o professor. O diálogo e a reflexão acerca 

da situação problema proposta nas atividades investigativas permitem ao 

professor diagnosticar os afastamentos e aproximações entre os saberes dos 

estudantes e os conceitos ou princípios científicos que se deseja ensinar. Desse 

modo é possível acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes por meio de processos avaliativos continuados e formativos. 

Brooks (1997) afirma que processos que promovem ações investigativas 

desenvolvem o raciocínio dos alunos para a resolução de problemas, 

favorecendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas e de atitudes 

autônomas de investigação. O mesmo autor acredita que os questionamentos 

que surgem durante a aplicação das atividades investigativas funcionam como 

uma “mola propulsora” no processo de construção do conhecimento. Outro 

aspecto importante citado por Brooks, é que as ações investigativas sejam 

organizadas para os estudantes trabalharem em grupo, no sentido de somar 

esforços para buscar as soluções acerca do problema levantado. Isto permite 
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desenvolver atitudes de cooperação e de valorização do outro e superar o 

individualismo e a competição que exclui e classifica os estudantes na sala de 

aula.  

Neste sentido, a viabilização do Ensino de Ciências por Investigação, na 

perspectiva do construtivismo depende de o professor assumir o papel de 

mediador, favorecendo espaço e tempo na sala de aula para a participação dos 

estudantes em questionamentos, reflexões acerca das problematizações 

levantadas, na busca de soluções alternativas. Ou seja, nas atividades 

investigativas o professor deve ser o orientador, no sentido de auxiliar os 

estudantes na construção do conhecimento, auxiliando-os nos procedimentos 

investigativos, na organização das informações obtidas e na análise dos 

resultados (BAZERMAN,1988).  

Para Moraes (1998), o professor deve exercer o papel supervisor da 

aprendizagem do estudante, no sentido de diagnosticar avanços e dificuldades 

que ainda devem ser superadas e buscar alternativas que favoreçam uma 

aprendizagem significativa dos estudantes. Sendo assim, o Ensino de Ciências 

na perspectiva da investigação demanda do professor o papel da mediação e de 

incentivo do estudante, num contexto em que geralmente tanto estudante como 

professor são aprendizes. Deste modo, o professor assume a função de 

questionar evitando dar as respostas prontas e provocando constantes reflexões 

para que os estudantes, de modo orientado, busquem as soluções e os meios 

para chegar às possíveis respostas.  

No entanto, é importante que as ações mediadoras do professor 

orientador sejam compatíveis com o nível cognitivo dos estudantes. Ao colocar 

em prática as ações investigativas, o professor deve considerar que o 

pensamento autônomo dos estudantes para a resolução de problemas ainda 

está em processo de construção (CARVALHO, 2006). 

Mas será que o ensino-aprendizagem da ciência Química na atualidade 

vem sendo promovido nesta perspectiva?  

 

3.4 O ensino-aprendizagem de química  

 

A sociedade atual caracteriza-se por um desenvolvimento técnico-

científico cada vez mais exigente. Para nela se viver, e, sobretudo, sobreviver, 
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faz-se necessário que o indivíduo adquira inúmeras habilidades e competências, 

atuando com desenvoltura por entre estas. Para atender a esta prerrogativa, 

Adorni (2013) vem discutir um novo cenário educacional sob a ótica do ensino-

aprendizagem da Química. Segundo este pesquisador, as instituições de ensino 

possuem um papel imprescindível na construção de um aprendizado significativo 

que permita aos discentes desenvolver habilidades e competências, e assim, 

participar ativamente como cidadãos da sociedade em que estão inseridos. 

Nunes (2013), também ressalta que a nossa sociedade passa por inúmeras 

mudanças todos os dias, portanto, o ensino-aprendizagem não pode passar ileso 

a essas modificações. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PCNEM 

(BRASIL, 2002) ressaltam ainda que os conteúdos abordados no ensino-

aprendizagem de Química não devem se resumir à mera transmissão de 

informações que não apresentam qualquer relação com o cotidiano, os 

interesses e as vivências da comunidade escolar. Sendo assim, o ensino-

aprendizagem da Química deve estar sempre ligado e atrelado ao cotidiano 

dessa comunidade.  

Segundo Silva (2011), alguns fatores têm motivado o que ele chama de 

declínio do ensino-aprendizagem da Química na atualidade. Os principais, 

segundo este autor, são: a deficiência na formação docente, a falta de 

infraestrutura adequada nas escolas de Ensino Básico, as metodologias 

ultrapassadas, a ausência ou a baixa frequência de realização das atividades 

experimentais, o desinteresse das discentes, entre outros. Segundo esse autor 

“é difícil mudar esse quadro nos dias de hoje [...] mas não podemos ficar parados 

diante dos fatos, pois se sabe que a Química é uma ciência vital para melhorar 

a qualidade de vida do ser humano”.  

Diante do exposto, Pralon (2009) traça uma análise geral da trajetória do 

ensino-aprendizagem de Química no País, afirmando que ao longo dos tempos, 

muitos discentes vêm demonstrando dificuldades no entendimento dos modelos 

científicos dessa Ciência porque, na maioria das vezes, não percebem o 

significado ou a validade do que estudam, destacando ainda os fatores 

relacionados com as práticas pedagógicas usadas nesse processo e com a 

formação docente:  
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Usualmente os conteúdos parecem ser abordados de forma 
descontextualizada, tornando-se cada vez mais distantes do 
entendimento dos alunos. Os professores de química, talvez pela falta 
de formação específica na área, demonstram também, dificuldades em 
relacionar os conteúdos científicos com eventos da vida cotidiana. E 
com relação à prática pedagógica, na maioria das vezes, prioriza-se a 
reprodução do conhecimento, ou seja, a cópia e a memorização, 
acentuando a dicotomia teoria-prática presente no ensino (PRALON, 
2009, p.72). 

 
Deste modo, se nada for feito para alterar esse paradigma educacional do 

ensino-aprendizagem de Química irão persistir as práticas pedagógicas 

desmotivadoras, descontextualizadas, sem uso dos avanços nas tecnologias 

educacionais que contribuem para a ineficácia da alfabetização científica da 

Sociedade e para o desinteresse dos jovens pela carreira científica e tecnológica 

dessa Ciência. 

Outro aspecto relevante que deve ser considerado é a baixa frequência 

de momentos reflexivos e investigativos durante as aulas no Ensino Médio de 

Química, pois, geralmente, os currículos do Ensino Médio público dessa Ciência, 

só disponibilizam, em sua maioria, uma carga horária de apenas duas aulas 

semanais para a abordagem de uma grande quantidade de conteúdos que, até 

recentemente, estavam atrelados aos exames vestibulares para o ingresso nas 

principais universidades públicas, federal e estadual. Pois, segundo Lima (2013) 

essa estrutura curricular constitui um problema grave a partir do momento que 

não permite, temporalmente, se dispor de um planejamento para que se 

materializem as discussões pedagógicas preciosas para solidificação dos 

conhecimentos adquiridos.  

Por este motivo, as instituições escolares no Brasil, em geral, têm sido 

criticadas pelos resultados obtidos nas avaliações internas e externas e que 

apontam para a baixa eficácia do processo de ensino-aprendizagem e de 

formação dos discentes para ingressar no mercado de trabalho e nas 

universidades, conforme observado por Eisberg; Lerner (2002, p. 38): 

 

Portanto, a escola tem sido criticada por não cumprir adequadamente 
o seu papel de formação das crianças e adolescentes. O 
conhecimento que o aluno exibe ao deixar a escola é limitado e 
fragmentado. Várias são as causas apontadas para explicar a 
ineficiência do sistema escolar e algumas soluções têm sido 
propostas, por exemplo: a reflexão das práticas pedagógicas e a 
reformulação do modo como os conteúdos são trabalhados 
(EISBERG; LERNER, 2002, p. 38). 
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Assim são imensos os desafios e grande a responsabilidade das 

instituições de Ensino Médio e de Ensino Superior, respectivamente, que atuam 

na formação básica, inicial e continuada dessa Ciência e que tem o papel de 

promover novas possibilidades de contextos educacionais, numa abordagem 

socioambiental, tecnológica e que favoreçam, de acordo com Silva (2011, p.12), 

“a percepção dos discentes sobre a necessidade da compreensão dos modelos 

científicos da Química para o entendimento da vida natural e social nos contextos 

diversos da nossa Sociedade”. 

 Deste modo, no próximo capítulo abordaremos qual o sentido do ensino-

aprendizagem da Química e como pensar nas superações das dificuldades 

inerentes a este processo. 

 

3.5 O sentido do ensino-aprendizagem de química  

 

Segundo Pralon (2009), o ensino-aprendizagem de química, geralmente, 

se limita a um treinamento para resolução de fórmulas em problemas 

artificialmente formulados ou abstratos, onde muitas vezes o sentido foge aos 

discentes e também aos docentes. O mesmo autor chama a atenção para um 

aspecto importante, segundo ele, uma construção teórica, abstrata e geral, 

expressa em leis, princípios e apoiada em expressões matemáticas tem sido um 

dos principais objetivos do ensino-aprendizagem dessa Ciência, mas não é 

necessariamente o seu ponto de partida.  

Ainda segundo Pralon, os aspectos estruturais do ensino-aprendizagem 

desses conhecimentos podem dar-se por meio de abordagens que possibilitam 

aos discentes o desenvolvimento de habilidades e atitudes de investigação e 

compreensão dos fenômenos analisados e explicados na ótica da Química. Tais 

aquisições, elaboradas com base na convivência com a linguagem simbólica e 

representacional da Química e na apropriação dos seus conceitos e sistemas 

teóricos irão capacitar o discente para encontrar explicações lógicas dentro 

desse campo de estudo para os fenômenos que o cercam na sua vida na 

sociedade.  

Segundo (BRASIL, 2002) é difícil pensar na superação das dificuldades 

inerentes ao ensino-aprendizagem tradicional de Química simplesmente 

alterando o ordenamento dos conteúdos curriculares. Pois, mesmo não existindo 
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uma ordem universalmente estabelecida para os conteúdos instrucionais dessa 

Ciência, de acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), recomenda-

se que os docentes trabalhem os conteúdos, apresentando-lhes sentido, na 

tentativa de se evitar uma abstração e matematização por parte do discente. É 

bom lembrar que este processo de matematização enaltece o uso de cálculos, 

resolução de questões, memorização de fórmulas, enquanto que o entendimento 

dos fenômenos fica em segundo plano. Portanto, cada conteúdo, cada conceito 

deve ser discutido pelo docente junto aos discentes e contextualizado através do 

recurso que lhe for mais conveniente. 

De acordo com Parlon (2009), não existe muita dificuldade na 

compreensão estruturada dos modelos conceituais da Química desde que os 

docentes tenham domínio desses modelos e atraiam a atenção dos discentes 

através de metodologias inovadoras que não priorizem apenas a fixação dos 

conteúdos. Essa é uma condição essencial para que a cultura técnica e cientifica 

que foi desenvolvida ao longo da história da humanidade seja apresentada e 

entendida pela população leiga em ciências antes de qualquer formação 

profissional. Portanto, segundo esse autor, as condições para uma alfabetização 

científica eficaz perpassam pela universalização da formação docente 

específica, inicial e continuada de qualidade cujos impactos na educação só 

serão observados em longo prazo: 

Temos que parar de pretextos e procurar formar e melhorar as 
condições de trabalho dos professores, para que formem melhor 
seus alunos. Isso não se completa em curto prazo, pois sabemos 
que boa parte dos professores que ensinam química no Brasil, não 
tem formação específica na mesma ou até bem sedimentada 
(PARLON, 2009, p. 43).  

 
Diante deste cenário, diferentes metodologias precisam ser 

desenvolvidas, aprimoradas e utilizadas para que os problemas passem a servir 

como “trampolins” permitindo a integração entre o professor, aluno e o 

conhecimento. 



32 
 

Acerca dessas metodologias, o próximo capítulo tratará do Ensino por 

Investigação e seus pressupostos como exemplo de uma abordagem que almeja 

a superação das dificuldades relatadas anteriormente. 

 

 

3.6 Pressupostos para as atividades investigativas  

 

São várias as nomenclaturas para a abordagem baseada no ensino por 

investigação, por exemplo: aprendizagem por descoberta, resolução de 

problemas, projetos de aprendizagem, inquirity (termo em inglês utilizado na 

abordagem investigativa) entre outros. Além destas diferentes conceituações, 

existem também várias vertentes para o ensino com atividades de investigação. 

Na década de 60, nos Estados Unidos, o objetivo principal das escolas que 

utilizavam essa abordagem era transformar os alunos em verdadeiros cientistas. 

Atualmente, a investigação é utilizada no ensino com outras finalidades, como o 

desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas nos alunos, a 

realização de procedimentos como elaboração de hipóteses, reflexão, análise de 

dados e o desenvolvimento da capacidade de argumentação.  

Outro aspecto importante que deve ser observado é a necessidade de 

que as atividades com características investigativas visem proporcionar aos 

estudantes o contato com as diversas formas de informações, sendo 

imprescindível que essas informações sejam trabalhadas por meio da oralidade 

e da escrita. Desta maneira, segundo Carvalho (2006), quatro etapas 

fundamentam a apresentação de propostas investigativas: i) a situação 

problema; ii) a transição da ação manipulativa para a ação intelectual na 

resolução do problema; iii) a tomada de consciência; e iv) a construção de 

explicações, de preferência numa coletividade. Estas etapas estão descritas a 

seguir: 

 

i) O problema surge como elemento de uma investigação, sendo o 

promotor, portanto, deste processo e o problema deve estar associado ao 

objeto do conhecimento, permitindo associações e o surgimento e 

desenvolvimento de conceitos. Em uma perspectiva educacional, ele é 

considerado como recurso para o desenvolvimento da compreensão 
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sobre os conceitos. Um bom problema deve envolver a construção de um 

cenário que desperte a curiosidade e a busca pela investigação. Este 

cenário pode ser composto por ideias trabalhadas em momentos 

anteriores ou por elementos da experiência do cotidiano dos estudantes. 

O importante é que o problema seja capaz de mobilizar a ação dos alunos 

e, por isso, é preciso que esteja relacionado com os seus conhecimentos 

prévios. 

ii) A transição da ação manipulativa para a ação intelectual na resolução do 

problema é de extrema importância para que se consiga compreender os 

fenômenos e o trajeto realizado para isto, considerando aspectos que não 

podem ser vistos e manipulados em uma dada situação, colaborando, 

assim, para a construção abstrata de pensamento.  

iii) A tomada de consciência não vai ocorrer de modo espontâneo. A reflexão 

da ação é que permitirá a reorganização mental de ideias trabalhadas, 

novas informações e os conhecimentos anteriores se estabelecerão. A 

tomada de consciência é essencial para que se perceba quais variáveis 

são de fato importantes para a resolução do problema.  

iv) A etapa de construção de explicações é a culminância das etapas 

anteriores. Ela é caracterizada pelo momento em que o fenômeno 

estudado passa a ser compreendido a partir de relações construídas entre 

as variáveis analisadas e, portanto, deixa de estar vinculado a ações 

específicas de um indivíduo. Nesta fase, surge a necessidade de nomear, 

categorizar, generalizar e associar entre o que se construiu com conceito 

científico. 
 

No mais, a abordagem investigativa de atividades de Ciências pressupõe 

certa autonomia dos estudantes na mobilização de conhecimentos, habilidades 

e competências para a busca de explicações, discussões e reflexões acerca do 

problema levantado. Visto que para estimular o desenvolvimento do pensamento 

em ações investigativas é importante que o professor supere a conduta de 

expositor e passe a assumir uma atitude de mediador e orientador do processo 

de ensino. Proporcionando, assim, uma aprendizagem participativa dos 

estudantes, estimulando-os com questionamentos, argumentos e conduzindo-os 

em discussões e reflexões em torno de situações problemas. Tal postura exige 
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do professor preparo e domínio sobre conteúdos previstos no currículo escolar, 

o que representa um dos principais desafios para a maioria deles. Faz-se 

necessário, portanto, a realização e o monitoramento de programas de formação 

continuada com intuito de assessorá-los e instrumentalizá-los, não apenas em 

metodologias de ensino, mas também com conceitos e princípios científicos 

abordados na etapa escolar em que ensina (CARVALHO, 2006).  

Deste modo, Azevedo (2004) afirma que tradicionalmente, as atividades 

práticas de demonstração são apresentadas pelo professor com objetivo de 

ilustrar e fundamentar a explicação de conceitos, princípios e modelos 

científicos. A vantagem dessa modalidade de atividade é a possibilidade de 

dispensar o uso de vários equipamentos laboratoriais ou a construção de vários 

artefatos para a realização de um experimento, que frequentemente é 

necessário para o trabalho com pequenos grupos de estudantes. 

Ainda sobre Carvalho (2006), quando as atividades investigativas são 

meramente demonstrativas, por exemplo, os procedimentos referentes à 

manipulação de equipamentos e instrumentos são centrados em sua maioria na 

figura do professor. No entanto, na perspectiva investigativa, o desenvolvimento 

de atividades de demonstração realizado pelo professor propicia participação 

ativa dos estudantes em torno de uma situação problema. Nessa modalidade de 

atividade investigativa é fundamental a atitude questionadora do professor, a fim 

de mobilizar os estudantes na construção de hipóteses, ou seja, explicações 

provisórias que possam responder ao problema levantado, provocar e direcionar 

as observações, as discussões, as análises e interpretações acerca do 

fenômeno demonstrado.  

Portanto, embora a manipulação do experimento esteja centrada no 

professor em atividades de demonstração, é possível gerar ações investigativas 

nos estudantes por meio de discussões e reflexões acerca dos questionamentos 

levantados e pelas interlocuções entre os estudantes e com o professor. Os 

estudantes devem ser conduzidos a fazer registros das observações realizadas, 

a propor questionamentos e a levantar hipóteses acerca dos próprios 

questionamentos (OLIVEIRA, 2003) 

Segundo afirma Carvalho (2006), durante o processo de demonstração 

da atividade investigativa é importante que o professor busque provocar 
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reflexões, o aprimoramento da fala científica e as argumentações dos estudantes 

sobre o fenômeno estudado no decorrer das atividades. Desta maneira,  

De maneira geral, as demonstrações feitas em sala de aula partem 
sempre de um problema. Esse problema é proposto à classe pelo 
professor, que por meio de questões feitas aos alunos procura 
“detectar” que tipo de pensamento, seja ele intuitivo ou de senso 
comum, eles possuem sobre o assunto. Com isso, pretendemos que 
o aluno exercite suas habilidades de argumentação, chegando 
mediante esse processo à elaboração do conceito envolvido 
(CARVALHO, 2006, p. 26).   

As atividades devem ser concluídas destacando as principais ideias 

discutidas em torno da situação problema levantada e dos procedimentos 

realizados, identificando e explicando conceitos e princípios científicos que foram 

envolvidos na atividade.  

Segundo Carvalho (2006), com relação as questões atitudinais esperadas 

durante e após a realização de atividades investigativas, seja ela experimental 

ou não, a imersão nas pesquisas ou a manipulação de instrumentos usados em 

experimentos ou aulas práticas, é que gera a aquisição do sentimento de autoria 

na construção do próprio conhecimento e de pontos de vista próprios para 

interpretar fenômenos diversos da natureza.  

Deste modo, o professor que trabalha o ensino por investigação na sua 

prática docente é um inovador. Isso não quer dizer que os conceitos trabalhados 

em sala de aula precisam ser alterados, ainda que possam depender da 

atualidade do currículo. A grande mudança no papel do professor no ensino por 

investigação é ser, além de mediador, o promotor de oportunidades para novas 

interações entre os alunos e o conhecimento. 

Conforme Azevedo (2003), a investigação ocorre quando informações, 

posicionamentos e interpretações conflitantes estão em cena. Dessa forma, o 

trabalho do professor que busca fomentar a investigação precisa considerar e 

oferecer condições para que ideias distintas e discordantes possam surgir. Isso 

não implica que deve haver sempre necessidade de embate de pontos de vista 

entre os estudantes, mas embate entre os estudantes com relação à situação 

e/ou fenômeno que lhes é apresentado.  
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Deste modo, neste ambiente rico em divergências deve-se encontrar, 

também, espaço para que o posicionamento e a expressão de ideias sejam 

encorajados pelo professor, combatendo a inibição e a apatia dos estudantes. 

Para tanto, o docente deve estar apto a fazer perguntas e a ouvir as respostas 

dos seus alunos, pois boas perguntas surgem quando se presta atenção ao que 

é dito na medida em que se apresentam os aspectos ressaltados no estudo, 

aspectos sobre os quais surgem as dúvidas e ideias que explicitam a 

compreensão sobre a discussão (CARVALHO, 2006). 

Assim, é de extrema importância os estudos relacionados a formação 

docente inicial e continuada para que os mesmos tenham competências e 

habilidades necessárias para promoverem este modelo de ensino-aprendizado 

das ciências. No próximo capítulo discutiremos sobre estas questões. 

3.7 Formação continuada de professores  

 

Segundo o documento regulamentador do Ministério Da Educação 

Conselho Nacional de Educação Conselho Pleno, através da resolução Nº 2, de 

1º de Julho de 2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada. No seu capítulo IV normatiza, de forma clara, aspectos relacionados 

a Formação Continuada Dos Profissionais Do Magistério.  

Nos seus artigos 16 e 17, traz: 

 Art. 16. A formação continuada compreende dimensões coletivas, 

organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, 

dos saberes e valores, e envolve atividades de extensão, grupos de estudos, 

reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações para além da formação 

mínima exigida ao exercício do magistério na Educação Básica, tendo como 

principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de 

aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente.   

Art. 17. A formação continuada, na forma do artigo 16, deve se dar pela 

oferta de atividades formativas e cursos de atualização, extensão, 

aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado que agreguem novos 

saberes e práticas, articulados às políticas e gestão da educação, à área de 
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atuação do profissional e às instituições de educação básica, em suas diferentes 

etapas e modalidades da educação.  

Em consonância com a legislação, a formação continuada envolve:  

I - atividades formativas organizadas pelos sistemas, redes e instituições 

de educação básica incluindo desenvolvimento de projetos, inovações 

pedagógicas, entre outros;  

II - atividades ou cursos de atualização, por atividades formativas 

diversas, direcionadas à melhoria do exercício do docente;  

III - atividades ou cursos de extensão, oferecida por atividades formativas 

diversas, em consonância com o projeto de extensão aprovado pela instituição 

de educação superior formadora;  

IV - cursos de aperfeiçoamento, por atividades formativas diversas, em 

consonância com o projeto pedagógico da instituição de educação superior;  

V - cursos de especialização lato sensu por atividades formativas 

diversas, em consonância com o projeto pedagógico da instituição de educação 

superior e de acordo com as normas e resoluções do CNE;  

VI - cursos de mestrado acadêmico ou profissional, por atividades 

formativas diversas, de acordo com o projeto pedagógico do curso/programa da 

instituição de educação superior, respeitadas as normas e resoluções do CNE e 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes;  

VII - curso de doutorado, por atividades formativas diversas, de acordo 

com o projeto pedagógico do curso/programa da instituição de educação 

superior, respeitadas as normas e resoluções do CNE e da Capes.  

Portanto, o processo de formação continuada é entendido como uma 

perspectiva de mudança das práticas no âmbito da comunidade escolar, 

possibilitando a experimentação do novo, do diferente a partir da troca de 

informações num processo de constante mudança e intervenção na realidade 

em que se insere e predomina esta formação. Assim, um projeto de formação 

continuada necessita contemplar os significados e as interpretações que os 

docentes atribuem à mudança e de como ela os afeta e os confronta em suas 

crenças e práticas (HARGREAVES, 2002, p.115). 

Assim, pensar em formação continuada é refletir sobre a necessidade de 

evolução do que vem sendo realizado em termos de ensino e melhoria da escola, 

culminando na própria valorização do trabalho docente. De modo que estes 
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momentos representam um dos pilares essenciais para o processo de 

profissionalização, possibilitando ao indivíduo um certo grau de aprofundamento 

dos seus conhecimentos uma autoanálise das atividades pedagógicas, didáticas 

e da sua práxis (SANTOS, 2003).  

Deste modo, a prática educativa implica em mudanças nos trajetos e no 

modo de avaliar e reavaliar, ao considerar as finalidades do ensino, de acordo 

com um modelo centrado na formação integral das pessoas. A proposta 

curricular deve se fundamentar em projetos de intervenção adaptados às 

necessidades de sua realidade educativa, estilo profissional, propostas 

singulares e valendo-se de recursos variados, de modo a integrar as unidades 

de aprendizagem construídas pelos professores (ZABALA,1998). 

Pois, segundo Maldaner (2003) durante muito tempo, acreditava-se que a 

formação inicial dos professores seria suficiente para permitir o seu exercício 

profissional de modo satisfatório, porém, hoje, essa realidade se tornou obsoleta. 

O professor é um dos principais elementos para dar corpo às reformas na escola, 

as quais têm como principal meta: preparar cidadãos aptos para conviver e 

trabalhar com a complexidade do cotidiano.  

A falta de continuidade na formação durante o exercício da docência faz 

com que a educação viva momentos de incertezas e percebe-se a necessidade 

urgente de mudanças significativas, apesar de haver diversos discursos sobre a 

formação continuada de professores (NÓVOA, 2009, p. 205).  

Portanto, é importante que o profissional da educação, no próprio 

processo de atuar, busque constantemente repensar seus saberes adquiridos 

durante a formação inicial, devido à dinamicidade da evolução dos 

conhecimentos científicos e pelas transformações que ocorrem na sociedade. 

Assim, para Azevedo (2008, p. 3):  

Esses profissionais são, em nosso entendimento, protagonistas 
desse complexo universo educacional. Sabemos, no entanto, que 
não são novas as tentativas de reflexão sobre a docência em 
Ciências, como não são poucas as iniciativas no campo da formação 
de professores. Porém, esses temas são por demais complexos para 
que as pesquisas deem conta do esgotamento das discussões. Os 
diversos programas educacionais que se tentam implantar nas redes 
oficiais demonstram o esforço em buscar sempre novas orientações 
que norteiem as práticas educativas nas salas de aula (AZEVEDO, 
2008, p. 3).  
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Nesse contexto, ainda segundo Azevedo, são diversos os discursos sobre 

a formação continuada de professores, porém com pobreza de práticas. Dessa 

forma, argumenta-se que “É preciso fazer um esforço para manter a lucidez e, 

sobretudo, para construir propostas educativas que nos façam sair deste círculo 

vicioso e nos ajudem a definir o futuro da formação de professores”.  

Segundo Couto (2005), a formação continuada deve ser entendida como 

uma proposta intencional e planejada que almeje à mudança das práticas 

educativas do professor por meio de um processo reflexivo, crítico e criativo que 

o motive a ser agente de sua própria prática. O professor deve mediar processos 

e administrar a construção do conhecimento dos seus alunos, possibilitando a 

eles tornarem-se protagonistas do seu próprio processo de ensino e 

aprendizagem. No entanto, para que este processo ocorra de forma harmônica, 

é requerido do professor um conjunto de habilidades para conseguir organizar, 

planejar e executar estas atividades. 

Neste sentido, o uso de metodologias que tem um caráter investigativo no 

seu cerne, vem com o propósito de estimular os processos construtivos de ação-

reflexão-ação. Pois, segundo Freire (2006), o estudante precisa ter uma postura 

ativa em relação ao seu aprendizado, seja ele numa sala de aula, numa situação 

prática ou nas experiências do dia-a-dia, por meio de problemas que lhe sejam 

desafiantes e lhe permitam pesquisar e descobrir soluções, aplicáveis à 

realidade.  

Em essência, as bases para construção e desenvolvimento de 

metodologias e abordagens nos processos de ensino-aprendizagem implicam 

em currículos cada vez mais integrados e organizados por módulos de ensino, 

substituindo os velhos currículos estruturados e compartimentados por 

disciplinas, propiciando relações mais fluidas, horizontais e democráticas entre 

alunos, conteúdos e professores. Fundamentando-se em uma filosofia 

educacional superadora da pedagogia da transmissão, que adota o pensamento 

crítico-reflexivo na construção do conhecimento (FREIRE, 2006).  

Contudo, mais do que garantir que na formação inicial os professores 

formados tenham o domínio dos conceitos, teorias e metodologias, o que se 

deve buscar, também, é a necessidade de formar professores que aprendam a 

pensar, a correlacionar teoria e prática, a ir em busca, de modo criativo e 

adequado às necessidades da sociedade, da escola e dos alunos.  
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Em relação à formação continuada especificamente de professores de 

Química, Schnetzler (2002) destaca a necessidade do aprimoramento docente, 

valendo-se da reflexão crítica sobre a prática pedagógica, bem como a 

importância de reduzir distâncias entre o que as pesquisas em ensino de 

Química apresentam e a real utilização desses resultados na vivência prática da 

sala de aula. Deste modo, buscando preencher as lacunas referentes à formação 

inicial dos futuros professores e dando aos docentes que já se encontram no 

exercício da atividade, condições para que o professor se coloque como 

pesquisador de sua prática docente buscando um aperfeiçoamento do processo 

de ensino e aprendizagem.  

Portanto, é importante compreender que as falhas na profissão docente 

existem, e essas não significam problemas sem soluções, pois, sabe-se que até 

mesmo os mais complexos e diversificados problemas podem ser resolvidos. 

Não existem propostas didáticas prontas e acabadas. Para tanto, os professores 

devem observar as próprias concepções e buscarem novas formas para a 

ampliação de suas perspectivas didáticas. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA  

Nesse estudo foram respeitadas as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras das Pesquisas envolvendo Seres Humanos através da 

garantia do sigilo quanto aos dados confidenciais das instituições e comunidade 

escolar envolvidas na pesquisa, bem como o direito à liberdade de se recusar a 

participar ou de retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalização e sem prejuízo ao seu vínculo institucional. 

A pesquisa foi submetida à apreciação do CEP e aprovada, conforme o 

protocolo CAAE 69056017.5.0000.5208, de acordo com a Resolução CNS 

466/12 e suas complementares, assim como resolução 510/2016 de Ética em 

Pesquisa. Aos participantes da pesquisa foram apresentados os objetivos, 

procedimentos metodológicos, riscos e benefícios do estudo através do termo 

de consentimento livre e esclarecido (Anexo E). A coleta de dados só iniciou 

após aprovação por este comitê.  

O pesquisador declarou que os dados coletados nesta pesquisa 

(gravações, entrevistas, filmagens e material didático produzido pelos 

participantes), ficarão armazenados em pasta de arquivo para dados físicos e 

um armazenador de dados digital para os dados de multimídia, sob a 

responsabilidade do mesmo, pelo período de mínimo cinco (5) anos. 

Qualquer pesquisa com seres humanos apresenta, ainda que 

minimamente, alguns desconfortos como, por exemplo, o constrangimento para 

os participantes investigados, por não querer se envolver com os 

questionamentos. Tentando minimizar esses possíveis desconfortos, a pesquisa 

foi realizada em ambiente propicio com a menor exposição dos participantes. 

Sendo garantida também a suspensão do procedimento de pesquisa em 

qualquer momento caso o sujeito queira desistir da mesma. 

Como se trata de uma pesquisa pública a partir de seus resultados busca-

se contribuir com as discussões que fazem o campo de conhecimento da área 

de estudo. Também, com as publicações geradas, os leitores refletir e 

possivelmente ressignificar suas práticas. Contribuindo, assim, para melhoria do 
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processo de ensino-aprendizagem nos cursos de formação de professores de 

Química e áreas afins.  

Diante disso, buscou-se nesta pesquisa conhecer e compreender as 

contribuições, potencialidades e dificuldades do ensino por investigação dentro 

de um contexto de uma atividade formativa para docentes de Química, tendo em 

vista possíveis resistências nas mudanças das práticas, possíveis déficit de 

formação e nas concepções sobre o papel do professor no ensino de Química.  

 

4.1 Tipologia do estudo 

 

A presente pesquisa foi orientada sob a ótica de uma pesquisa qualitativa, 

uma vez que explora características de indivíduos e cenários que não podem ser 

descritos facilmente a partir de números. Os dados são, em sua maioria, verbais, 

obtidos por diferentes instrumentos de coleta de dados tais como: observação 

direta, questionários, entrevistas e gravações que carregam subjetividades sem 

trazer muito enfoque nas quantificações dos dados.  

O método da pesquisa é um estudo de caso de caráter exploratório, pois 

como aponta Gil (2002), essa é uma estratégia de pesquisa que busca examinar 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto. Esse método pode ser 

aplicado em propósitos de exploração, descritivos ou explanatórios com 

flexibilidade de planejamento possibilitando a consideração dos mais variados 

aspectos relativos ao caso investigado. É uma estratégia de pesquisa que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 

de um problema coletivo em que os pesquisadores e os participantes estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo.  

 

4.2 Delimitação da população e amostra  

A pesquisa foi realizada em uma escola estadual regular situada no 

município de Caruaru no Agreste de Pernambuco, sob a jurisdição da Gerência 

Regional de Educação Agreste Centro Norte - GRE Agreste Centro Norte. O 

critério de escolha da escola se deu mediante apresentação do projeto aos 

gestores e professores de três escolas estaduais do município de Caruaru. Após 

as visitas e conversas com os seus representantes, ocorreu a inclusão do campo 
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e sujeitos da pesquisa de apenas uma das escolas, em que houve uma maior 

aceitação na adesão voluntária em participar do projeto. Os participantes da 

pesquisa foram todos os docentes (quatro) que lecionam Química no Ensino 

Médio da referida instituição, nos turnos da manhã e da tarde. Sendo 

considerada como o princípio de exclusão a ausência do docente em qualquer 

etapa da formação ou caso algum participante se negue a fazer parte desta 

pesquisa.  

 

4.3 Percurso metodológico 

 

O percurso metodológico e seus objetivos estão apresentados no 

fluxograma abaixo (Figura 1) com as etapas das atividades instrumentos que 

foram realizadas com a finalidade de cumprir os objetivos propostos neste 

trabalho. 

 
Figura 1. Percurso metodológico e objetivos da intervenção proposta 

 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

ETAPA 
1

• Objetivo: Investigar as concepções prévias dos docentes acerca da
abordagem baseada no Ensino por Investigação.

• Instrumento: Entrevista semiestruturada registrada por áudio 
gravação (Apêndice A).

ETAPA 
2

• Objetivo: Desenvolver uma oficina baseada na abordagem do
Ensino por Investigação para professores de química buscando
proporcionar uma reflexão na sua prática docente.

ETAPA 
3

• Objetivo: Realizar atividades baseadas no Ensino por Investigação
com os docentes participantes.

• Instrumento: Observação participante (vídeo gravação).

ETAPA 
4

• Objetivo: Analisar a compreensão dos docentes acerca da
abordagem através de uma proposta didática desenvolvida por eles.

• Instrumento: Material desenvolvido pelos participantes.

ETAPA 
5

• Objetivo: Investigar as concepções dos docentes acerca das
contribuições e limitações do Ensino por Investigação após a
intervenção.

• Instrumento: Entrevista semiestruturada registrada por áudio
gravação (Apêndice A).
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4.3.1 A intervenção 
 

A formação foi realizada pelo pesquisador durante um período de 

cinco (5) semanas com carga horária de 3 horas semanais, totalizando 

aproximadamente 20 horas/aula, incluindo o estudo de um artigo científico 

(anexo C) e término do desenvolvimento do material proposto fora do espaço da 

capacitação (Anexo D). Os encontros ocorreram no Laboratório de Química da 

escola e foram organizados da seguinte maneira:  

 

1º Momento: Inicialmente os participantes foram apresentados aos objetivos da 

pesquisa e receberam todas as informações em relação aos seus propósitos 

acadêmicos. Neste momento também foram entregues os termos de livre 

consentimento com todas as garantias já citadas nesta metodologia. Após a 

explanação das questões éticas que envolvem a pesquisa com seres humanos, 

foi realizada a primeira entrevista com os participantes de forma individual, com 

registro em áudio gravação, visando investigar a relação entre a formação inicial 

dos docentes participantes da pesquisa e seus conhecimentos e concepções 

prévias acerca da abordagem baseada no Ensino por Investigação (Apêndice 

A). Após este momento foi realizada uma explanação sobre o planejamento e as 

atividades formativas que seriam realizadas.  

 

2º Momento: O pesquisador iniciou a intervenção apresentando aos docentes 

participantes da pesquisa, em slides, a abordagem baseada no Ensino por 

Investigação. Discutindo, assim, os pressupostos envolvidos para sua realização 

e para o seu desenvolvimento. Em seguida foi iniciada uma roda de diálogos 

sobre as primeiras impressões dos docentes baseadas no momento anterior 

(início da explanação), em que foi possível averiguar as motivações iniciais e/ou 

possíveis dificuldades apresentadas pelos participantes de modo mais informal. 

Durante essa etapa de verbalização dos participantes, o pesquisador registrou 

em vídeo gravação as observações e falas para posterior transcrição. Em 

seguida foi dada continuação a explanação das etapas baseadas na abordagem 

e entregue um material para leitura fora do espaço da intervenção para posterior 

discussão (Anexo C). 
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3º Momento: Neste momento foi concluída a explanação das etapas baseadas 

na teoria da abordagem do Ensino por Investigação. Em seguida, os docentes 

realizaram duas atividades investigativas (Apêndices B e C). Sendo as 

atividades iniciadas com todas as instruções de como se deveria proceder 

durante a aplicação de uma abordagem investigativa, relembrando o que foi visto 

durante a explanação da teoria no início da intervenção. A temática trabalhada 

nas atividades (experimental e não experimental) foi uma escolha dos 

participantes no primeiro momento da intervenção. Deste modo, os docentes 

foram desafiados a se imaginar na posição dos seus alunos e alunas, prestes a 

realizar uma atividade que buscasse despertar a curiosidade e a maturação do 

pensamento investigativo. 

4º Momento: Os docentes desenvolveram, em dupla, propostas didáticas 

(Apêndice E) baseadas nos parâmetros do Ensino por Investigação que foram 

abordados durante as atividades formativas. Atividades que poderiam ser de 

caráter experimental ou não experimental, à revelia dos participantes, buscando 

contemplar as características principais da abordagem trabalhada durante a 

intervenção. Buscando assim, identificar a compreensão dos docentes sobre a 

importância da relação teoria e prática no desenvolvimento de uma proposta 

didática contextualizada a partir de vivências na comunidade escolar. 

5º Momento: Após a entrega das propostas didáticas desenvolvidas pelos 

participantes da pesquisa, foram realizados as considerações finais e o 

encerramento do curso. Em seguida, os docentes responderam a segunda parte 

da entrevista de forma individual, com intuito de apurar as considerações sobre 

a intervenção, possíveis dificuldades e expectativas com relação à abordagem 

(Apêndice A). 

Um resumo com a descrição sistemática de todas as atividades descritas 

e realizadas em cada momento e descritas anteriormente estão esquematizadas 

no Quadro 1: 
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Quadro 1 – Cronograma da intervenção. 

 1º MOMENTO 2º MOMENTO 3º MOMENTO 4º MOMENTO 5º MOMENTO 

A
T

IV
ID

A
D

E
S

 

 
Apresentação do curso 
e dos seus propósitos 

acadêmicos aos 
docentes participantes.  

 
Entrega dos TCLE com 

todas as garantias já 
citadas no início da 

metodologia. 
 

 
 

Explanação 
das etapas do 

Ensino por 
Investigação. 

 
 

Término da 
explanação da 
Abordagem do 

Ensino por 
Investigação e 

discussões. 
 
 

Desenvolvimento 
de uma proposta 
didática baseada 
na abordagem 

proposta. 
 

Considerações 
Finais e 

encerramento 
do curso. 

 

 
Realização da 

entrevista 
semiestruturada (Parte 
I) visando investigar as 

concepções prévias 
relacionadas a 

formação inicial e seus 
conhecimentos sobre o 

Ensino por 
Investigação. 
(Apêndice A) 

 

 
 

Pausa para o 
lanche e 

socialização 
das primeiras 
impressões 

Realização de 
atividades 

investigativas 
experimentais e 

não 
experimentais 

pelos docentes. 
(Apêndice B e 

C) 
 
 

Entrevista 
semiestruturada 

(Parte II) 
Considerações 

sobre a 
formação, 

dificuldades e 
expectativas 

com relação à 
abordagem 
abordada. 

(Apêndice A) 
 
 

Introdução à teoria do 
Ensino por 

Investigação utilizando 
apresentação em 

slides. 
(Apêndice D)  

 
 
 

Continuação 
da explanação 
da Abordagem 
do Ensino por 
Investigação. 

 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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4.4 Instrumentos de coleta de dados  

 

 Os dados foram coletados por das entrevistas e recursos audiovisuais, 

esses tipos de instrumentos buscando acompanhar os avanços e dificuldades 

durante a formação e no processo de assimilação da abordagem baseada no 

Ensino por Investigação. Visando, assim, analisar as reações, impressões e 

dificuldades apresentadas pelos docentes sobre o Ensino por investigação e as 

atividades baseadas nesta abordagem.  

Os materiais audiovisuais objetivaram dar suporte a uma análise fidedigna 

dos dados, além de otimizar as transcrições de momentos importantes no 

processo de assimilação da abordagem. Todos os dados coletados foram 

armazenados em arquivos físicos (Entrevistas, protocolos de acompanhamento 

(observações) e cadernos de registros) e em arquivos digitais (gravações em 

vídeo e áudio) sob responsabilidade do pesquisador, por um período mínimo de 

5 (cinco) anos após o término da pesquisa. 

Segundo Dessen e Borges (1998), a utilização de mais de um recurso 

permite o desenvolvimento de pesquisas estruturadas, uma coleta de dados 

mais abrangente, favorecendo a compreensão do fenômeno estudado e, 

consequentemente, uma maior diversidade e riqueza de informações. 

As entrevistas, conforme Ludke e André (2001) podem ser classificadas 

em: não estruturada, estruturada e semiestruturada. De acordo com eles, a 

entrevista estruturada tem por objetivo obter dados mais uniformes entre os 

indivíduos investigados, que serão comparados com outros dados 

estatisticamente, sendo assim, eles se assemelham a aplicação de um 

questionário. A entrevista não estruturada oferece uma maior liberdade de 

resposta, considerando que o entrevistado apresenta subjetividades inerentes 

ao ser humano, podendo, estes dados, ser analisados segundo uma a 

perspectiva da análise de discurso. Já a entrevista semiestruturada encontra-se 

entre esses dois tipos de entrevistas, ou seja, por um lado, existe uma espécie 

de roteiro norteador, porém, em se tratando de uma pesquisa com seres 

humanos, deve ser flexível para adaptar-se aos diversos caminhos trilhados no 

transcorrer da entrevista. 



48 
 

Optou-se por realizar entrevistas semiestruturadas atentando as 

sugestões de Gaskell (2002), que sugere alguns cuidados durante a elaboração 

de uma entrevista: 

• Preparar uma ordem lógica para o roteiro, de modo a contemplar os 

tópicos principais a serem desenvolvidos durante a entrevista, com a 

finalidade de não desperdiçar o tempo do entrevistado, nem do 

entrevistador.  

• Elaborar perguntas de maneira a incentivar a fala do entrevistado, 

dando-lhe espaço para reflexão, permitindo ainda que o entrevistador 

faça alguns questionamentos específicos. 

• Deve-se respeitar o sigilo e anonimato dos entrevistados, como já 

citado no início da metodologia deste trabalho. 

• O entrevistador precisa estar preparado para ouvir com paciência e 

saber estimular o fluxo natural de informações por parte do 

entrevistado. 

Com relação a vídeo gravação, Lèvy (2003) afirma que as pesquisas por 

muito tempo foram centradas nas técnicas orais e escritas e na aquisição e 

repetição de informações, deixava-se de lado o desenvolvimento das habilidades 

intelectuais que eram relevantes para a formação do cidadão. Assim, por meio 

da observação e filmagem, os participantes manifestam seus comportamentos e 

suas habilidades, contribuindo para melhores análises da pesquisa. 

Desta maneira, as entrevistas e a vídeo gravação foram realizadas a partir 

de uma abordagem direta e informal do pesquisador, sendo revelado para os 

participantes da pesquisa os seus objetivos tanto para fins acadêmicos quanto 

para discussões que possibilitem possíveis futuras parcerias e intervenções.  

 

4.5 Análise dos dados 

 

As informações adquiridas a partir dos instrumentos utilizados no decorrer 

das etapas, foram cuidadosamente transcritas e analisadas. Em seguida, os 

dados foram organizados em categorias, as quais se estabelecem a partir das 

peculiaridades de cada etapa.  
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A análise consiste num conjunto de técnicas que visam obter, através de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores qualitativos ou quantitativos que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção e de recepção destas 

mensagens (BARDIN, 2000).  

A metodologia selecionada para a análise dos dados desse estudo 

baseia-se na técnica proposta por Bardin, conhecida como Análise de Conteúdo, 

considerando que a mesma apresenta certas particularidades que são 

interessantes para uma pesquisa qualitativa. A principal delas reside no fato de 

não ser um método rígido, sendo, portanto, de fácil adequação aos conteúdos 

analisados, conforme Bardin (2000, p.31) “não existe o pronto-a-vestir, mas 

algumas regras básicas”.  

No modelo da análise por Bardin (2000), usado como referência 

metodológica nesse estudo, destacam-se três etapas sequenciais importantes e 

que estão detalhadas a seguir:  

I. PRÉ-ANÁLISE: consiste na fase de organização e tem como objetivo 

tornar operacional e sistêmica as ideias inicias da análise. Nesse 

momento foram escolhidos os documentos a serem submetidos à análise 

e que irão fundamentar a interpretação final.  

II. ESCOLHA DO MATERIAL DE ANÁLISE: sob a obediência das seguintes 

regras: Exaustividade (não deixar de fora nenhum elemento por esta ou 

por aquela razão); Representatividade (a amostra deve ser representativa 

do todo); Homogeneidade (a amostra deve ser equitativa, homogênea, ou 

seja, sem tendências); Pertinência (o material deve ser adequado ao 

objetivo de análise do estudo).  

III. TRATAMENTO DOS RESULTADOS: deve ser significativo e válido e os 

dados poderão ser sistematizados em diagramas, quadros, figuras, etc. 

de maneira que as informações relevantes estejam presentes. Nessa 

etapa podem ser efetuadas operações estatísticas simples ou mais 

complexas. Tendo em mãos os resultados significativos e fiéis do estudo, 

pode-se então propor inferências e iniciar as interpretações desejadas. 

Esse tratamento é denominado de codificação nesse modelo de análise. 

Codificar o material estudado corresponde em transformar os dados 
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brutos presentes no texto em unidades compreensíveis, permitindo assim 

que o analista reconheça as características apresentadas.  

  O tratamento dos dados, nesse modelo de análise, envolve ainda as 

seguintes etapas:  

˗ O recorte onde são escolhidas as unidades de registo e de contexto. 

˗ A enumeração que diz respeito ao modo de contagem de certos 

elementos presentes no texto. Um exemplo disso é a enumeração 

segundo a regra da frequência, onde uma unidade de registo pode ser 

considerada importante na medida em que aumenta a frequência de sua 

aparição.  

˗ A classificação e agregação (escolha de categorias) que, representa uma 

parte importante da análise, pois através dela pode acontecer a 

classificação das mensagens presentes no texto. É necessário dizer que 

os critérios de categorização dependem de cada contexto, podendo a 

mensagem ser submetida a uma ou várias dimensões de análise. Após a 

organização dos elementos ou categorias segue-se a inferência, onde é 

possível compreender qual é o conteúdo da mensagem e o que ela quer 

nos dizer.  
 

Deste modo, Bardin (2000, p.137), considera que a análise de conteúdo 

é um bom instrumento de indução para investigação das causas a partir dos 

efeitos.  

As etapas metodológicas relacionadas nos parágrafos anteriores foram 

seguidas durante o tratamento e análise dos dados desta pesquisa.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para tornar mais didática à apresentação e a análise dos resultados 

obtidos nesse estudo estão apresentadas, nesse capítulo, quatro seções que 

abordam respostas e impressões dos docentes em cada momento da 

intervenção relacionada à problemática investigada.  

No decorrer das discussões, os sujeitos participantes da pesquisa foram 

identificados de acordo com a ordem da realização da primeira entrevista e 

categorizadas utilizando os critérios de análise descritos na metodologia.  

Os quatro docentes foram identificados usando-se as codificações P(i), 

respectivamente, com o índice (i) representando a ordem da entrevista que os 

mesmos realizaram, sendo esta ordem mantida durante os demais momentos. 

Nesse estudo, as falas de todos os sujeitos da pesquisa foram transcritas sem 

qualquer alteração, visando preservar a legitimidade de todas as opiniões 

retratadas nas respostas elaboradas pelos docentes, conforme os critérios das 

questões éticas. 

 

5.1 Análises dos resultados 

 

As respostas concedidas pelos docentes participantes desta pesquisa 

foram divididas em cinco subseções, a saber: (i) Perfil dos Participantes, (ii) 

Prática docente, Concepções Prévias sobre Formação Continuada e Ensino por 

Investigação, (iii) Impressões sobre as atividades realizadas durante a formação, 

(iv) Considerações sobre a Abordagem baseada no Ensino por Investigação 

após a intervenção e (v) Análise da proposta didática produzida pelos docentes. 

5.1.1 Perfil dos participantes 

 

Nesta primeira linha de investigação buscou-se traçar um perfil sócio 

educacional dos docentes pesquisados, abrangendo informações relativas à: 

Formação acadêmica, ano de conclusão da graduação, especialização e área 

de concentração e tempo de exercício da atividade docente. A partir das 

respostas dos docentes, foi possível mapear um perfil dos participantes da 

pesquisa, de acordo com os dados que estão apresentados nas Tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1. Perfil acadêmico dos docentes 

Docente Formação 
Ano de 

Conclusão 
Pós-graduação/área 

P1 
Ciências Naturais com 

Habilitação em Biologia 
2001 

Especialista no ensino de 

biologia 

P2 
Matemática – 

Licenciatura 
2004 

Especialista em gestão 

escolar 

P3 
Ciências Biológicas – 

Licenciatura 
2006 

Especialista no ensino de 

ciências  

P4 Engenharia Elétrica  1999 Não apresenta 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Observa-se a partir dos dados apresentados na Tabela 1 que nenhum dos 

docentes participantes da pesquisa possui formação acadêmica específica em 

Química. Também, dos quatro (4) docentes que atuam no ensino dessa Ciência 

na escola pesquisada, dois (2) têm graduação na área das Ciências Biológicas, 

um (1) é graduado em Matemática e o outro (1) em Engenharia elétrica. Assim, 

a ausência da formação específica da área de atuação, pode acarretar sérias 

implicações na prática pedagógica desses docentes, por exemplo: déficit de 

aporte teórico, falhas procedimentais, podendo levar a uma desmotivação 

profissional e com isso influenciando todo o processo de ensino-aprendizagem 

da Química.   

A demanda superior à oferta dos profissionais de educação com formação 

nas Ciências Exatas e da Natureza ainda persistente no Agreste de 

Pernambuco, também contribui para que os docentes formados nas áreas afins 

enfrentem um sério problema, tendo que assumir o ensino-aprendizagem de 

componentes curriculares do Ensino Médio que não são específicas da sua área 

de formação. Essa realidade tem sido favorecida, até os dias atuais, pela 

centralização dos cursos de graduação em Química nos grandes centros 

urbanos, enquanto que as Autarquias municipais de Ensino Superior têm 

ofertado, prioritariamente, a formação docente nas Licenciaturas em Matemática 

e Biologia. Os dados do estudo, apresentados na Tabela 2, são condizentes com 

essa realidade. 
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Tabela 2. Perfil dos docentes participantes da pesquisa 

Docente 
Tipo de 

instituição 

Disciplinas que 

leciona 
Formação 

Tempo de 

atividade 

docente 

P1 Pública Química e Física 

Ciências Naturais 

com Habilitação em 

Biologia 

14 anos 

P2 Pública 
Química, Física e 

Matemática 

Matemática – 

Licenciatura 
11 anos 

P3 Pública Química 
Ciências Biológicas 

– Licenciatura 
9 anos 

P4 Pública 
Química, Física e 

Matemática 
Engenharia Elétrica  17 anos 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Uma consequência desta demanda de formação de professores de 

Química, por exemplo, ainda não atendida em Pernambuco é o acúmulo de 

componentes curriculares variados juntamente a necessidade de planejamento 

de recursos didáticos, pesquisas, aprofundamento teórico dos conteúdos 

específicos diversos que tem acarretado muitas vezes, estresse laboral e 

insatisfação pessoal. Além de submeter os discentes a práticas pedagógicas que 

em muitos casos constituem-se frágeis na sua essência (LIMA, 2013). 

Buscando resolver essa demanda, a Lei de Diretrizes e Base (LDB) e o 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica vêm atuar no 

sentido de propiciar, de forma ampla a primeira graduação em licenciatura para 

os docentes sem graduação; a segunda licenciatura para os docentes já 

licenciados, mas que atuam fora de sua área de formação e a formação 

pedagógica, para bacharéis que atuam no Ensino Básico. Desse modo, além da 

formação superior os docentes poderão alcançar a formação adequada à sua 

área de atuação e progredir nos planos de carreira institucionais, existentes ou 

que serão criados em seu Estado ou Município (BRASIL, 2012).  

Nesse contexto é importante destacar os avanços nas políticas de 

interiorização do Ensino Superior do Governo Federal que buscou a ampliação 

do número de Universidades Públicas no Brasil com o incentivo ao crescimento 

dos cursos de formação docente, buscando a formação inicial e podendo ter uma 

importante contribuição para a formação continuada de docentes nas diversas 

áreas do conhecimento, especificamente nas Ciências Exatas e da Natureza. 
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Merecendo destaque, no contexto educacional investigado, a importância da 

instalação do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de 

Pernambuco, que através dos cursos de Licenciatura em Ciências Exatas, 

ofertados pelo Núcleo de Formação Docente, vem atendendo essa demanda de 

formação em Química, Física e Matemática. Sendo absorvidos pelo mercado de 

trabalho, os egressos destes cursos de formação docente desde 2014 (PPC do 

curso de Química - UFPE).  

 Em se tratando da prática docente, a próxima categoria abordará 

aspectos relacionados aos dados coletados sobre esta temática. 

 

5.1.2 Prática Docente 

 

Essa categoria de investigação aborda o tópico relativo a prática dos 

docentes investigados a partir do uso de metodologias e instrumentos didáticos 

que são utilizados nos processos de ensino-aprendizagem de Química. A partir 

das respostas fornecidas durante a entrevista inicial, pôde-se construir o gráfico 

para sistematizar e facilitar a leitura dos resultados (Figura 2).  

 

Figura 2. Instrumentos e métodos utilizados pelos docentes participantes 

 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Pode-se observar que todos os docentes relatam utilizar como 

metodologia principal de ensino: Aulas expositivas, atividades em grupos e aulas 

práticas (laboratório). Todavia, apesar da frequente utilização do laboratório, as 

práticas, geralmente, são apenas de caráter demonstrativo. Assim, percebe-se 

uma predominância do uso de metodologias e recursos tradicionalistas no 

ensino de Química na prática pedagógica destes docentes. 

Contudo, segundo Souza (2007, p. 113), a utilização de um recurso 

didático deve servir como um auxílio para que os alunos aprofundem, apliquem 

seus conhecimentos produzindo novos a partir desses.  Deste modo, para que 

isso ocorra, é necessário que o professor auxilie o aluno, dando significância ao 

conteúdo que está sendo ministrado, mostrando as possíveis aplicações em seu 

cotidiano, ou seja, fugindo de um ensino tradicional. Conscientizando-o, assim, 

que o conhecimento não é dado como algo terminado e acabado, mas sim que 

ele está continuamente em construção através das interações dos indivíduos 

com o meio físico e social.  

E que apesar dos benefícios desempenhados pelos vários recursos 

didáticos disponíveis, não são todos os docentes que exploram esses benefícios. 

Corroborando esta ideia, Escolano (2010) aponta como causa deste problema a 

falta de uma formação inicial estruturada, desmotivação ou comodismo do 

professor, consequentemente, tendem a utilizar os mesmos meios tradicionais 

nas abordagens dos conteúdos, ou seja, aulas expositivas e com uso do livro 

didático como recurso único para as aulas.  

Castoldi (2011, p. 685), também afirma que, “... a maioria dos professores 

têm uma tendência em permanecer sempre nos mesmos métodos de ensino, 

por medo de inovar ou mesmo pela inércia, a muito estabelecida, em nosso 

sistema educacional”. Isso leva, consequentemente, a uma “mesmice” didática, 

comprometendo todo o processo de ensino-aprendizagem.  

Deste modo, pensando em formas de superar este quadro estabelecido 

em grande parte do sistema educacional brasileiro, Souza (2007, p. 111) afirma 

que o professor deve ter, constantemente, aprimoramentos contínuos, para que 

não perca de vista todas as habilidades e competências, envolvendo, também, 

o uso destes recursos.  

Afinal, para que os recursos didáticos auxiliem na promoção de uma 

aprendizagem significativa, é necessário que o docente esteja preparado e 
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capacitado para explorar os recursos que estão ao seu alcance, com o objetivo 

de aproveitar todos os benefícios que os mesmos possam proporcionar, não se 

tornando uma mera ação recreativa, eles devem ser usados para o processo do 

ensino-aprendizagem, auxiliando os alunos na assimilação dos conteúdos 

vivenciados. Os benefícios alcançados com a vasta possibilidade de recursos 

didáticos são gigantescos, porém, precisão ser acompanhados de uma reflexão 

da própria prática para que se alcance o objetivo proposto (OLIVEIRA, 2013). 

Assim, a partir dos dados obtidos e das discussões realizadas, percebe-

se que existe ainda uma precariedade nas ações que permeiam os aspectos 

relacionados a formação inicial e continuada dos docentes. Culminando muitas 

vezes em várias dificuldades, por exemplo, na resistência dos alunos com a 

aprendizagem desta Ciência. A próxima categoria tratará dos aspectos 

motivacionais relacionados a este processo na opinião dos docentes 

pesquisados. 

5.1.3 Aspecto Motivacional No Ensino-Aprendizagem De Química 

 

Nessa categoria os resultados estão sistematizados e analisados com 

relação às concepções dos docentes relacionadas aos fatores motivacionais: 

Interesse dos discentes e as principais dificuldades detectadas pelos docentes 

no ensino-aprendizagem de Química. Os resultados sobre esse enfoque da 

pesquisa estão apresentados nos trechos das falas dos docentes registradas no 

início da formação (Quadro 2): 

 

Quadro 2 – Respostas dos docentes relacionadas ao interesse e aos 

aspectos motivacionais dos alunos na aprendizagem da Química. 

Os alunos demonstram interesse em aprender química? Como você percebe 

isso? 

P1: “Sim, são curiosos! O problema é que os alunos consideram a disciplina difícil 

e preferem não a exercitar. Digo isso, porque percebo que eles fazem muitos 

questionamentos e acabam debatendo muitos assuntos da química, mas na hora 

da aplicação em si, eles não acompanham”. 

P2: “Os alunos julgam a química como uma disciplina complexa, mas quando os 

conceitos envolvem situações do cotidiano, eles demonstram mais interesse e 

acabam sendo mais participativos”. 
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P3: “Bastante, pela participação deles e na análise do que eles dizem, percebo que 

eles sentem afinidade pela matéria e acham ela muito interessante, mas a grande 

questão é que parece que eles não ligam mais para os estudos aí acaba 

dificultando o processo”. 

P4: “Poucos alunos demonstram, durante a maior parte das aulas querem que seja 

uma aula prática no laboratório e acabam não entendendo a ligação do que é visto 

em sala com os fenômenos do cotidiano”. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

A partir dos relatos dos docentes observamos que os alunos tendem, na 

percepção deles, a demonstrarem interesse pelo ensino-aprendizagem de 

Química na medida em que há contextualização dos conceitos relacionando-os 

a situações do cotidiano. Enquanto que a fala do docente P4 sugere que a falta 

de interesse pelo ensino-aprendizagem dessa Ciência deve-se, justamente, a 

falta de ligação entre o que é visto durante o processo de ensino na sala de aula 

e a sua aplicabilidade na vivência dos discentes, gerando, consequentemente, 

um distanciamento e um subsequente desinteresse pelos modelos conceituais 

da Química.  

Esta análise vai de encontro com a abordagem referida por Pereira (2009, 

p. 25) ao retratar que o desinteresse apresentado pelos alunos no ensino-

aprendizagem de Química: “em relação às aulas de Química deve-se a falta de 

significado dessa Ciência em suas vidas, eles não conseguem enxergar a 

Química estudada na escola como algo atrativo e presente no seu dia a dia”. E 

neste sentido é importante que a prática docente seja vinculada a 

contextualização, pois, como observado (Figura 2) essa relação de “dar sentido” 

no processo de ensino-aprendizado de Química não tem sido priorizada na 

prática destes docentes da escola investigada.  

A partir disto, foi discutido como essa questão motivacional possui relação 

com as principais dificuldades que os estudantes apresentam durante o 

processo de ensino-aprendizagem de Química, na concepção dos docentes 

investigados. As transcrições das falas estão apresentadas no Quadro 3: 
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Quadro 3 – Respostas dos docentes acerca das dificuldades dos discentes 

no processo de ensino-aprendizagem de Química. 

Qual a principal dificuldade no ensino-aprendizado de Química que você vem 

detectando nos alunos? 

P1: “O desinteresse do alunado é muito grande. Eles não buscam entender as 

relações da Ciência que ensinamos com a prática do cotidiano, assim, acabam 

sendo meros expectadores e memorizando só para passar de ano”. 

P2: “A dificuldade na compreensão da linguagem química, as fórmulas e suas 

nomenclaturas e consequentemente dificultando a interpretação e a resolução das 

situações problemas propostas”. 

P3: “Na interpretação das situações problemas e consequentemente em 

compreender e conseguir despertar e manter o interesse dos alunos em um mundo 

cheio de informações amplamente acessíveis torna-se um desafio constante [...]. 

Portanto, tento levar aos alunos o conhecimento e as relações da química com sua 

realidade para que dê sentido ao que se aprende”.  

`P4: “O total descaso e a falta de interesse por parte dos alunos, principalmente 

pela presença de cálculos, fórmulas e o uso do raciocínio lógico. Isso acontece 

demais nos 1º anos quando trabalhamos estequiometria e gases e nos 2º anos na 

físico-química como um todo”. 

Fonte: Elaboração própria (2017).  
 

Observa-se, a partir das falas, que os docentes investigados associam as 

dificuldades dos alunos, principalmente aos seguintes fatores: (i) Presença de 

cálculos e fórmulas matemáticas; (ii) Abstração e complexidade dos modelos 

científicos da Química; (iii) Desinteresse e (iv) Desconexão com a realidade.  

Partindo-se dos relatos dos docentes, transcritos anteriormente, percebe-

se que as principais dificuldades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem 

de Química circundam as questões conceituais e procedimentais. Percebe-se 

também, a existência de uma visão matematizada da Química, como ressaltado 

por Borges e Silva (2011) ao afirmar que seus conceitos “são apresentados de 

forma mecânica, com o uso excessivo de cálculos, fórmulas, regras e teorias, 

contribuindo em muitos casos para um desestímulo no seu processo de ensino-

aprendizagem e, consequentemente, o seu possível bloqueio”.  

Porém, deve-se levar em consideração que a ciência Química necessita 

desses artifícios como ferramenta para tratar muitos dos seus modelos. Daí a 
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necessidade da busca por novas metodologias que se adequem as atuais 

exigências do quadro educacional, buscando as alternativas para desconstruir 

essa visão distorcida e superar a dificuldades cognitivas nesse nível de raciocínio 

lógico e dedutivo, entre outros. Conforme (BRASIL, 2002): 

Os PCN de Química sugerem que o docente deve refletir sobre a sua 
prática pedagógica, buscando contribuir para que os discentes 
elaborem construções das pontes envolvendo o macro, o micro, o 
simbólico e o fenomenológico, além de trabalhar os códigos, cálculos 
e nomenclaturas na forma oral ou escrita.  

 
Estas exigências forçam o professor a assumir uma postura reflexiva e 

investigativa no seu fazer pedagógico e trabalhar no sentido de promover uma 

abordagem integradora e mais significativa. Neste sentindo, discutiremos no 

próximo ítem questões relativas a esta postura docente e as atividades 

formativas. 

 

5.1.4 Concepções Prévias sobre a Formação Continuada e Ensino por 

Investigação 

 

Nessa categoria da investigação estão sistematizados e analisados os dados 

que abordam as concepções dos docentes referentes à atividade formativa 

(Quadro 4) e as concepções baseadas na abordagem do ensino por investigação 

(Quadro 5). 

Quadro 4 – Respostas dos docentes relacionadas às formações 

continuada. 

O que você pensa sobre a formação continuada de professores? Possui alguma 

crítica? 

P1: “São momentos de extrema importância para a (re)elaboração das práticas em 

sala de aula. São momentos de aprendizagem e aquisição de novas didáticas mais 

modernas, tirando os professores do piloto automático”. Em Química, praticamente 

não temos nenhuma formação durante o ano letivo como os professores de 

português e matemática têm”. 

P2: “Interessante! É muito importante o professor sempre buscar novos 

conhecimentos e está inovando, desenvolver novas metodologias de ensino para 

darmos sempre o melhor aos nossos alunos.  Minha crítica vai para a forma como 

são realizadas: um encontro na forma de palestra”. 
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P3: “A formação continuada é fundamental, visto que muitos professores se 

concentram apenas naquilo que já sabe [...] O professor precisa conhecer novas 

ferramentas e repensar as que têm utilizado, buscando sempre melhorias no 

processo educativo. Não há interesse nas formações das disciplinas que não fazem 

parte das avaliações internas e externas”. 

P4: “Acredito que nunca um professor pode parar de buscar aperfeiçoamento para 

sua prática docente, eu acho excelente, mas na prática não vivenciamos essas 

capacitações”. 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Observa-se, a partir dessas falas, que todos os docentes investigados 

concordam e consideram que a formação continuada é extremamente 

importante para repensar suas práticas docente. Todos os participantes trazem 

nas suas falas que as formações serviriam como uma forma de aperfeiçoamento, 

atualização, contato com novas metodologias, dando a possibilidade para 

reflexão e mudanças de atitudes. Porém, os dados do estudo sinalizam que na 

prática isso não vem sendo realizado, segundo os entrevistados P1 e P3, as 

formações são ofertadas com frequência apenas para os professores das 

disciplinas de Português e Matemática, uma vez que existem avaliações internas 

como Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) e externas 

as avaliações externas como Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb) e a Prova Brasil, que segundo dados do site do MEC, tratam-se 

de avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) e 

tendo como objetivo a avaliação da qualidade do ensino oferecido pelo sistema 

educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários 

socioeconômicos. 

Assim, nestes testes aplicados, os estudantes respondem a itens 

(questões) de língua portuguesa, com foco em leitura, e matemática, com foco 

na resolução de problemas. A partir das informações do Saeb e da Prova Brasil, 

o MEC e as secretarias estaduais e municipais de Educação definem ações 

voltadas ao aprimoramento da qualidade da educação no país e a redução das 

desigualdades existentes. 
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Deste modo, de fato, segundo dados fornecidos pela gestão da escola, 

existe uma frequência muito maior nas formações das disciplinas abarcadas 

nestas avaliações mencionadas, corroborando com a fala também do docente 

P4. Com relação a crítica feita pelo participante P2, ao relatar que as formações 

de professores se aproximam de uma “palestra”, segundo Maldaner (2003), de 

fato, os resultados obtidos com programas de formação continuada, geralmente, 

não têm sido satisfatórios. Uma vez que, o autor destaca que existe uma 

concepção de que os professores estão ali como consumidores de um produto, 

e com isso, esses programas não conseguem atingir um grau de 

aprofundamento e um tempo que geralmente é curto, para que se consiga o 

mínimo exigido para uma reflexão e reformulação da prática docente.  

Contudo, segundo Schnetzler (2003) sabe-se que a formação continuada 

é uma necessidade inerente à prática pedagógica, ao passo que a formação 

inicial não consegue atender todas as demandas dos docentes, os anseios dos 

alunos, da escola e da própria evolução metodológica. Os conhecimentos 

desenvolvidos durante a formação inicial são, inúmeras vezes, colocados em 

xeque quando o docente se confronta com situações que ele não foi preparado 

durante sua graduação, isso, quando este possui formação específica, o que não 

é a realidade dos nossos investigados. 

Nota-se que, quando são ofertados cursos de formação continuada, os 

professores acabam experimentando duas situações: 1) querem conhecer 

saídas para o imprevisível da sala de aula e, ao mesmo tempo, 2) não se sentem 

familiarizados com o que lhes é apresentado, criando conflitos e muitas vezes 

rejeição. Segundo Nóvoa (1992, p. 25), os momentos de formação não se 

constroem pelo acúmulo de cursos, de conhecimentos ou de metodologias 

inovadoras, mas sim através de um momento de reflexão crítica pessoal das 

ações, a partir da vivência e da prática que cada um desenvolve, culminando, 

assim, numa (re)construção permanente do profissional. Ele destaca também, 

sobre a importância de se investir nos professores e de valorizar os saberes que 

vêm da experiência. Aponta, ainda, que o diálogo entre os próprios professores 

é de extrema importância para que os saberes sejam consolidados e, também, 

fortalecidos na árdua profissão docente. 
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Portanto, é de extrema importância a frequência e a qualidade do 

planejamento das formações, inclusive voltada para metodologias ativas, como 

por exemplo, o ensino por investigação, fazendo a utilização de novas 

tecnologias. 

A próxima categoria traz às concepções prévias na visão dos docentes do 

que é o Ensino por Investigação. As falas estão sistematizadas no Quadro 5:   

Quadro 5 – Respostas dos docentes relacionadas as concepções prévias 

da abordagem baseada no Ensino por Investigação. 

Durante a sua formação inicial, teve algum contato com o Ensino por 

Investigação? O que você acha que é a abordagem?  

P1: “Não tive nenhum contato. Mas, acredito que é trazer para sala de aula 

situações de problematização, experimentos, que levem o aluno a pensar e querer 

investigar o que está sendo estudado.”  

P2: “Não! Mas já li sobre [...] uma metodologia de ensino que permite que os 

estudantes sejam protagonistas na busca do conhecimento. O professor deve 

direcionar e não fornecer as respostas diretamente a eles, acredito que seja isso.  

P3: “Apenas na especialização. [...] é o ensino onde o aluno vai atrás do 

conhecimento durante as aulas, deixando de ser apenas um observador e 

passando a ter uma maior influência sobre ela, através da discussão e explicação 

dos fatos e fenômenos estudados. [...] nós somos uma espécie de mediador para 

os alunos, auxiliando-os na construção do conhecimento”.  

P4: “Nunca! Mas deve ser uma estratégia que busque despertar a curiosidade e o 

interesse pelo que se estuda [...] afinal de contas o caminho percorrido para se 

chegar aquela lei, teoria ou fórmula, passou por um trajeto que deve ser conhecido 

e entendido por estes estudantes [...] nesse processo eles podem construir seu 

conhecimento e não se preocupar apenas em memorizar”.  

Fonte: Elaboração própria (2017).  

 

Ao analisarmos as falas dos docentes podemos perceber que apenas o 

participante P3 teve o contato direto, durante sua pós-graduação, com a 

abordagem referida, enquanto os demais afirmam não ter tido nenhum contato 

durante sua formação inicial com o Ensino por Investigação. Contudo, quando 

questionados sobre suas concepções acerca desta abordagem, todos 

apresentam características e elementos importantes que corroboram com os 
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seus pressupostos. Segundo Matthews (1994), o professor consegue conceber 

bem as questões relacionadas ao cerne investigativo, a questão principal é que 

ele deixa passar a oportunidade de mostrar aos seus alunos que o pensamento 

científico está sujeito a transformações o tempo inteiro. Contudo, para isso, o 

professor também precisa estar em constante transformação.  

Com relação às falas de P2 e P3, ressaltam que a abordagem oportuniza 

ao aluno uma posição de protagonista, enquanto o professor se apresenta como 

um mediador durante o processo. Segundo Bazerman (1988), o professor deve 

assumir o papel de mediador, favorecendo espaço e tempo na sala de aula para 

a participação dos estudantes em questionamentos, reflexões acerca das 

problematizações levantadas, na busca de soluções alternativas. Ou seja, nas 

atividades investigativas o professor deve ser o orientador, no sentido de auxiliar 

os estudantes na construção do conhecimento, auxiliando-os nos procedimentos 

investigativos, na organização das informações obtidas e na análise dos 

resultados.  

A fala de P1 traz um elemento importante para ser discutido: O caráter 

experimental da investigação. Segundo Silva e Zanon (2002), o correto seria 

considerar que através da realização de qualquer atividade, seja ela 

experimental ou não, se consiga refletir uma determinada teoria, ou ser capaz 

de analisá-la criticamente. Contudo, existem ainda muitos docentes que pensam 

só ser possível comprovar as teorias através das atividades laboratoriais, 

imaginando ser esta a função principal da experimentação no ensino-

aprendizagem de Química. Segundo esses autores, essa compreensão é 

decorrente, especialmente, das práticas pedagógicas que, em geral, são 

inicialmente teóricas e posteriormente experimentais, buscando-se entender e 

comprovar a existência dos modelos teóricos e conceituais que foram 

vivenciados anteriormente à realização do experimento. Sem qualquer caráter 

científico no uso desta prática experimental que fica restrita a simples reprodução 

e observação. 

 Com relação a um trecho da fala de P4, observa-se um link entre a 

relação com a investigação de um fato, fenômeno ou objeto de estudo com a 

própria evolução da Ciência e o caminho realizado por ela. Segundo Sá (2009) 

aprender ciências implica necessariamente em participar de algumas práticas 
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dos cientistas, ou seja, um elemento central do contexto de produção do 

conhecimento científico, porém, não implica dizer que o formaremos para ser um 

cientista. Corroborando com Driver et al. (1999), quando afirma que:  

 

“Aprender ciências não é uma questão de simplesmente ampliar o 
conhecimento dos jovens sobre os fenômenos – uma prática talvez 
mais apropriadamente denominada estudo da natureza – nem de 
desenvolver e organizar o raciocínio do senso comum dos jovens. 
Aprender ciências requer mais do que desafiar as ideias anteriores dos 
alunos mediante eventos discrepantes. Aprender ciências envolve a 
introdução das crianças e adolescentes a uma forma diferente de 
pensar sobre o mundo natural e de explicá-lo; tornando-se socializado, 
em maior ou menor grau, nas práticas da comunidade científica, com 
seus objetivos específicos, suas maneiras de ver o mundo e suas 
formas de dar suporte às assertivas do conhecimento” (Driver et al., 
1999, p.36).  

 

A partir desta perspectiva, dissociar a relação da aprendizagem de 

conceitos que são científicos das práticas de toda uma comunidade científica em 

que esses conceitos emergiram, seria um equívoco.  

Por este motivo, o objetivo principal desta pesquisa foi analisar como a 

utilização da abordagem baseada no Ensino por investigação, a partir de uma 

intervenção, poderia contribuir na ressignificação de conceitos e atitudes dos 

docentes que leciona Química.  

A próxima categoria abordará as impressões dos docentes durante a 

realização das atividades propostas durante a intervenção. 

 

5.1.5 Impressões sobre a Atividade Não Experimental e Experimental 

desenvolvidas 

Nessa categoria da investigação estão sistematizados e analisados os 

dados que abordam as manifestações dos participantes acerca das atividades 

não experimental e experimental baseadas na abordagem do Ensino por 

Investigação. Algumas falas que pontuavam dificuldades na utilização da 

abordagem:  

 

P1: “Nem todos os conteúdos possibilitam essas atividades”. 

P2: “O tempo da aula é muito curto para fazer tudo isso” 

P3: “Teremos que reformular toda nossa prática” 

P4: “Se o aluno estiver indo por um caminho errado”? 
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Mesmo com toda a abordagem teórica desde o início da intervenção 

alguns questionamentos surgiram no decorrer da realização das atividades 

propostas, o que era de se esperar, afinal de contas não se modifica uma prática 

consolidada durante anos em uma única formação de docente.  

Neste tipo de abordagem, o erro é considerado fruto do processo 

investigativo, pois, segundo Pozo e Crespo (2009), ele precisa ser valorizado 

quando se pretende ensinar procedimentos e atitudes, pois quando bem 

abordado, sem que gere constrangimentos ou penalidades, permite uma 

retomada da ação e cria motivação para um novo enfrentamento, sendo essa a 

chave de ensino mais eficiente e prazeroso.  

Com relação a questão temporal, aos conteúdos e a mudança de postura 

relatadas pelos docentes, segundo Porlán (2006) existirão desconfianças, a 

princípio, por parte do professor e do aluno que nunca trabalhou uma 

determinada metodologia, pois, este ainda não possui embasamento suficiente, 

nem subsídios nem momentos suficientes para conseguir se familiarizar com 

uma nova perspectiva didática.  

Conforme já discutido no referencial teórico, a proposta da abordagem 

baseada no ensino por investigação, não pressupõe que o aluno chegará 

prontamente ao conceito correto sobre uma determinada questão, mas sim, que 

passará pelo processo que permitirá uma evolução a partir das suas escolhas, 

hipóteses e concepções. Conforme Márquez et al. (2003), a questão é que se 

espera muito a resposta imediata e correta, sem a preocupação com o trajeto 

percorrido, demonstrando uma deficiência teórica que o Ensino por investigação 

procura eliminar.  

Carvalho (2013) afirma que é fundamental que o mediador auxilie na 

interação do pensamento investigativo com a organização dos conceitos que 

foram vistos ou que ainda serão, durante toda a prática, visando possibilitar 

mecanismos favoráveis à aprendizagem do que é estudado em sala. 

Vale a pena lembrar que, segundo Pozo e Crespo (2009), ao se 

desenvolver qualquer procedimento, devemos deixar claro todos os passos que 

os indivíduos devem seguir para que consigam executar o que é solicitado, 

existindo também a necessidade de possibilitar que eles apliquem e reapliquem 

esses passos objetivando aprimorar o procedimento desenvolvido.  



66 
 

Assim, por meio destas reflexões, percebemos o quanto é necessário 

orientar todos os passos para que se consiga aplicar e/ou desenvolver o novo 

procedimento, abordagem ou metodologia.  

Deste modo, a próxima sessão trará as análises realizadas nas propostas 

didáticas desenvolvidas pelos docentes participantes.  

 

5.1.6 Análise das propostas didáticas produzidas pelos docentes.  

 

Esta próxima seção da investigação traz as propostas didáticas 

construídas pelos docentes investigados a partir da abordagem do Ensino por 

Investigação vivenciada durante a formação continuada.  Os participantes 

formaram duplas e construíram a proposta no laboratório de informática da 

própria instituição de ensino, sendo fornecido todo o tempo que estes 

solicitassem (Apêndice E).    

Segundo Carvalho et al. (2004), existem critérios que normatizam uma 

atividade como investigativa ou não. Tendo como ponto de partida uma atividade 

investigativa não pode se reduzir a uma mera observação ou manipulação de 

dados – ela deve levar ao aluno a reflexão, a discussão, a explicação e a 

capacidade de relatar seu trabalho aos colegas.  

Ao analisarmos as propostas didáticas percebemos que ambas 

apresentam características consideradas importantes nas atividades de caráter 

investigativo. Tanto a proposta desenvolvida pelos professores P1 e P4, quanto 

a proposta desenvolvida pelos professores P2 e P3, apresentam na sua 

sequência didática uma questão problema. Segundo, Carvalho et al. (2004), o 

início de uma atividade investigativa é o problema, e ele, na sua essência deve 

despertar o interesse no objeto de estudo. Não há investigação sem uma 

problemática. Assim, a primeira preocupação deve ser a formulação deste 

problema, visando atrair e despertar o aluno criando links com as suas 

experiências. Além disso, ele precisa ser considerado problema pelos alunos, o 

que implica que eles explorarão as ideias a respeito do assunto, terão que 

dialogar, confrontar e até duvidar delas, desenvolvendo novas suposições.  

 É possível identificar também que ambas as propostas buscam ser 

generativas, ou seja, desencadeiam debates, discussões, outras atividades 
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experimentais ou não. Ainda segundo Carvalho et al. (2004), esta característica 

permite o desenvolvimento do senso crítico do aluno, a transição da 

materialidade para a oralidade e tendo algum viés experimental, desenvolve, 

também, as habilidades e competências no campo do saber procedimental. 

As sequências desenvolvidas propiciam o desenvolvimento de 

argumentos, levantamento de hipóteses e discussão, por meio de coordenação 

de enunciados teóricos e evidências, bem como considera a multiplicidade de 

vários pontos de vista. Afirmam Porlán e Garcia (1997) que a tomada de 

consciência sobre as próprias ideias é o primeiro passo para possíveis 

ressignificações. Ao ter a consciência o sujeito confronta seu modelo pessoal e 

pode encaminhar a teoria a fim de iniciar uma reflexão em busca de uma nova 

prática, seja para o estudante ou professor. 

 Outra característica importante que pode-se perceber é o aspecto 

motivador e mobilizador de uma ação que as propostas contemplaram. Segundo 

Carvalho (2004) os estudantes devem ser encorajados a promover o 

engajamento entre eles e com toda a comunidade escolar a partir do tema em 

investigação, pois, segundo a autora, temas/conteúdos que despertem as 

questões atitudinais devem ser exploradas sempre que possível. Ainda segundo 

Carvalho, desafios práticos e resultados inesperados podem auxiliar nessa 

direção.  

E por fim, podemos verificar as propostas de extensão dos diálogos, da 

pesquisas, dos resultados e das conclusões ao grande grupo, ou até mesmo, a 

toda a comunidade escolar. Ballenilla (1999) deixa claro que o sentido da 

coletividade construído durante a formação dos sujeitos é influenciado 

principalmente pelas suas experiências sociais, ou seja, envolve sua história 

escolar e acadêmica.  

Deste modo, como já foi dito, uma abordagem de ensino baseada na 

investigação, não precisa contemplar, simultaneamente, em uma única atividade 

todas as características ditas acima. Pode-se admitir, entre outras 

possibilidades, que uma atividade enfoque a habilidade de planejamento, outra 

vise ao desenvolvimento de argumentos, outra as competências atitudinais ou 

de procedimentos e assim por diante. 
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Portanto, as propostas didáticas desenvolvidas pelos docentes 

investigados revelam que estes conseguem elaborar situações investigativas de 

ensino-aprendizagem que oportunizem a participação dos alunos e com isso 

despertar a autonomia e atrelar a um contexto socioambiental e de formação 

científica, de forma que o conhecimento empírico possa ser testado, 

argumentado e principalmente discutido entre os pares. Contudo, esse 

movimento exige uma formação docente empenhada e disponível aos novos 

enfrentamentos. 

 

5.1.7 Atividade Experimental e Não Experimental  

  

 Segundo Carvalho (2008), atividades que se apresentam como um bom 

exemplo de sequência de ensino investigativas, isto é, sequência de atividades 

didáticas, devem possuir algumas características específicas. Conforme a 

autora, sequências que possibilitem abranger um tópico do programa escolar em 

que cada atividade possa ser planejada, do ponto de vista, tanto do conteúdo, 

quanto das interações didáticas, buscando proporcionar aos alunos uma 

mudança de postura, devem apresentar: 

 

1- Condições de trazer conhecimentos prévios como partida para os novos. 

2- Permitir os sujeitos a possibilidade de ideias próprias.  

3- Apresentar momentos de discussão com seus pares e professor. 

4- Abordagem de contextos atitudinais, visando a passagem do 

conhecimento espontâneo ao científico de modo crítico.  

 

Assim, uma sequência de ensino investigativa deve ter algumas atividades-

chave, sendo, em sua maioria, iniciado por uma problemática, experimental ou 

teórico, contextualizada e que permita a introdução dos alunos no tópico que se 

deseja abordar. Oferecendo, assim, condições para que pensem e trabalhem 

com as variáveis do fenômeno científico central.  

 Deste modo, a temática eleita pelos docentes para as sequências 

investigativas e trabalhadas por eles foi: “Gasolina Adulterada: Como 

identificar?”. A temática foi escolhida, principalmente, por possibilitar a 

abordagem de vários conceitos, tais como: Separação de mistura, concentração 

(%Título-volume), interações intermoleculares, solubilidade dos compostos, 
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densidade, hidrocarbonetos, combustão, além de possibilitar o manejo com os 

instrumentos laboratoriais e metodologias de pesquisa, tanto para atividades de 

investigação experimental, quanto para atividades investigativas teóricas. 

 A partir daí, foi pensado e selecionado alguns materiais que 

apresentassem o caso-problema aos participantes da pesquisa, de modo a 

possibilitar que os docentes compreendessem os enfrentamentos que os seus 

alunos apresentariam diante da aplicação de uma atividade investigativa.  

Deste modo, primeiramente, foi entregue um texto contextualizador (Anexo 

A) que trata de questões sobre adulteração da gasolina, suas implicações 

sociais, econômicas e ambientais, segundo dados fornecidos pela ANP (Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), iniciando, assim, a fase 

não experimental, na tentativa de obter as primeiras impressões sobre a temática 

e permitir que os docentes expressassem opiniões e possíveis soluções 

apresentadas no roteiro desta fase (Apêndice B). Sendo gerada uma série de 

questionamentos a respeito da situação problema apresentada, bem como, o 

entendimento das características e do tipo de direcionamento dado nas 

abordagens investigativas, propiciando, assim, uma autonomia do indivíduo na 

ação da busca pela resolução do problema. Após a verbalização e discussão da 

fase não experimental (teórica), foi iniciada a segunda etapa da atividade. 

 A segunda etapa ocorreu com a entrega do procedimento experimental 

(anexo B) intitulado “Teste da proveta” (Figura 3), juntamente com o roteiro guia 

da atividade (Apêndice C) que eles realizariam a seguir. Os docentes 

participantes discutiram, previamente, com seus pares as melhores estratégias 

para alcançar as possíveis soluções dos questionamentos presentes no roteiro 

experimental. Deste modo, durante o processo da realização e observação direta 

do experimento, foram apresentados exemplos de questões geradoras do 

processo de investigação no sentido de desenvolver, segundo Cañal et. al (1997) 

“[...] experiências e atitudes através dos questionamentos e da consciência da 

tomada de decisões pelos indivíduos em questão”. 
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Figura 3. Experimento “Teste da proveta” 

 
Fonte: http://www.anp.gov.br 

 

Questões geradoras: 

Por que você adicionou água à gasolina?  

Por que a agua se uniu ao álcool? Qual a sua hipótese? 

Sendo estes tipos de questionamentos que permitiram aos docentes 

participantes a discussão e o levantamento de hipóteses, comum aos métodos 

científicos, na tentativa de aproximar o que é realizado na Ciência, buscando 

uma delimitação e esclarecimento do problema proposto. 

 

A próxima categoria abordará as considerações dos docentes após a 

intervenção, suas limitações e contribuições acerca da abordagem vivenciada. 

 

5.1.8 Considerações sobre a Abordagem baseada no Ensino por Investigação 

após a intervenção. 
 

 

Nessa categoria da investigação estão sistematizados e analisados os 

dados que abordam as considerações sobre o Ensino por Investigação após a 

realização da intervenção. 

A próxima categoria traz as opiniões dos docentes acerca das limitações 

ou dificuldades na abordagem vivenciada. As falas estão sistematizadas no 

Quadro 6: 

 

Quadro 6 – Respostas dos docentes relacionadas as possíveis limitações 

abordagem baseada no Ensino por Investigação após a intervenção.  
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Quais as possíveis limitações ou dificuldades que você enxerga na 

abordagem baseada no ensino por investigação? 

P1: “O tempo em sala de aula, cumprir o cronograma, muitos conteúdos para dar 

conta. Falta de recursos para diversificar as aulas e comprovar o que foi visto na 

teoria [...] e a resistência em mudar a forma de se trabalhar em sala de aula”. 

P2: “Como é centrado na responsabilidade do aluno de tomar decisões e ser 

autônomo, ativo, sendo necessária uma participação efetiva por parte deles, não 

sei se isso aconteceria na nossa realidade”. 

P3: “As limitações que percebo tem relação com o tempo necessário para 

elaboração dessas estratégias e também o tempo de sua aplicação, uma vez que 

a carga horária de Ciências como um todo é bem pequena, sendo um grande 

limitador para a implantação deste tipo de abordagem”. 

P4: “Acredito que quando uma proposta desse tipo é apresentada aos professores 

temos a ideia de facilidade, mas vejo algumas dificuldades de colocar isso em 

prática [...] salas de aula superlotadas, falta de infraestrutura e muito componente 

curricular para dar conta, principalmente nos anos finais do Ensino Médio”. 

Fonte: Elaboração própria (2017).  

 

Observa-se, a partir das falas acima, que os docentes investigados 

associam as dificuldades e limitações acerca da abordagem vivenciada durante 

a formação, principalmente aos seguintes fatores: (i) Tempo das aulas; (ii) 

Extensão do conteúdo programático e (iii) Ausência da autonomia dos 

estudantes.  

    Como pode ser verificado, os docentes investigados enxergam limitações 

na implementação da abordagem na sua prática. Segundo a fala de P2, os 

alunos ainda não apresentam a autonomia necessária para atividades 

investigativas.  Porém, segundo Silva (2000), essa visão equivocada da Ciência 

sempre foi transferida para o mesmo durante muito tempo, sendo ele induzido a 

elaborar uma única resposta para o problema considerando-a como única 

possibilidade de acerto. Deste modo, faz-se necessário desenvolver novas 

formas de conduzir as práticas pedagógicas a fim de superar essas visões 

distorcidas, superando a visão de Ciência como sendo algo exato, neutro e 

estático. Observa-se que na visão dos docentes, o principal obstáculo está 

centrado no estudante. 
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   Além disso, deve-se discutir, a partir da fala de P3, que qualquer atividade 

ou método de ensino “novo” nem sempre leva a uma solução imediata, em um 

curto período de tempo. O fundamental neste momento é iniciar uma mudança 

de atitudes nos discentes e nos docentes, pois, desenvolver e solucionar ou não 

um problema envolve o processo de pensar e possibilita desenvolver as 

potencialidades de raciocínio de todos os envolvidos, e isto demanda tempo.  

Segundo Bizzo (1998) observa-se que diante da resolução de um problema, 

habitualmente o docente espera que o discente chegue a um resultado correto 

e caso isso não aconteça, normalmente, o docente desconsidera todo processo 

de construção. Deste modo, investigar as razões pelas quais os resultados 

encontrados foram diferentes dos previstos pode ser uma alternativa tão rica 

quanto à de obtê-los.  

De acordo com Ausubel et al. (1980), a ação sem reflexão, não cria as 

condições para que o discente estabeleça as ligações mentais necessárias para 

uma aprendizagem significativa. Nesse sentido, toda ação pedagógica, seja ela 

desenvolvida em sala de aula ou fora dela, deve criar condições a partir das 

quais o discente possa refletir e avaliar seus conhecimentos e reestruturá-los, 

tendo o docente na função essencial de mediador e orientador neste processo. 

Com relação à forma como os docentes direcionam a inserção do ensino 

por investigação na sua prática pedagógica no ensino-aprendizagem de 

Química, os docentes P3 e P4 mencionam a dificuldade de modificar o que já se 

encontra estabelecido pelos docentes e pelos discentes.  

Percebe-se uma consonância dessa visão com o que argumenta Gazola 

et al. (2011) ao afirmar:  

“É responsabilidade do professor, perceber e avaliar em sua prática, 
se é dada à devida importância no processo de planejamento e 
elaboração e reelaboração das suas aulas. Deve-se buscar à 
incorporação da ciência e tecnologia, estimulando à prática, emissão 
de hipóteses e argumentação, mostrando a importância das 
discussões durante a formação processo de estruturação do 
conhecimento.”  

 
 

É notório que as atividades investigativas, seja ela prática ou não, pela 

sua natureza, desperta um forte interesse nos discentes em diversos níveis de 

escolarização, pois faz com que a teoria crie ramificações e pontes com a 

realidade. Nesse sentido, deve-se procurar construir, uma rede interrelacional 

entre o desenvolvimento cognitivo dos alunos, os modelos científicos da Química 
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e os contextos sociais e tecnológicos das comunidades escolares (NANNI, 2004; 

MORTIMER, 2006; BUENO et al, 2007). 

Com relação à fala de P1, percebe-se ainda uma dependência das 

atividades práticas buscando a comprovação do que foi visto na teoria, 

reforçando ainda a permanência de uma visão positivista de Ciência. Sobre esse 

aspecto os autores Praia; Cachapuz e Gil-Pérez (2002) chamam a atenção para 

a concepção errônea existente na relação dicotômica entre teoria e prática 

quando afirmam que:  

“A ideia da prática experimental como sendo um complemento da 
teoria já está ultrapassada, não deve ser este o seu propósito, pois, 
as atividades experimentais não é uma atividade monolítica, mas sim, 
uma atividade que envolve muita reflexão, vários tipos de 
compreensão e também muitas capacidades. Ela tem vida própria”. 

 

O trabalho científico escolar, usualmente, tem sido orientado pela prática 

indutiva, utilizando uma série de passos bem definidos e consecutivos, que 

muitas vezes limitam a criação de rotas alternativas ou o surgimento de novas 

ideias.  

Nanni (2004) traz alguns questionamentos e reflexões sobre essas 

realidades retratadas nessas representações elaboradas pelos docentes 

participantes da pesquisa:  

Como aprender ciências apenas com um quadro e giz e ouvindo a 
voz do professor? Ciência é muito mais que saliva e giz. A 
importância da inclusão da metodologia científica está na 
caracterização de seu papel investigativo e de sua função 
pedagógica em auxiliar o aluno na compreensão dos fenômenos 
sobre os quais se referem os conceitos. Muitas vezes parece não 
haver a preocupação em esclarecer aos alunos a diferença entre o 
fenômeno propriamente dito e a maneira como ele é representado 
quimicamente, por exemplo. Mas o que se vê ainda na maioria das 
escolas são aulas de física, química e biologia meramente 
expositivas, presas às memorizações e sem relação com a vida 
prática cotidiana do aluno. Essa maneira simplista, ultrapassada e, 
até mesma, autoritária de conceber o processo de ensino, certamente 
não deixa transparecer a complexidade que caracteriza todo o ato de 
ensinar.  

 
Desta forma, o modelo de ensino-aprendizagem tradicional na prática 

pedagógica docente não é mais aceito e precisa ser inovado no processo ensino-

aprendizagem da Química, apresentada como uma ciência dinâmica e cujos 

conceitos devem ser vinculados ao dia-a-dia do discente. A importância da 

inclusão das abordagens alternativas nesse novo paradigma de ensino-

aprendizagem dessa Ciência está na caracterização de seu papel questionador 
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e de sua função pedagógica em auxiliar o discente na compreensão dos 

fenômenos sobre os quais se referem os conceitos. Esse ensinar-aprender só 

será efetivado através de uma formação docente inicial sólida elaborada tendo 

como base esse novo paradigma.  

De fato, todos os obstáculos citados nas falas dos docentes configuram 

fatores limitantes para a realização de qualquer “nova” abordagem, sabe-se 

também, que o docente encara muitos desafios durante sua prática pedagógica, 

porém, é necessário que essas dificuldades sejam superadas. Segundo 

Maldaner (2003), os estudos sobre o ensino-aprendizagem de Química 

apresentam uma gama de opções eficientes para este avanço, como por 

exemplo, a utilização de materiais alternativos.  

Segundo Gonçalves e Marques (2006), o uso dos materiais alternativos 

na prática docente, supera as dificuldades de infraestrutura, falta de material 

específico, contribui para o desenvolvimento criativo do aluno e do professor, 

aproxima o aluno do cotidiano e acaba despertando o caráter motivacional dos 

deste. 

Com relação as respostas dos docentes investigados acerca das 

contribuições da abordagem vivenciada para a prática docente e as concepções 

das contribuições para os alunos. As falas estão sistematizadas no Quadro 7:  

Quadro 7 – Respostas dos docentes relacionadas as contribuições da 

abordagem baseada no Ensino por Investigação após a intervenção. 

Utilizaria o Ensino por Investigação na sua prática docente? Quais as 

contribuições você percebe para os alunos? 

P1: “Sim, achei bastante interessante. As atividades e observações foram 

bem pertinentes [...] o bom é que não damos nenhuma resposta pronta, eles 

que correm atrás das suas hipóteses e vão construindo todo o entendimento 

do assunto estudado”. 

P2: “Utilizaria. A estratégia foi satisfatória e trouxe algumas ideias que devo 

implementar. Acredito que as contribuições para o alunado seja: Durante o 

caminho da investigação eles se sentirem desafiados a descobrir, a pensar a 

ir atrás dos indícios para a compreensão do fenômeno estudado e muitas 

vezes, relacionando com sua vida cotidiana”. 

P3: “Sim. É uma ótima forma de despertar e trabalhar as habilidades dos 

nossos alunos, isso por que cada atividade terá sua característica, dando mais 
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responsabilidades aos alunos e assim existirão mais possibilidades e formas 

de ensinar e aprender”. 

P4: “Sim, achei muito boa e satisfatória. Os alunos ganharão, já que a 

responsabilidade de busca vai para eles e com isso uma maior participação, 

porém, é bem mais cansativo e exige mais da mediação do professor”. 

Fonte: Elaboração própria (2017).  

 

Com relação a essa categoria, as falas demonstram que os professores 

percebem elementos importantes do ensino por investigação. Para conceituar, 

de uma forma geral, o ensino por investigação, conforme afirma Laburú (2011, 

p. 68), “que quando se existe uma perspectiva do ensino baseado na 

investigação, ele possibilita o aprimoramento do raciocínio e das habilidades 

cognitivas dos alunos, além da cooperação entre os estudantes, bem como, 

possibilita que compreendam a natureza do trabalho científico”.  

A fala do docente P1 nos remete a outro ponto positivo da prática 

investigativa. Quando ele reconhece que as respostas não estão sendo “dadas”, 

pelo fato de ter a possibilidade da reflexão sobre o que estuda, deste modo, 

segundo Carvalho (2013) uma das características fundamentais do ensino por 

investigação é possibilitar aos estudantes pensar e agir durante o processo de 

construção de seu conhecimento. 

É interessante observar o entendimento desses professores, pois o 

ensino por investigação se trata realmente de uma estratégia metodológica ou 

abordagem didática, conforme a fala de P2. Segundo Sassereon e Carvalho 

(2008) o ensino possui uma pluralidade metodológica gigantesca, o que é muito 

bom para que o professor possa escolher e articular suas aulas, de acordo com 

a realidade de seu público alvo. No ensino investigativo o ator principal do 

processo é o aluno, que sempre monitorado pelo professor, constrói o próprio 

caminhar. 

Corroborando com a fala de P3, Azevedo (2004) expõe que uma atividade 

investigativa não pode se reduzir a uma mera observação ou manipulação de 

dados, ela deve levar o aluno a refletir, a discutir, a explicar e a relatar seu 

trabalho aos colegas.   
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E também se pode perceber uma referência em todas as respostas dos 

professores, a questão da preocupação com importância de se dar autonomia 

aos alunos no ensino investigativo, uma vez que as atividades investigativas se 

tornam interessantes e instigadoras quando são capazes de exercitar nossa 

curiosidade. Afirma Bachelard (1997) que por meio da imaginação, o 

pensamento passa a apreender o desconhecido buscando uma explicação para 

os enigmas. A curiosidade serve de fio condutor para as atividades, que de outra 

forma passariam a ser entediantes e exercidas com o propósito de cumprir ações 

já esperadas e preestabelecidas.  

Carvalho et al. (2008, p. 29) salientam que criar alunos autônomos e que 

saibam pensar, tomando as próprias decisões e estudar sozinhos, é uma das 

metas de um ensino ativo. Segundo essa autora deve-se dar autonomia aos 

alunos desde as séries iniciais. No entanto, autonomia não deve ser confundida 

com deixar que os alunos conduzirem a aula; os alunos devem seguir as 

orientações do professor e solicitar sempre que precisar. O professor deve 

propor regras, não de forma imposta e, sim, explicadas, conversadas; dessa 

forma, o aluno poderá criar a sua autonomia moral e regras de convivência.   

Deste modo, a fala de P4 aborda outro aspecto importante para a 

discussão, a posição do professor como mediador do processo. Conforme 

Marques (2006), neste processo do ensino investigativo, os alunos são os 

sujeitos na construção do conhecimento, como já dito anteriormente, e para que 

esse conhecimento seja construído e formulado por eles, há a necessidade de 

questionamentos para que, através da dúvida, eles pesquisem, interajam entre 

si e com o professor (mediador), formulem hipóteses para que as perguntas 

possam ser respondidas.  

Carvalho (2013) salienta que o problema proposto pelo professor a seu 

aluno não pode ser um problema qualquer, precisa ser muito bem pensado e 

articulado, levando em conta vários fatores, como o contexto social e os 

conhecimentos prévios desse aluno. É preciso instigar a curiosidade dos alunos 

de forma que ele passe a desenvolver uma troca com os seus colegas de sala e 

com o professor, levantando hipóteses que serão testadas por todos em busca 

da construção do conhecimento.  
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Portanto, sabe-se que para quem sempre esteve inserido em uma 

mentalidade restritiva, punitiva e tradicional, como são as nossas escolas, é bem 

difícil, no entanto é extremamente necessária uma mudança de postura. Os 

estudantes precisam ser incentivados a expressar a própria voz, suas opiniões, 

e não apenas aquilo que o professor espera ouvir ou encontrar nas avaliações 

(OLIVEIRA, 2013).  

Por isso, faz-se necessário nas aulas de Ciências a presença das 

atividades problematizadoras, contextualizadoras, e principalmente, professores 

motivados e aptos para isso. Deste modo, conforme cita Sasseron (2013, p. 43): 

“Não importa a forma investigativa que venha a aparecer, o essencial é que haja 

um problema a ser resolvido; e as condições para resolvê-lo são tão importantes 

quanto a própria resolução [...]”. E assim, os alunos irão em busca de soluções, 

testarão, farão levantamento de hipóteses e dialogarão com seus pares e com o 

professor, enriquecendo suas experiências, construindo juntos o conhecimento. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo foi possível realizar uma análise de como a utilização da 

abordagem baseada no Ensino por investigação contribui na ressignificação de 

conceitos e atitudes de docentes que lecionam Química em uma escola pública 

no município de Caruaru. Constatamos, inicialmente, que dentre os quatros 

docentes investigados, nenhum possui formação acadêmica específica em 

Química.  

Também, verificou-se que, em relação as suas práticas pedagógicas, há 

uma predominância do uso de metodologias e recursos tradicionais na sala de 

aula.  Apontando, assim, para a necessidade de se repensar a formação inicial 

e continuada de professores nas Instituições de Ensino Superior.  

Com relação as concepções prévias sobre as formações continuadas e 

Ensino por Investigação, os sujeitos da pesquisa concordaram e consideraram 

que a formação continuada é extremamente importante para repensar suas 

práticas docente. Todos os participantes trouxeram nas suas falas que as 

formações serviriam como uma forma de aperfeiçoamento, atualização, contato 

com novas metodologias, dando a possibilidade para reflexões e mudanças de 

atitudes. Porém, os dados do estudo sinalizaram que na prática isso não vem 

sendo realizado, segundo os entrevistados P1 e P3, as formações são ofertadas 

com frequência apenas para os professores das disciplinas de Português e 

Matemática, uma vez que existem avaliações internas e externas que abarcam 

apenas essas disciplinas.  

Sobre o contato com a abordagem baseada no Ensino por Investigação, 

verificou-se que apenas o participante P3 teve o contato direto, durante sua pós-

graduação, enquanto os demais docentes afirmam não ter tido nenhum contato 

durante sua formação inicial. Contudo, quando questionados sobre suas 

concepções acerca do Ensino por Investigação, todos apresentaram 

características e elementos importantes que corroboram com os pressupostos 

da abordagem. Por exemplo, as falas de P2 e P3 ressaltaram que a abordagem 

oportuniza ao aluno uma posição de protagonista, enquanto o professor se 

apresenta como um mediador durante o processo, enquanto que na fala de P4, 

pôde-se observar um link entre a relação com a investigação de um fato, 
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fenômeno ou objeto de estudo com a própria evolução da Ciência e o caminho 

realizado por ela. 

A análise do material didático produzido pelos docentes a partir dos 

elementos apresentados durante a intervenção, permitiu concluir a partir de 

alguns critérios propostos por Carvalho et al. (2004), que ambas as propostas 

desenvolvidas pelos sujeitos da pesquisa apresentam características 

consideradas importantes nas atividades de caráter investigativo. Tanto a 

proposta 1, quanto a proposta 2, apresentam na sua sequência didática uma 

questão problema que despertava o interesse no objeto de estudo. Foi possível 

identificar também que ambas as propostas buscavam ser generativas, ou seja, 

desencadeiam debates, discussões, outras atividades. Permitindo o 

desenvolvimento do senso crítico do aluno, a transição da materialidade para a 

oralidade e tendo algum viés experimental, podendo desenvolver, também, as 

habilidades e competências no campo do saber procedimental.  

A última categoria de análise permitiu apurar as considerações sobre o 

Ensino por Investigação após a realização da intervenção, relacionadas as 

limitações ou dificuldades e as contribuições na abordagem vivenciada. Com 

relação as dificuldades e limitações acerca da abordagem, os docentes 

apontaram os seguintes fatores: (i) Tempo das aulas; (ii) Extensão do conteúdo 

programático e (iii) Ausência da autonomia dos estudantes. Como pode ser visto 

a discussão, de fato, todos os obstáculos citados nas falas dos docentes 

configuram fatores limitantes para a realização de qualquer “nova” abordagem, 

sabe-se também, que o docente encara muitos desafios durante sua prática 

pedagógica, porém, é necessário que essas dificuldades sejam superadas.  

Com relação as respostas dos docentes investigados sobre as 

contribuições da abordagem vivenciada para a prática docente e as concepções 

das contribuições para os alunos. As falas demonstraram que os professores 

conseguiram perceber e refletir sobre elementos importantes do ensino por 

investigação. Os sujeitos reconheceram que quando as respostas não são 

“dadas” facilmente aos alunos, eles podem ter a possibilidade da reflexão sobre 

o que se estuda.  

Assim, é de suma importância a inclusão das abordagens alternativas no 

ensino-aprendizagem dessa ciência que instigue o questionamento e auxilie o 
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discente na compreensão dos fenômenos sobre os quais se referem os 

conceitos. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Parte I: 

 

Perfil sócio educacional 

• Formação acadêmica: 

• Ano de conclusão da graduação: 

• Especialização e área de concentração:  

• Tempo de exercício de atividade docente: 

 

1- Prática do professor em sala de aula 

Quais os tipos de atividades/instrumentos você mais utiliza? 
 

Exemplos 

Aula expositiva 

Datashow 

Aula de campo 

Laboratório/aula prática 

Seminário 

Atividade em grupo 

 

Outras atividades/Instrumentos: ___________________________________  

Os alunos demonstram interesse em aprender química? Como você percebe 
isso? 
 
Qual a principal dificuldade no ensino-aprendizado de química que você vem 
detectando nos alunos? 
 
2-  Concepções prévias sobre Formação Continuada e Ensino por 

investigação 
 

O que você pensa sobre a formação continuada de professores? 
 
O que você acha que é o ensino por investigação? 

Durante a sua formação inicial teve algum contato com o ensino por 
investigação? 
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Parte II: 

3-  Considerações sobre a abordagem baseada no Ensino por Investigação 

após a intervenção 

Quais as limitações você enxerga nesta abordagem? 

Utilizaria o ensino por investigação na sua prática docente? 

Quais as contribuições você enxerga nesta abordagem para os discentes? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA NÃO 

EXPERIMENTAL  

 

Atividade Não Experimental 

 

Situação–problema: Para melhorar o rendimento da queima da gasolina em um 

motor automotivo adicionam-se certos aditivos a ela. O Brasil substituiu os 

compostos de chumbo, altamente poluentes, que eram acrescentados à gasolina 

comercial por etanol. A quantidade máxima de etanol a ser adicionada é 

determinada por lei, sendo atualmente de 20%. A gasolina disponível no 

mercado pode estar adulterada, como já foi muitas vezes noticiado na imprensa. 

 

Problema: A partir dos seus conhecimentos, como poderíamos descobrir se o 

teor de álcool adicionado à gasolina encontra-se dentro das normas 

estabelecidas pela legislação? 

 

Pesquisa: Qual é a origem da gasolina? Como é fabricada? Por que se coloca 

álcool na gasolina? 

O álcool que se usa como combustível comercial é igual ao adicionado à 

gasolina?  

 

Informações: Apresentar alguns dados sobre a produção da gasolina e de etanol 

no país, dar informações sobre os “diferentes” tipos de etanol: anidro, hidratado, 

gel. Sugerir busca de informações sobre propriedades físicas e químicas da 

gasolina e do etanol.  

 

Sugerir uma pesquisa sobre quais as substancias são mais utilizadas como 

substitutos mais baratos que o álcool. Eles causam problemas como a corrosão 

do motor e menor eficiência na combustão? 

 

Observação: Você pode consultar outras literaturas para auxiliar na validação ou 

refutação das suas hipóteses. 
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Questão para discussão: Vale a pena adulterar a gasolina? Quais os possíveis 

prejuízos desta prática ao carro e a sociedade de um modo geral? Apresente 

seus argumentos. 

Avaliação: Desenvolva com o seu grupo algum material (projeto, cartilha, 

seminário, parodia, teatro...) que aborde esta temática envolvendo as dimensões 

éticas, ambientais e sociais, podendo utilizar como suporte outras disciplinas que 

você julgar ter relação. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA EXPERIMENTAL  

 
Atividade Experimental 

 

Pré-laboratório: Discussão das sugestões dos participantes e escolha da 

temática baseada na proposta investigativa. 

 

Laboratório: Foi fornecido um texto motivador explicando o caso e a problemática 

a ser resolvida. Em seguida, os participantes receberão um roteiro para a 

realização da extração do álcool presente na gasolina.  

 

Questões propostas durante a realização do experimento:  

Por qual motivo você adicionou água à gasolina?  

Pensaria em fazer algo diferente? 

É possível identificar a água e a gasolina? Como? 

O volume dos materiais (gasolina e água) se alteraram?  

Baseado nos seus estudos sobre solubilidade, a água extraiu o álcool ou a 

gasolina?  

Comparando os volumes iniciais e finais, como você poderia calcular a 

quantidade de álcool presente na amostra de gasolina?  

Toda a quantidade de etanol presente foi extraída pela água? Isto traria uma 

incerteza no valor obtido? 

 

Observação: Você pode consultar outras literaturas para auxiliar na validação ou 

refutação das suas hipóteses. 

 

Questão para discussão: Vale a pena adulterar a gasolina? Quais os possíveis 

prejuízos desta prática ao carro e a sociedade de um modo geral? Apresente 

seus argumentos. 

Avaliação: Desenvolva com o seu grupo uma apresentação que mostre as 

hipóteses levantadas por vocês inicialmente e as conclusões após o 

procedimento experimental. Lembrem-se de tratar abordar também a temática 

envolvendo as discussões feitas em sala sobre dimensões éticas, ambientais e 
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sociais, podendo utilizar como suporte outras disciplinas que você julgar ter 

relação. 
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APÊNDICE D – SLIDES APRESENTADOS DURANTE A FORMAÇÃO 

CONTINUADA 
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APÊNDICE E – PROPOSTA DIDÁTICA DESENVOLVIDA PELOS 

PARTICIPANTES. 
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Acervo do pesquisador. 
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ANEXOS 
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ANEXO A – TEXTO MOTIVADOR APRESENTADO AOS DOCENTES 

DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA. 

 

Gasolina Adulterada: Como identificar? 

 
Gasolina adulterada é aquela que não está dentro das especificações legais, ou 

seja, que possui mais álcool ou mais solventes que a lei permite apesar da lei 

fixar em 2% o limite máximo de solvente a ser misturado na gasolina e em 25% 

o do álcool. Muitos postos não estão respeitando estes valores. Isso ocorre 

porque ao adulterar a gasolina aumentando a mistura de solventes, que são 

produtos químicos mais baratos, melhora a rentabilidade do negócio em até 

10%. 

 

O lucro fácil para o dono do posto representa, porém, possível prejuízo para o 

consumidor. Além de o veículo perder desempenho e, consequentemente, 

consumir mais combustível, o consumidor pode ser obrigado a gastar ainda mais 

com oficinas mecânicas. Alguns exemplos de problemas causados pelo uso de 

gasolina adulterada: 

 

- O entupimento da bomba da gasolina (que fica no tanque e leva o combustível 

até o motor). Pode-se observar quando o carro começa a falhar ou “morrer” 

sendo preciso dar uma partida várias vezes para voltar a funcionar. Nesse caso, 

o conserto fica em torno de R$300,00. 

- A corrosão do sistema de injeção eletrônica (um conjunto de peças que injetam 

a quantidade exata de gasolina nos cilindros para o motor funcionar, evitando 

desperdícios). Um conserto no sistema de injeção eletrônica, custa em média, 

R$1.500,00 nos veículos populares. 
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Desde o dia 1º de julho de 2007, o percentual obrigatório de álcool etílico na 

gasolina é de 25%, sendo que a margem de erro é de 1% para mais ou para 

menos. 

 

Como proceder em caso de suspeita de adulteração dos combustíveis? 

 

Denunciar o posto revendedor de combustível à ANP na seção Fale com a ANP 

ou pela Central de Atendimento 0800 970 0267 (ligação gratuita). Para 

registrar a sua denúncia, necessitamos do maior número de informações 

possível sobre o agente econômico, como CNPJ, razão social, endereço, 

distribuidora, e a descrição do ocorrido. Para isso, é importante ter a nota fiscal. 

 

Mesmo que o posto não seja fiscalizado imediatamente, ou não seja comprovada 

a adulteração quando ocorrer a fiscalização, as denúncias recebidas, o 

Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis, além das 

informações dos Procons, do Ministério Público, da Polícia e de outros órgãos, 

ajudam a direcionar as ações e estabelecer os roteiros da fiscalização da ANP 

em todo o país. 

Como a ANP combate a adulteração dos combustíveis? 

 

A ANP instituiu, em 1999, o Programa de Monitoramento da Qualidade dos 

Combustíveis com o objetivo de monitorar a qualidade do combustível 

comercializado no país, cujos resultados são apresentados por região, por 

estado e no total no país. 

A partir das informações obtidas nesse programa, das denúncias de 

consumidores e de outros órgãos, como Procons, Ministério Público e Polícia, a 

ANP direciona as ações e estabelece os roteiros da fiscalização. Se comprovada 

a adulteração são tomadas medidas, tais como: autuação, lacre da bomba, 

fechamento do posto e multa, conforme Lei n.º 9847, de 26 de outubro de 1999, 

que dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento 

nacional de combustíveis. 

Fonte: http://www.anp.gov.br/wwwanp/perguntas/285-consumidor-faq/qualidade-dos-
combustiveis/3741-qualidade-dos-combustiveis-faq  

http://www.anp.gov.br/falecomanp/escolhe_formulario.asp
http://www.anp.gov.br/petro/programa_monitoramento.asp
http://www.anp.gov.br/petro/programa_monitoramento.asp
http://www.anp.gov.br/petro/programa_monitoramento.asp
http://www.anp.gov.br/wwwanp/perguntas/285-consumidor-faq/qualidade-dos-combustiveis/3741-qualidade-dos-combustiveis-faq
http://www.anp.gov.br/wwwanp/perguntas/285-consumidor-faq/qualidade-dos-combustiveis/3741-qualidade-dos-combustiveis-faq
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ANEXO B – ROTEIRO EXPERIMENTAL DA PRÁTICA “TESTE DA 

PROVETA” RETIRADO DO LIVRO DIDÁTICO. 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Como é feito o teste do teor de álcool ("Teste da proveta") na gasolina? 

 

O teste de teor de álcool presente na gasolina, conforme disposto na Resolução 

ANP (Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) nº 9, de 7 

de março de 2007 é feito com solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl) na 

concentração de 10% p/v, isto é, 100g de sal para cada 1 litro de água: 

 

- em uma proveta de vidro de 100ml, graduada em subdivisões de 1ml, com boca 

esmerilhada e tampa, colocar 50ml da amostra de gasolina na proveta 

previamente limpa, desengordurada e seca; 

- adicionar a solução de cloreto de sódio até completar o volume de 100ml; 

 

- misturar as camadas de água e amostra por meio de 10 inversões sucessivas 

da proveta, evitando agitação enérgica; 

- deixar em repouso por 15 minutos, a fim de permitir a separação completa das 

duas camadas; 

-anotar o aumento da camada aquosa, em mililitros; 

 

O consumidor pode solicitar que o posto faça o teste de teor de álcool na gasolina 

("Teste da proveta") sempre que julgar conveniente. 

 

Fonte: Livro didático (USBERCO e SALVADOR, 2015).  
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ANEXO C – MATERIAL DISPONIBILIZADO AOS DOCENTES 

PARTICIPANTES. 
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ANEXO D – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM. 

 
 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Eu 

_______________________________________________________________

______, CPF: _____________________________, RG: 

____________________ depois de conhecer e entender os objetivos, 

procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de 

estar ciente da necessidade do uso de minha imagem, especificados no Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente 

termo, o pesquisador Luiz Henrique Menezes Caldas do projeto de pesquisa 

intitulado “Ensino por Investigação: Uma proposta metodológica para a 

Formação de Professores de Química em uma escola de Caruaru-PE” a 

realizar as filmagem que se façam necessárias sem quaisquer ônus financeiros 

a nenhuma das partes.  

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas imagens (seus respectivos 

negativos) para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e 

transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, 

obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das 

crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei N.º 

8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas 

com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Caruaru, em _____/ _____/ __________. 

 

 

________________________________________ 

Participante voluntário 

 

________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://expotec-emjp.blogspot.com/2012_09_01_archive.html&bvm=bv.122852650,d.Y2I&psig=AFQjCNEwW0BTSigLCWiGi5uUoKw6puinZw&ust=1464380241587801
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ANEXO E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS e 

MATEMÁTICA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa Ensino por Investigação: 

Uma proposta metodológica para a formação de professores de química em uma escola de 

Caruaru-PE, que está sob a responsabilidade do  pesquisador  Luiz Henrique Menezes Caldas,  

E-mail: lhcaldas12@hotmail.com e está sob a orientação do Prof. Dr. Roberto Araújo Sá. 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam 

compreensíveis, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e 

apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, caso  concorde com a realização 

do estudo pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas 

vias, uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável.  

Caso não concorde, não haverá penalização, bem como será possível retirar o 

consentimento a qualquer momento, também sem nenhuma penalidade.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Busca-se nesta pesquisa conhecer e compreender as contribuições, potencialidades e 

dificuldades do ensino por investigação dentro de um contexto de formação continuada de 

professores e professoras de química, tendo em vista as possíveis resistências nas mudanças 

das práticas, possíveis déficit de formação e as concepções sobre o papel do professor no ensino 

de química. Sendo a hipótese do trabalho: O ensino por investigação contribui para a 

ressignificação de conceitos e atitudes de docentes de química. 

Objetivo Geral 

• Analisar como a utilização da abordagem baseada no Ensino por investigação contribui na 
ressignificação de conceitos e atitudes de docentes de Química em uma escola pública em 
Caruaru – PE.   

Objetivos Específicos  

• Avaliar os conhecimentos prévios dos docentes adquiridos na sua formação inicial sobre 
o Ensino por investigação.  

• Verificar como atividades baseadas no ensino por investigação contribuem para 
promover uma prática docente critica reflexiva.  

• Investigar a compreensão dos docentes sobre a importância da relação teoria e prática 
no desenvolvimento de uma proposta didática contextualizada a partir de vivências na 
comunidade escolar. 

mailto:lhcaldas12@hotmail.com
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Nesse estudo serão respeitadas as Diretrizes e Normas Regulamentadoras das Pesquisas 

envolvendo Seres Humanos através da garantia do sigilo quanto aos dados confidenciais, das 

instituições e comunidades escolares envolvidas na pesquisa, bem como o direito à liberdade de 

se recusar a participar ou de retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalização e sem prejuízo ao seu vínculo institucional. 

A formação será realizada pelo pesquisador durante um período de cinco (5) 
semanas com carga horária de 3 horas/aulas semanais, totalizando 15 horas/aulas in loco. Os 
encontros ocorrerão no Laboratório de Química da escola, dispondo de projetor multimídia e 
quadro branco. A formação foi construída da seguinte maneira:  

1º Momento: Inicialmente os participantes serão apresentados à pesquisa e receberam todas 

as informações em relação aos seus propósitos acadêmicos. Neste momento serão entregues 

os termos de consentimento com todas as garantias já citadas nesta metodologia. Após a 

explanação das questões éticas que envolvem a pesquisa, será realizada a primeira entrevista 

com os participantes de forma individual, com auxílio de áudio gravação, visando investigar a 

relação entre a sua formação inicial e seus conhecimentos e impressões sobre o Ensino por 

Investigação (apêndice I). Em seguida, o pesquisador iniciará a oficina apresentando a 

Introdução da abordagem baseada no Ensino por Investigação aos docentes participantes. 

2º Momento: A formação será iniciada com uma roda de conversa sobre as primeiras 

impressões baseadas na no momento anterior, sendo possível averiguar as motivações iniciais 

e/ou possíveis dificuldades apresentadas pelos participantes. Durante essa etapa de 

verbalização dos participantes o pesquisador registrará as observações e falas mais importantes, 

sendo auxiliado pela gravação em vídeo para posterior transcrição. Em seguida, continuará a 

explanação das etapas baseadas na abordagem do Ensino por Investigação. 

3º Momento: Neste momento será concluída a explanação das etapas baseadas na abordagem 

do Ensino por Investigação, para que em seguida, os docentes realizem algumas atividades 

investigativas. Estas atividades serão iniciadas com todas as instruções de como se deve 

proceder durante uma abordagem investigativa, sendo relembrado o que foi visto durante a 

explanação da teoria. Neste momento os docentes serão colocados na posição dos seus alunos, 

prestes a realizar uma atividade investigativa que busque despertar a curiosidade e o 

pensamento científico em práticas que podem ser experimentais ou não experimentais (apêndice 

II).  Após a realização das atividades investigativas pelos docentes, estes responderão as 

perguntas da entrevista de forma individual, com auxílio de áudio gravação, com intuito de 

investigar as impressões sobre a formação, dificuldades e expectativas com relação à 

abordagem (apêndice I). 

4º Momento: Os docentes desenvolverão uma proposta didática de qualquer conteúdo de 

química baseada nos parâmetros do Ensino por Investigação. Os docentes criarão uma proposta 

didática experimental ou não experimental, visando contemplar aspectos conceituais, 

procedimentais e atitudinais dos alunos. Após a entrega desta proposta didática será feita as 

considerações finais e encerramento do curso. 

 Os dados serão coletados por meio de observações, entrevistas e materiais 

audiovisuais, esses tipos de instrumentos permitirão acompanhar os avanços e dificuldades 

durante a formação e no processo de assimilação da abordagem baseada no Ensino por 

Investigação permitindo, assim, analisar as reações, impressões e dificuldades apresentadas 

pelos docentes sobre o Ensino por investigação e as atividades baseadas nesta abordagem.  

Os materiais audiovisuais servirão de suporte para uma análise fidedigna dos 
dados, além de otimizar as transcrições de momentos importantes no processo de assimilação 
da abordagem. Todos os dados coletados serão armazenados em arquivos físicos (Entrevistas, 
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protocolos de acompanhamento (observações) e cadernos de registros) e em arquivos digitais 
(gravações em vídeo e áudio) sob responsabilidade do pesquisador. 

Esta pesquisa poderá apresentar, ainda que minimamente, alguns desconfortos como, 

por exemplo, o constrangimento para os participantes da pesquisa, por não querer se envolver 

com os questionamentos. Tentando minimizar esses possíveis desconfortos, a pesquisa será 

realiza em ambiente propicio com a menor exposição dos participantes. Será garantida também 

a suspensão do procedimento de pesquisa em qualquer momento caso o sujeito queira desistir 

da mesma. 

Como se trata de uma pesquisa que ao final será tornada pública a partir de seus 

resultados busca-se contribuir com as discussões que fazem o campo de conhecimento da área 

de estudo, bem como, a partir da divulgação e publicações geradas por este estudo a partir de 

futuras publicações, os leitores possam ressignificar suas práticas contribuindo para melhoria 

dos processos de ensino e aprendizagens nos cursos de formação de professores de Química e 

áreas afins. Ao término da pesquisa, será entregue também aos participantes um parecer dos 

resultados e discussões gerados nesta abordagem.  

 
5º Momento: Após a entrega das propostas didática desenvolvidas pelos participantes da 

pesquisa, serão realizadas as considerações finais e o encerramento do curso. 

Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas 

em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação.  Os dados 

coletados nesta pesquisa (gravações, entrevistas, filmagens e material didático produzido pelos 

participantes), ficarão armazenados em pasta de arquivo para dados físicos e um armazenador 

de dados digital para os dados de multimídia, sob a responsabilidade do pesquisador, pelo 

período de mínimo 5 anos. 

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação 

é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se houver 

necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos pesquisadores 

(ressarcimento de transporte e alimentação).  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

(Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 

50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 

___________________________________________________ 

(assinatura do pesquisador) 

 

 

 

 

 

mailto:cepccs@ufpe.br
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 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO 

 

 

Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo assinado, 

após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar 

e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do 

estudo Uma proposta metodológica para a formação de professores de química em uma escola 

de Caruaru-PE, como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) 

pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

 

Local e data __________________ 

Assinatura do participante: __________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa  

e o aceite do voluntário em participar.  (02 testemunhas não ligadas à equipe de 

pesquisadores): 

 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
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ANEXO F – TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE 

 

TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE 

Título do projeto: Ensino por Investigação: Uma proposta metodológica para a 

formação de professores de química em uma escola de Caruaru-PE. 

Pesquisador responsável: Luiz Henrique Menezes Caldas 

Instituição/Departamento de origem do pesquisador: Universidade Federal 

de Pernambuco (Campus Centro Acadêmico do Agreste) 

Telefone para contato:  

E-mail:  

O pesquisador do projeto acima identificado assume o compromisso de: 

• Preservar o sigilo e a privacidade dos voluntários cujos dados 
(entrevistas, gravações, filmagem e material didático produzido pelos 
participantes) serão estudados; 

• Assegurar que as informações serão utilizadas, única e exclusivamente, 
para a execução do projeto em questão; 

• Assegurar que os resultados da pesquisa somente serão divulgados de 
forma anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações 
que possam identificar o voluntário da pesquisa. 

 

O pesquisador declara que os dados coletados nesta pesquisa 

(gravações, entrevistas, filmagens e material didático produzido pelos 

participantes), ficarão armazenados em pasta de arquivo para dados físicos e 

um armazenador de dados digital para os dados de multimídia, sob a 

responsabilidade do pesquisador, pelo período de mínimo 5 anos. 

 O Pesquisador declara, ainda, que a pesquisa só será iniciada após a 

avaliação e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal de 

Pernambuco – CEP/CCS/UFPE. 

 Recife, ............ de ............................... de 20..... . 

 

________________________________ 

Assinatura Pesquisador Responsável 

 


