
 
 

 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS HUMANAS, 

SOCIAIS E DA NATUREZA – PPGEN 

 

 

HELENICE SATIE MORAIS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A INVESTIGAÇÃO DA APRENDIZAGEM PARA A DOCÊNCIA E PARA A 
PESQUISA E A UTILIZAÇÃO DA ABORDAGEM DE ENSINO ISLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LONDRINA/PR 
2021 

 
 
 
 
 
 



 
 

HELENICE SATIE MORAIS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A INVESTIGAÇÃO DA APRENDIZAGEM PARA A DOCÊNCIA E PARA A 
PESQUISA E A UTILIZAÇÃO DA ABORDAGEM DE ENSINO ISLE1  

 
LEARNING RESEARCH FOR TEACHING AND RESEARCH AND USE OF THE 

ISLE TEACHING APPROACH 

 
 

 
 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Mestrado Profissional em Ensino de 
Ciências Humanas, Sociais e da Natureza 
da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, para a obtenção do título de 
Mestre. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Zenaide de 
Fátima Dante Correia Rocha 
Coorientador: Prof. Dr. João Paulo de 
Camargo Lima 
 
 
 
 

 
LONDRINA/PR 

2021 
 

 
1  

 
    4.0 Internacional 

 

 
Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho para fins não 
comerciais, desde que atribuam o devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos 
idênticos. 
Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt


 
 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço à Profa. Dra. Zenaide de Fátima Dante Correia Rocha e ao Prof. 

Dr. João Paulo de Camargo Lima, por todo apoio e por todo o conhecimento 

compartilhado. 

 

Agradeço aos membros da banca de qualificação e defesa da dissertação, 

por suas inúmeras contribuições. 

 

Agradeço aos professores do Programa de Mestrado em Ensino de 

Ciências Humanas, Sociais e da Natureza e aos colegas mestrandos por todo o 

conhecimento compartilhado. 

 

Agradeço à minha família, em especial à minha amada mãe que seria 

capaz de dar a vida pelos seus filhos, por todo apoio para a vida.  

 

Agradeço aos meus queridos amigos, por todo apoio durante o período de 

estudos que coincidiu com o período difícil da pandemia de Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente 
aprende.” 

 
Grande Sertão: Veredas 

Guimarães Rosa 



 
 

RESUMO 

 
 
MORAIS, Helenice Satie. A investigação da aprendizagem para a docência e para 
a pesquisa e a utilização da abordagem de ensino ISLE. 2021. 103 f. Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza) – Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Londrina. 2021.  
 
 
Esta dissertação apresenta indícios de aprendizagem de uma professora 
pesquisadora de sua própria prática no contexto de aplicação de um produto 
educacional de forma remota. A docente investigada relatou os principais movimentos 
do seu estudo durante o desenvolvimento de seu produto educacional (um conjunto 
de atividades inspirado no ciclo ISLE com o tema Ácidos e Bases – Escala de pH) e 
da estruturação de sua dissertação. Esses relatos foram descritos, reorganizados e 
categorizados por meio da Análise Textual Discursiva de Moraes e Galiazzi (2016). 
As inferências sobre o aprendizado para a docência e para a pesquisa foram obtidas 
por meio da ferramenta analítica Focos da Aprendizagem do Professor Pesquisador 
– FAPP, elaborada por Vicentin et al. (2020), estruturada em cinco eixos principais: 
interesse, conhecimento, reflexão, comunidade e identidade. Evidenciou-se que 
essas categorias puderam ser acomodadas em subcategorias e estas, foram 
organizadas com mais detalhes e descrições por meio das sub subcategorias 
conforme as especificidades dos dados manifestados em cada foco. Os dados da 
presente pesquisa indicaram, por meio dos FAPP, a busca da professora pelo 
conhecimento docente para melhor atuação em sala de aula on-line, desde o 
momento da escolha do tema a ser desenvolvido no ambiente de ensino e de 
aprendizagem, a exploração de uma abordagem educativa que procurasse atender 
às necessidades educativas do maior número de estudantes no formato on-line e a 
pesquisa acadêmica. Demonstraram também as dificuldades encontradas nesse 
percurso e revelaram que a professora pesquisadora realizou descobertas sobre si 
própria, sobre suas ações, sobre seu processo de aprendizado como uma professora 
pesquisadora e sobre sua competência profissional em alguns aspectos. De um modo 
geral, evidenciou-se neste estudo o aprendizado para a pesquisa acadêmica e o 
aprendizado para a docência desta professora em um contexto pandêmico em que a 
situação de adaptação ao ensino remoto, exatamente no início da aplicação do 
conjunto de atividades, gerou o desafio de aprender a utilizar as ferramentas on-line 
em um curto período e adaptar a abordagem de ensino para a nova realidade. 
 
Palavras-chave: Aprendizado docente. FAPP. Abordagem de ensino ISLE. Aulas 
remotas. Ciências da Natureza.  
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 

MORAIS, Helenice Satie. Learning research for teaching and research and the 
use of the ISLE teaching approach. 2021. 103 f. Dissertation (Professional Master's 
Program in Teaching of Human Science, Social and Nature) - Federal Technological 
University of Paraná. Londrina, 2021.  
 
 
This dissertation presents evidence of learning of a teacher researcher of her own 
practice in the context of applying an educational product remotely. The researched 
teacher reported the main movements of her study during the development of her 
educational product (a set of activities inspired by the ISLE cycle with the theme Acids 
and Bases - pH Scale) and the structuring of her dissertation. These accounts were 
described, reorganized and categorized using the Textual Discourse Analysis of 
Moraes and Galiazzi (2016). The inferences about learning for teaching and for 
research were obtained through the analytical tool Foci of Learning of the Research 
Teacher - FAPP, developed by Vicentin et al. (2020), structured in five main axes: 
interest, knowledge, reflection, community, and identity. It was evident that these 
categories could be accommodated in subcategories and these were organized with 
more details and descriptions through the subcategories according to the specificities 
of the data manifested in each focus. The data from the present research indicated, 
through the FAPPs, the teacher's search for teaching knowledge for better 
performance in the online classroom, from the moment of choosing the theme to be 
developed in the teaching and learning environment, the exploration of an educational 
approach that sought to meet the educational needs of the largest number of students 
in the online format, and academic research. They also demonstrated the difficulties 
encountered in this journey and revealed that the teacher-researcher made discoveries 
about herself, about her actions, about her learning process as a teacher-researcher, 
and about her professional competence in some aspects. In general, it was evident in 
this study the learning for academic research and the learning for teaching of this 
teacher in a pandemic context in which the situation of adaptation to remote teaching, 
exactly at the beginning of the application of the set of activities, generated the 
challenge of learning to use online tools in a short period of time and adapting the 
teaching approach to the new reality. 
 
Keywords: Teaching learning. FAPP. ISLE teaching approach. Remote classes. 
Nature Sciences.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em razão da pandemia de Covid-19 houve a necessidade de os docentes 

ministrarem suas aulas de forma remota com o intuito de evitar a proliferação do vírus 

nas instituições de ensino, conforme a Resolução nº 1.016/2020 – GS/SEED 

(PARANÁ, 2020). Este novo modo de ensinar deu origem a muitos desafios para os 

profissionais da educação, dentre eles encontrarem abordagens eficazes e aprender 

a utilizar as ferramentas on-line em favor do aprendizado dos estudantes.  

A busca constante do professor pelo conhecimento docente para uma 

melhor atuação em sala de aula on-line ou presencial é crucial para que a educação 

de qualidade ocorra, pois envolve a aquisição de aptidões não somente para escolher 

quais conteúdos serão trabalhados no ambiente de ensino e aprendizagem, mas 

também na exploração de abordagens educativas que atendam às necessidades de 

aprendizagem dos estudantes. 

Considera-se a investigação um atributo essencial para a produção do 

conhecimento científico. O uso de abordagens de ensino investigativas nas aulas de 

Ciências Naturais representa um modo de ensinar não somente conteúdos científicos, 

mas também os componentes sobre a natureza desse conhecimento, proporcionando 

aos estudantes uma forma eficiente de aprender e obter capacidades para resolver 

qualquer problema da vida real. 

Um método que possibilita ao estudante uma atuação ativa no processo de 

ensino e aprendizagem é o ensino por investigação. Este método pode ser entendido 

como uma abordagem didática que pode ser desenvolvida por meio de modelos 

variados de ensino que possuem em comum, entre outras características, a prática 

de um processo de investigação realizado pelos estudantes com orientação do 

professor. 

Para Sasseron (2015), o ensino por investigação como abordagem 

didática, demanda que o professor coloque em prática habilidades que ajudem os 

estudantes a resolverem os problemas propostos, promovendo a interação com seus 

colegas, com os materiais à disposição e com os conhecimentos já sistematizados e 

existentes, possibilitando ao estudante um papel ativo na construção de entendimento 

sobre os conhecimentos científicos. 
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Um modelo de ensino por investigação que, segundo Etkina et al. (2018), 

apresenta atividades que proporcionam o envolvimento do estudante de maneira 

sistemática e proposital, é o Ambiente de Aprendizagem Científica Investigativa 

(Investigative Science Learning Environment), fundado por Eugenia Etkina, conhecido 

como ISLE ou ciclo ISLE.  

Esta abordagem apresentou-se favorável ao ensino e aprendizagem de 

Ciências da Natureza, dessa forma, foi escolhida para a elaboração e aplicação de 

um conjunto de atividades e para a investigação do aprendizado para a docência e 

para a pesquisa. 

Nesta investigação, a questão da pesquisa que se pretende responder é: 

Quais as evidências de aprendizagem docente e da pesquisa podem ser identificadas 

no desenvolvimento de um conjunto de atividades e na construção da pesquisa pela 

docente? 

Em razão de a presente pesquisa ser realizada por uma mestranda do 

curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da 

Natureza da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Câmpus 

Londrina, exige-se que a dissertação apresente um produto educacional. Desse 

modo, o objetivo desta pesquisa é evidenciar a aprendizagem para a docência e para 

a pesquisa durante o planejamento e a aplicação do produto educacional – um 

conjunto de atividades inspirado no ciclo ISLE – e o desenvolvimento da própria 

pesquisa. 

Dessa forma, a seguir apresenta-se a estrutura da presente investigação. 

O segundo capítulo versa sobre a fundamentação teórica no que diz respeito ao 

ensino por investigação (Inquiry Based Teaching), ao Ambiente de Aprendizagem 

Científica Investigativa (Investigative Science Learning Environment) – ISLE e uma 

breve descrição sobre os Focos da Aprendizagem. O terceiro descreve o 

desenvolvimento metodológico do produto educacional. O quarto apresenta os 

aspectos metodológicos da pesquisa. O quinto discorre sobre a análise e discussão 

de dados. No sexto e último capítulo, apresentam-se as considerações finais sobre a 

pesquisa. 

 

 



13 
 
 

 

2 ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

 

É comum tratar o Ensino por Investigação como uma abordagem inovadora 

e recente para o ensino das ciências. No entanto, conforme Baptista (2010) esta 

abordagem começou a afirmar-se desde o século XIX, quando as disciplinas de 

ciências passaram a integrar as disciplinas de vários países. 

 
A preocupação em estimular atividades investigativas na educação científica 
aparece ainda no século XIX. A perspectiva de inquiry, assim denominada 
Atividades Investigativas no Ensino de Ciências nos Estados Unidos, foi 
predominante na educação americana. Tal perspectiva recebeu influência 
das ideias do filósofo John Dewey (ZÔMPERO; LABURÚ, p.68-69, 2011).  
 

O National Research Council (NRC), conhecido como “Padrões Nacionais 

de Educação em Ciências” é um documento orientador das práticas educativas nos 

Estados Unidos da América, que traz abordagens de ensino por investigação como 

ferramenta de ensino da área de ciências. De acordo com o NRC (2000), o educador 

Joseph Schwab também foi muito influente na educação científica. Sua visão sugeria 

que os professores deveriam apresentar as ciências como investigação e que os 

estudantes deveriam usar a investigação para aprender esta área do conhecimento.  

Assim, os desenvolvedores do NRC (1996) basearam seu trabalho a partir 

das perspectivas históricas da investigação científica nas escolas, as quais foram 

influenciadas pelas ideias de John Dewey, Joseph Schwab e outros pesquisadores. 

Dessa forma, o NRC em desenvolvimento incluiu a investigação como conteúdo 

científico para possibilitar aos estudantes aprender ciências de forma semelhante ao 

pensamento de um cientista enquanto desenvolve suas pesquisas.  

Conforme o NRC (1996), a investigação científica refere-se às diversas 

maneiras pelas quais os cientistas estudam o mundo natural e propõem explicações 

com base nas evidências derivadas de seu trabalho. A investigação também se refere 

às atividades dos alunos nas quais eles desenvolvem o conhecimento e a 

compreensão das ideias científicas, bem como a compreensão de como os cientistas 

estudam o mundo natural. 

De acordo com Anderson (2002), após uma leitura cuidadosa do National 

Science Education Standards – NSES (1996), existem três principais tipos de 

Investigação resumidas em: a) “A Investigação científica que está relacionada às 
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diversas formas pelas quais os cientistas estudam o mundo natural e propõem 

explicações fundamentadas nas evidências derivadas de seu trabalho; b) A 

aprendizagem por Investigação é um processo de aprendizado ativo – “algo que os 

estudantes fazem, não algo que lhes é feito”, portanto, é importante evitar a 

experimentação por demonstração, por parte do professor; c) O Ensino por 

Investigação “refere-se às atividades dos estudantes nas quais eles desenvolvem o 

conhecimento e a compreensão das ideias científicas, bem como uma compreensão 

de como os cientistas estudam o mundo natural”. 

 
No contexto do ensino, a investigação parece ser utilizada de diversas 
maneiras, sem distinção cuidadosa quanto às diferenças. Ela é vista tanto 
como uma característica de uma forma desejada de ensino quanto como um 
certo tipo de atividade. Em ambos os casos, não há uma definição 
operacional precisa e, embora o NSES tenha alguns exemplos específicos 
de ensino, o leitor é deixado a criar suas próprias imagens do que constitui 
esta forma de ensino (ANDERSON, 2002, p. 3). 
 

Dessa forma, segundo o documento citado NRC (1996) a investigação na 

educação é uma atividade multifacetada que envolve fazer observações; fazer 

perguntas; examinar livros e outras fontes de informação para ver o que já é 

conhecido; planejamento de investigações; revisar o que já é conhecido à luz de 

evidências experimentais; usando ferramentas para coletar, analisar e interpretar 

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

investigação requer a identificação de suposições, o uso de pensamento crítico e 

lógico e a consideração de explicações alternativas. 

De acordo com Munford e Lima (2007), os parâmetros curriculares norte-

americanos e alguns documentos posteriores têm como preocupação central levar ao 

professor estratégias para trazer o ensino por investigação para as salas de aula. 

Os autores destacam ainda o documento “Investigação e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Ciências: Um Guia para Ensino e Aprendizagem” (Inquiry 

and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning), 

elaborado em 2000. De acordo com este documento o ensino e a aprendizagem por 

investigação possuem cinco características essenciais que se aplicam a todos os 

níveis de ensino: 

 
1) Os alunos são envolvidos por questões cientificamente orientadas; 2) 
Aprendizes dão prioridade à evidência, o que lhes permite desenvolver e 
avaliar explicações que abordam questões orientadas cientificamente;  
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3) Os alunos formulam explicações a partir de evidências para abordar 
questões cientificamente orientadas;  
4) Os alunos avaliam suas explicações à luz de explicações alternativas, 
particularmente aquelas que refletem compreensão científica;  
5) Os alunos comunicam e justificam as explicações propostas (NATIONAL 
RESEARCH COUNCIL, 2000, p. 24, tradução nossa). 

  
Conforme o NRC (2000), o ensino baseado em investigação requer 

atenção cuidadosa para a criação de ambientes de aprendizagem e experiências onde 

os alunos podem confrontar novas ideias, aprofundar sua compreensão e aprender 

lógica e criticamente sobre o mundo ao seu redor. 

No Brasil, o ensino baseado em investigação é referenciado nos 

documentos nacionais orientadores da educação, inicialmente nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), posteriormente nas Diretrizes Nacionais 

Curriculares (BRASIL, 2006) e no documento mais atual, as Bases Nacionais Comum 

Curriculares (BRASIL, 2017). De acordo com o documento atual BNCC (BRASIL, 

2017, p. 323): 

 
Nessa perspectiva, a área de Ciências da Natureza, por meio de um olhar 
articulado de diversos campos do saber, precisa assegurar aos alunos do 
Ensino Fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos científicos 
produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos 
principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica.  
 

Vários autores do Brasil pesquisam e publicam sobre o ensino por 

investigação e, embora o ensino investigativo seja uma ideia bastante difundida no 

país, ainda precisa ser mais praticada pelos educadores. Dessa forma Sandoval 

(2005) destaca que o ensino investigativo é pouco predominante quando comparado 

a outros países.  

Para Munford e Lima (2007), as abordagens investigativas no ensino de 

Ciências representariam um modo de trazer para a escola aspectos inerentes à prática 

dos cientistas. Porém, as autoras afirmam que aproximar a ciência escolar da ciência 

acadêmica não é uma tarefa simples.  

A ideia de que os estudantes possam ter acesso aos conhecimentos 

científicos mais relevantes por meio de uma descoberta mais ou menos pessoal 

segundo Pozo e Crespo (2009), parte do pressuposto de que eles estão dotados de 

capacidades intelectuais similares às dos cientistas.  
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De acordo com Wilsek e Tosin (2009), ensinar Ciências pela metodologia 

da investigação científica significa inovar e modificar a aula para que deixe de ser uma 

mera transmissão de conteúdo. Essa metodologia tem por finalidade o ensino e a 

aprendizagem por meio da interação e resolução de problemas que desenvolvam 

habilidades cognitivas primordiais aos estudantes em todas as áreas do 

conhecimento, almejando um estudante que busca respostas. 

Conforme Zômpero e Laburú (2011), existem várias denominações para 

diferentes abordagens de ensino com utilização de atividades investigativas, como 

inquiry, aprendizagem por descoberta, resolução de problemas, projetos de 

aprendizagem, ensino por investigação e, além das diferentes conceituações, existem 

também várias abordagens para o ensino com atividades de investigação (inquiry). 

O documento NRC (2000), descreve que vários modelos instrucionais 

diferentes foram desenvolvidos para ajudar os professores a organizar e sequenciar 

experiências de aprendizagem orientadas para a investigação para seus alunos. Ao 

analisar esses modelos foram identificados componentes comuns entre eles:  

 

Componentes comuns compartilhados por modelos instrucionais: 
Fase 1: Os alunos se envolvem com uma questão científica, evento ou 
fenômeno. Isso se conecta com o que eles já sabem, cria dissonância com 
suas próprias ideias e/ou os motiva a aprender mais. 
Fase 2: Os alunos exploram ideias por meio de experiências práticas, 
formulam e testam hipóteses, resolvem problemas e criam explicações para 
o que foi observado. 
Fase 3: Os alunos analisam e interpretam dados, sintetizam suas ideias, 
constroem modelos e esclarecem conceitos e explicações com professores e 
outras fontes de conhecimento científico. 
Fase 4: Os alunos estendem seus novos conhecimentos e habilidades e 
aplicam o que aprenderam a novas situações. 
Fase 5: Os alunos, com seus professores, revisam e avaliam o que 
aprenderam e como aprenderam (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2000, 
p. 35, tradução nossa). 
 

Zômpero e Laburú (2011) realizaram uma pesquisa que analisa também os 

componentes de diversas atividades investigativas e descrevem que apesar da 

polissemia associada ao termo atividades de investigação e da falta de consenso 

quanto às peculiaridades que as referidas atividades apresentam, eles admitem que 

algumas características devem estar presentes nas atividades investigativas, tais 

como: 
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[...] o engajamento dos alunos para realizar as atividades; a emissão de 
hipóteses, nas quais é possível a identificação dos conhecimentos prévios 
dos mesmos; a busca por informações, tanto por meio dos experimentos, 
como na bibliografia que possa ser consultada pelos alunos para ajudá-los 
na resolução do problema proposto na atividade; a comunicação dos estudos 
feitos pelos alunos para os demais colegas de sala, refletindo, assim, um 
momento de grande importância na comunicação do conhecimento, tal como 
ocorre na Ciência, para que o aluno possa compreender, além do conteúdo, 
também a natureza do conhecimento científico que está sendo desenvolvido 
por meio desta metodologia de ensino (ZÔMPERO; LABURU, 2011, p. 79). 
 

Para esses autores, o ensino baseado na investigação possibilita o 

aperfeiçoamento do raciocínio e das habilidades cognitivas dos estudantes 

promovendo a compreensão da natureza do trabalho científico e o desenvolvimento 

do trabalho cooperativo. 

Sasseron (2013) descreve que uma investigação científica pode ocorrer de 

maneiras distintas e, certamente, o modo como ocorre está ligado às condições 

disponibilizadas e às especificidades do que se investiga. É possível observar, por 

meio das características e componentes comuns compartilhados por modelos 

instrucionais referentes ao ensino e aprendizagem por investigação, descritos acima 

por diversos autores, que não existe uma definição para o ensino e aprendizagem por 

investigação, bem como não existe uma orientação com características afixadas para 

formar modelos ou métodos, apesar de que os diversos modelos ou métodos de 

ensino e aprendizagem por investigação apresentam características em comum, 

conforme as ideias da autora: 

 
[...] é possível dizer que toda investigação científica envolve um problema, o 
trabalho com dados, informações e conhecimentos já existentes, o 
levantamento e o teste de hipóteses, o reconhecimento de variáveis e o 
controle destas, o estabelecimento de relações entre as informações e a 
construção de uma explicação (SASSERON, 2013, p. 43). 

 

De um modo geral, conforme os referenciais citados nesta seção, o ensino 

por investigação corresponde a um recurso pedagógico, dentre outros, que o 

professor pode utilizar para diversificar sua prática pedagógica. Para promover este 

ensino é essencial que tanto o professor quanto os estudantes entendam a 

metodologia de trabalho. O que torna esse enfoque diferenciado é o conjunto de 

características e circunstâncias que são organizadas para contribuir para que o 

estudante desenvolva atividades que instiguem sua curiosidade, repletas de 

motivações, questionamentos, levantamento de hipóteses e demandas que vão 
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conduzi-lo à construção do conhecimento científico, valores e atitudes que o 

encorajem a refletir e discutir sobre o tema abordado. 

Na seção a seguir, traz-se uma abordagem que apresenta características 

específicas para o ensino por investigação, o Ambiente de Aprendizagem Científica 

Investigativa (Investigative Science Learning Environment), comumente chamado de 

ciclo ISLE. 

 

2.1 AMBIENTE DE APRENDIZAGEM CIENTÍFICA INVESTIGATIVA – ISLE 

 

O ISLE (Investigative Science Learning Environment) é uma abordagem 

metodológica de investigação que pode ser utilizada para o ensino e aprendizagem. 

Está abordagem refere-se a um ambiente no qual os estudantes podem desenvolver 

representações produtivas para o raciocínio qualitativo e para a resolução de 

problemas, e desta forma aprender os conhecimentos científicos com autonomia de 

maneira semelhante ao pensamento dos cientistas. 

Este método foi fundado pela ex-professora de física do Ensino Médio na 

União Soviética e atual professora de Pós-Graduação em Educação da Rutgers 

University atuando na formação de professores de física, Eugenia Etkina, e difundido 

por vários professores em vários locais do mundo. A circunstância de Eugenia ter 

lecionado para o Ensino Médio contribuiu para o desenvolvimento do método ISLE, 

pois ela conseguiu fazer uma ponte entre a lacuna que geralmente existe entre a 

pesquisa acadêmica e a prática docente. Segue um trecho do discurso de Eugenia 

Etkina descrito em “Palestra de premiação Millikan: estudantes de física – ouvintes, 

observadores ou participantes colaborativos em práticas científicas de física?”: 

 
Eu era uma professora altamente motivada que passava horas preparando 
demonstrações de física e aperfeiçoando aulas para meus alunos. Os alunos 
adoravam as minhas aulas e eu era considerada uma das melhores 
professoras da minha escola. Eu também pensava assim de mim mesma, até 
que um dia conheci um ex-estudante que tinha se formado dois anos antes 
daquele encontro. Ele terminou com um A em Física e tivemos uma excelente 
relação. Ele estava aprendendo a ser um diretor de teatro. Ele estava me 
contando como construíram uma câmera obscura para modelar um teatro 
medieval. Perguntei-lhe se ele se lembrava do nosso laboratório com uma 
câmera obscura. Sua resposta ficou presa no meu cérebro para sempre: 
“Honestamente, eu não me lembro de nada da física, exceto de raios X. 
Lembra que eu fiz uma apresentação sobre raios X? Aprendi sobre 
radiografias por mim mesmo”. Todos os meus anos de ensinamentos 
brilhantes e demonstrações intrigantes nada fizeram por ele e a única coisa 
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que causou impressão foi o que ele aprendeu por si mesmo. O ano era 1989 
e eu sabia pouco sobre construtivismo, como funciona o cérebro, e muitas 
outras coisas que sei agora. Mas suas palavras me fizeram repensar o que 
acontecia na minha sala de aula. Eu não estava mais focada no que eu faria 
para ensinar... mas sobre o que eles fariam para aprender (ETKINA, 2015, p. 
668, tradução nossa). 

 
O processo reflexivo de Eugênia Etkina sobre os acontecimentos das salas 

de aula e de toda sua trajetória como docente com situações de sucessos e fracassos 

a inspiraram a construir o método ISLE e o tornar tão eficiente. 

Etkina, Brookes e Planinsic (2019), apontam que existem três 

características-chave desta abordagem que espelham as características de um 

ambiente de investigação científica e ao mesmo tempo em que permitem aos 

estudantes desenvolver conhecimentos de física tradicionalmente valorizados 

(conceitos normativos).  

 
1. Os estudantes desenvolvem conceitos de física normativa com suas 
próprias ideias, por meio da repetição, passando pelo seguinte processo: (a) 
Observar fenômenos pré-selecionados (geralmente experimentos, mas 
também podem ser simulações ou dados previamente coletados, fotos, 
vídeos...) e procurar por padrões; (b) Desenvolvimento de 
explicações/modelos/relações matemáticas para estes padrões; (c) Usando 
estas explicações/modelos/relações para fazer previsões sobre os resultados 
dos experimentos de teste que eles propõem; (d) Decidir se os resultados dos 
experimentos de teste correspondem às previsões; (e) Revendo os 
modelos/relações se necessário e finalmente chegando aos 
modelos/relações de física normativa; (f) Aplicando-as para fins práticos 
(resolver problemas, construir dispositivos, determinar os valores e 
quantidades físicas etc.). 2. Enquanto engajados nas etapas (a)-(f) os 
estudantes representam processos físicos de múltiplas formas para ajudá- 
-los a desenvolver ferramentas produtivas para raciocínio qualitativo e para a 
solução de problemas. 3. Enquanto se envolvem nas etapas (a)-(f), os 
estudantes trabalham colaborativamente em grupos de 3-4 usando quadros 
brancos e depois compartilham suas descobertas, projetos e soluções em 
uma discussão em sala de aula inteira (ETKINA; BROOKES; PLANINSIC, 
2019, p. 1-3, tradução nossa). 

 

Seguindo as ideias dos autores, a primeira característica do ciclo ISLE, o 

raciocínio lógico forma-se pela união entre o raciocínio indutivo e o raciocínio 

hipotético-dedutivo, cujo ciclo de raciocínio lógico se repete a cada novo tópico 

aprendido. Dessa forma, no raciocínio indutivo, os experimentos observacionais 

fornecem aos estudantes dados (e padrões) interessantes que precisam ser 

explicados. Aqueles que realizam as atividades por meio desse ciclo geram várias 

explicações com base em conhecimentos prévios e no raciocínio analógico. Já no 

raciocínio hipotético-dedutivo, os estudantes realizam experimentos de teste para 
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julgar se suas explicações estavam adequadas ou não, em seguida realizam 

previsões baseadas nessas explicações.  

A segunda característica é um conjunto de ferramentas representacionais 

que os estudantes aprendem a expor para avançar as etapas do ciclo ISLE. O 

conjunto de ferramentas representacionais inclui: imagens, gráficos, diagramas de 

movimento, diagramas de força, gráficos de barra de impulso-momento, gráficos de 

barra de energia de trabalho, diagramas de circuito elétrico, diagramas de raio, 

diagramas de frente de onda, etc. Neste componente os estudantes são incentivados 

a representar o maior número possível de explicações, hipóteses e modelos para os 

padrões observados no experimento. Esta etapa proporciona aos estudantes a 

aprendizagem da conversão de um tipo de representação de um processo para outros 

tipos com a finalidade de ajudá-los a identificar padrões em fenômenos e elaborar 

mais explicações. Para reduzir a pressão de encontrar uma explicação “correta”, foi 

aderido o termo “ideias malucas” para expor as representações, assim, espera-se que 

os estudantes sejam criativos.  

A terceira característica do ciclo ISLE é o desenvolvimento de um conjunto 

de habilidades científicas ou hábitos mentais científicos que podem ser 

compreendidos como a aquisição de uma cultura científica que permitem aos 

estudantes realizar as etapas do ciclo ISLE e resolver problemas do mundo real 

pensando como um cientista.  

Sendo assim, esta é uma abordagem de ensino por investigação que 

apresenta um diferencial, pois além de envolver a construção das próprias ideias dos 

estudantes por observar fenômenos e procurar padrões, os estudantes desenvolvem 

interpretações para esses padrões de forma qualitativa, sendo encorajados a realizar 

uma diversidade de representações de seus entendimentos e explicações. Dessa 

forma, usam essas explicações para fazer previsões sobre os resultados dos 

experimentos de teste, decidem se esses resultados são consistentes com as 

previsões e as revisam caso haja necessidade, interagindo com os outros estudantes 

sobre o que foi elaborado e sobre os julgamentos das ideias que podem ser refutadas 

ou mantidas. Apesar do método ter sido desenvolvido para o ensino e a aprendizagem 

da física, ele pode ser utilizado também em outras áreas do conhecimento. 
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O conjunto de atividades orientado pelo ciclo ISLE inicia-se com a 

exposição do experimento observacional, pergunta ou problema a ser apresentado 

pelo professor ou instrutor. Os estudantes são orientados a realizar representações 

de diversas maneiras para explicar de forma qualitativa e quantitativa o que foi 

observado. Essas representações podem ser construções de gráficos, tabelas, 

desenhos, diagramas, equações, textos, entre outros, elaborando suposições 

adicionais e previsões. Para manter ou refutar essas explicações os estudantes são 

orientados a realizar mais experimentos, perguntas ou problemas similares à 

exposição feita pelo professor ou instrutor e realizarem mais representações 

diversificadas para explicar o que foi observado. É reservado um momento de 

comunicação entre todos os estudantes sobre o que eles construíram para que 

identifiquem as ideias que serão mantidas ou refutadas, verifiquem a necessidade de 

realizar mais experimentos, conheçam as aplicações práticas e adquiram o 

conhecimento científico com a mediação do professor. 

Para melhor compreensão das características chave estruturadas por 

Etkina, Brookes e Planinsic (2019), segue a Figura 1 representando essas 

características por meio de etapas: 

 

Figura 1 – Ciclo ISLE 
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Fonte: adaptado de Etkina (2015) 

 

Conforme Etkina, Brookes e Planinsic (2019), para percorrer as etapas do 

ciclo ISLE, o professor ou instrutor não fornece um retorno sobre as representações, 

explicações e modelos construídos pelos estudantes, antes deles realizarem 

novamente o experimento observacional. Assim, para essa testagem é esperado que 

os estudantes realizem proposições ou desenhos dos novos experimentos e façam 

previsões com explicações dos mesmos antes de realizá-las. A testagem proporciona 

ao estudante o acesso aos seus conhecimentos anteriores e a conexão com o novo 

tópico ou aplicação no novo contexto, permitindo a elaboração de uma estrutura de 

conhecimento coerente, porém não provam as explicações e modelos criados por 

eles, apenas não os refutam. É mais proveitoso que os estudantes trabalhem em 

grupos, realizem discussões, comparem suas representações, suas explicações, suas 

testagens, compartilhem suas ideias e defendam seus argumentos. 

O objetivo do aprendizado por meio do ciclo ISLE é que os estudantes 

sejam capazes de usar os hábitos da mente ou habilidades científicas enquanto 

resolvem problemas da vida real, ou seja, que eles resolvam problemas de forma 

semelhante a um cientista. Percebe-se que Etkina e colaboradores preocupam-se em 
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fazer com que os estudantes adquiram as habilidades científicas, pois assim serão 

capazes de resolver qualquer problema e a aprendizagem ocorrerá 

consequentemente. 

De acordo com esses autores, os estudantes que desenvolvem o ciclo 

ISLE, geralmente alcançam um alto nível epistemológico, pois o engajamento que 

esta abordagem promove gera um processo de busca e criação do seu próprio 

conhecimento científico, implementando os mesmos processos de raciocínio que os 

cientistas usam para criar seu conhecimento. Em outras palavras, os estudantes que 

desenvolvem o ciclo ISLE podem aprender diferentes áreas do conhecimento ao se 

envolver no processo de criação do conhecimento, pensando como um cientista. 

Etkina e colaboradores do grupo de pesquisa em educação em física e 

astronomia de Rutgers, apresentaram um conjunto de atividades específico ou, 

conforme chamam, atividades de avaliação formativa que ajudam os estudantes a 

desenvolver as habilidades científicas ou hábitos da mente. A aquisição desses 

hábitos oferece um parâmetro do que o estudante foi capaz de realizar durante o 

processo de investigação no ambiente de aprendizagem científica investigativa 

(ISLE). Para avaliar a presença dessas habilidades nos estudantes, foram 

desenvolvidas as rubricas de pontuação que utilizam como parâmetro os próprios 

hábitos da mente, as quais são adaptadas para cada conjunto de atividades visando 

um determinado conhecimento científico. 

Segundo Etkina, Brookes e Planinsic (2019), as habilidades científicas ou 

hábitos da mente apresentados pelos estudantes durante o processo de 

desenvolvimento de atividades investigativas por meio do ciclo ISLE são: 

 
(a) a capacidade de representar a informação de várias formas;  
(b) a capacidade de usar o equipamento científico para conduzir 
investigações experimentais e reunir dados pertinentes para investigar 
fenômenos, testar hipóteses, ou resolver problemas práticos; 
(c) a capacidade de recolher e representar dados a fim de encontrar padrões, 
e de fazer perguntas; 
(d) a capacidade de conceber múltiplas explicações para os padrões e de os 
modificar à luz de novos dados; 
(e) a capacidade de avaliar o desenho e os resultados de uma experiência ou 
uma solução para um problema; 
(f) a capacidade de comunicar (ETKINA; BROOKES; PLANINSIC, 2019, p. 4-
2, tradução nossa). 
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Logo, cada conjunto de atividades específico origina um conjunto de 

habilidades específicas, das quais surgem subcapacidades ou sub-habilidades que 

podem ser avaliadas em forma de rubricas para orientar os esforços dos estudantes.  

Um conjunto de rubricas pode ser utilizado pelos professores ou instrutores 

como uma avaliação formativa, indicando quais habilidades os estudantes adquiriram 

ao desenvolver o conjunto de atividades do ciclo ISLE ou de outra atividade. Essas 

rubricas também podem oferecer orientações aos estudantes do seu percurso, como 

uma autoavaliação, ofertando a eles a oportunidade de revisar e melhorar seu 

desempenho. Esta forma de avaliar contém descritores para sub-habilidades 

científicas individuais, que podem ser pontuadas de forma descritiva como 

demonstrado no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Rubrica 

Rubrica 
Conjunto de atividades: Ácidos e Bases – Escala de pH 

Sub-habilidade 
Científica 

Ausência de Inadequado Precisa de 
melhorias 

Adequado 

 
 
 

1 

É capaz de realizar 
as representações 
referentes à 
primeira testagem 
corretamente. 

Nenhuma 
tentativa visível 
é feita para 
realizar as 
representações. 
 
 

As 
representações 
apresentam 
erros. 
Exemplo: O 
estudante não 
soube criar um 
gráfico, tabela 
ou outra 
representação 
conforme o que 
foi observado na 
testagem. 
 

Algumas 
informações são 
representadas 
corretamente, 
mas não todas as 
informações.  
Exemplo: O 
estudante 
conseguiu 
representar o 
que foi 
observado na 
testagem, porém 
uma ou outra 
substância foi 
classificada de 
forma diferente 
da realidade. 
 

Todas as 
informações 
necessárias 
são 
representadas 
corretamente 
e de forma 
compreensível. 
 

Fonte: a autora 

 

No Quadro 1 tem-se o exemplo de uma rubrica, porém para avaliar um 

conjunto de atividades é preciso um conjunto de rubricas, construído com base nas 

sub-habilidades específicas para o que se pretende que o estudante aprenda/adquira. 
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2.2 UMA BREVE DESCRIÇÃO DOS FOCOS DA APRENDIZAGEM 

 

Para melhor compreensão do suporte teórico-metodológico, adotado para 

analisar o conteúdo dos relatos durante o processo de aprendizagem de uma 

professora pesquisadora que atua na área de Ciências da Natureza, no decorrer do 

planejamento e execução de suas aulas on-line inspiradas no ciclo ISLE, segue uma 

breve descrição sobre o histórico desse instrumento de análise nomeado de Focos da 

Aprendizagem. 

 

2.2.1 Focos da Aprendizagem Científica (FAC) 

 

Os Focos da Aprendizagem Científica foram denominados assim como 

uma forma de tradução feita por Arruda et al. (2013), dos strands of science learning 

descritos no NRC (2009), sendo que os strands of a rope foram concebidos como fios 

de uma corda “tecidos para produzir experiências, ambientes e interações sociais”, 

atraindo “pessoas de todas as idades e experiências na direção de uma maior 

compreensão, fluência e perícia científicas” (NRC 2009 apud Arruda et al., 2013, p. 

486).  

O documento (NRC) foi elaborado por um comitê de pesquisadores sob a 

coordenação geral do NRC dos Estados Unidos da América (EUA). Este documento 

fez uma ampla revisão de trabalhos relacionados à aprendizagem científica em 

ambientes informais.  

Os Focos da Aprendizagem Científica (FAC) foram organizados por Arruda 

et al. (2013), em seis habilidades científicas específicas. A ocorrência dessas 

habilidades indica que houve aprendizagem científica no ambiente informal. As 

habilidades foram organizadas representando uma dimensão do aprendizado 

científico em cada um dos seis Focos. A organização ocorreu da seguinte forma: Foco 

1 – do Interesse Científico, Foco 2 – do Conhecimento Científico, Foco 3 – da Prática 

Científica, Foco 4 – da Reflexão sobre a Ciência, Foco 5 – da Comunidade Científica 

e do Foco 6 – da Identidade Científica. 
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2.2.2 Focos da Aprendizagem Docente (FAD) 

 

Os focos da aprendizagem docente (FAD), apresentados por Arruda, 

Passos e Fregolente (2012), constituem um instrumento de análise da aprendizagem 

docente que poderá ser útil para avaliar a formação de professores em qualquer área 

e configuração, descritos de forma análoga aos Focos da Aprendizagem Científica. 

Arruda, Passos e Fregolente (2012) construíram e justificaram os itens do 

novo quadro contendo os Focos da Aprendizagem Docente. Para os autores, a 

motivação ou a mobilização são conceitos-chave para explicar o engajamento desse 

indivíduo em uma ação. Logo ter um foco centrado no desenvolvimento do interesse 

pela docência é relevante para analisar a motivação e a mobilização do sujeito 

engajado para exercer e aprender cada vez mais sobre a docência.  

Arruda, Passos e Fregolente (2012), inspirados em Popper, Schön, Tardif 

e Kincheloe, decidiram amalgamar o foco conhecimento e o foco prática, pois para 

eles no centro da aprendizagem para a docência encontra-se o desenvolvimento da 

prática reflexiva, uma concepção que procura considerar que os professores 

desenvolvem certo conhecimento relacionado diretamente à sua prática (o 

“conhecimento prático do professor”), fruto de sua experiência e das diversas 

tentativas de implementar a ação educativa. 

Para justificar a presença do foco 3 “reflexão sobre a docência”, Arruda, 

Passos e Fregolente (2012) descrevem sobre a importância da reflexão sobre reflexão 

na ação, uma  análise  que  o  docente,  dispondo  de  tempo  e  munido  de  

instrumentos teóricos, faz posteriormente sobre o seu conhecimento e reflexão na 

ação. 

Arruda, Passos e Fregolente (2012) citam Pimenta (2004), utilizando o 

argumento de que a prática reflexiva, por ser uma prática social, só pode ocorrer a 

partir de coletivos, dessa forma as escolas deveriam ser transformadas em 

“comunidades de aprendizagem nas quais os professores se apoiem e se estimulem 

mutuamente” (PIMENTA, 2004, p. 26), o que justifica a presença do foco 4  da  

reflexão  coletiva nomeado de “foco comunidade”. 

O foco Identidade também é mantido nos Focos da Aprendizagem Docente 

formando o foco 5, embasado na afirmação de Pimenta e Lima (2004), que descreve 
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que “os estudos sobre a identidade docente têm recebido a atenção e o interesse de 

muitos educadores”, pois “discutir a profissão e profissionalização docentes requer 

que se trate da construção de sua identidade” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 61). 

Segundo Arruda, Passos e Fregolente (2012), embora seja ao longo da profissão que 

a identidade é construída, é no processo de sua formação, em especial no estágio 

supervisionado, “que  são  consolidadas  as opções e intenções da profissão” do futuro 

professor (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 62).  

Logo, os Focos da Aprendizagem Docente (FAD), apresentados por 

Arruda, Passos e Fregolente (2012), estão estruturados em cinco eixos: Foco 1 – 

interesse pela docência; Foco 2 – conhecimento prático da docência; Foco 3 – reflexão 

sobre a docência; Foco 4 – participação em uma comunidade docente; Foco 5 – 

identidade docente. 

 

2.2.3 Focos da Aprendizagem para a Pesquisa (FAP) 

 

Teixeira, Passos e Arruda (2015), inspirados por Lüdke e André (1986), 

reuniram indícios de que uma pesquisa partilha de cinco pontos essenciais: problema 

de pesquisa, referencial teórico, articulação com os dados, procedimentos 

metodológicos de análise dos dados e divulgação do trabalho de pesquisa. Puderam 

constatar também, de acordo com Villani e Pacca (2001), que uma pesquisa é 

constituída por um objetivo de trabalho, uma bibliografia significativa, uma 

metodologia adequada, dados fundamentais e conclusões. 

Pautados nas considerações de Lüdke e André (1986), Villani e Pacca 

(2001), e, em outros estudos a respeito da pesquisa em Ensino de Ciências e 

Matemática e das reflexões por eles propiciadas, Teixeira, Passos e Arruda (2015), 

elaboraram os Focos da Aprendizagem para a Pesquisa (FAP) e criaram para cada 

um dos focos referentes à aprendizagem científica, uma argumentação análoga com 

a aprendizagem para a pesquisa. 

Este instrumento de análise foi listado em seis eixos, descritos a seguir: 

                                                  Foco 1: Interesse (Envolvimento com a pesquisa); Foco 2: Conhecimento 
(Aprendizado dos principais referenciais teóricos da área); Foco 3: 
Metodologia (Aprendizado dos métodos e técnica de coleta e organização 
dos dados); Foco 4: Criatividade (Articulação dos referenciais teóricos e 
dados); Foco 5: Comunidade (Participação em uma comunidade de 
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pesquisa); Foco 6: Identidade (Visão de si mesmo como pesquisador) 
(TEIXEIRA; PASSOS; ARRUDA, 2015, p. 528). 

 
Os autores ressaltam que os “seis focos estão interligados e vão se 

desenvolvendo simultaneamente, em um processo contínuo de inserção em uma 

comunidade de pesquisa.” (TEIXEIRA; PASSOS; ARRUDA, 2015, p. 532). 

 

2.2.4 Focos da Aprendizagem do Professor Pesquisador (FAPP) 

 

Vicentin et al. (2020) elaboraram um instrumento de pesquisa e análise por 

meio do processo de analogia realizado para a proposição dos Focos da 

Aprendizagem do Professor Pesquisador, aos quais atribuíram a sigla FAPP, 

fundamentados nos FAC, nos FAD e nos FAP, descritos anteriormente. 

Os focos da aprendizagem do professor pesquisador surgiram conforme a 

necessidade de um instrumento para analisar plenamente a condição do sujeito da 

pesquisa, estudado por Vicentin et al. (2020), que se configurou como professor 

pesquisador por meio de um novo conjunto de categorias. 

 
O termo professor pesquisador tem sido adotado por diferentes correntes 
teóricas, apesar de fazer parte de um mesmo movimento de preocupação 
com a atuação profissional do professor como investigador, ou seja, aquele 
que assume a realidade escolar como um objeto de pesquisa. (VICENTIN et 
al., 2017, p. 54). 
 

Este instrumento foi estruturado por Vicentin et al. (2020) em cinco eixos 

caracterizados a seguir: 

Foco 1: interesse [Envolvimento com: o conhecimento científico e 

tecnológico; a docência; a pesquisa]; 

Foco 2: conhecimento [Aprendizado: científico e tecnológico; dos 

referenciais teóricos do tema da pesquisa e dos métodos e técnicas de coleta e 

organização de dados; das questões que envolvem a gestão da sala de aula];  

Foco 3: reflexão [Reflexão sobre: o próprio aprendizado da ciência e 

tecnologia, da docência e da pesquisa];  

Foco 4: comunidade [Envolvimento na prática de comunidades científica e 

docente]; 
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Foco 5: identidade ou identificação com a ciência e tecnologia, com a 

docência e a pesquisa [Visão de si mesmo como: aprendiz da ciência e tecnologia, 

docente e pesquisador]. 

Devido à docente investigada no presente estudo estar inserida em um 

programa de Pós-Graduação como mestranda e em virtude dos dados obtidos 

apresentarem categorias a priori similares à categorização dos FAPP, optou-se pela 

utilização desta ferramenta analítica.   

Adiante, apresenta-se o desenvolvimento metodológico do conjunto de 

atividades inspirado no ciclo ISLE elaborado como o produto educacional da presente 

pesquisa. 
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3 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Neste capítulo, descrevem-se os principais movimentos para a elaboração 

e aplicação do produto educacional. A seguir, foram dispostos os seguintes aspectos 

essenciais: a escolha da abordagem de ensino, o ambiente educativo, o contexto para 

elaboração do produto educacional e o desenvolvimento do conjunto de atividades 

inspirado no ciclo ISLE. 

 

3.1 A ESCOLHA DA ABORDAGEM DE ENSINO 

 

A prática docente reclama por conhecimentos na ação de ensinar diante do 

contexto de pandemia para atender as necessidades de aprendizagem dos 

estudantes.  

O ensino por investigação é uma abordagem didática que tem potencial 

para atender a multidimensionalidade de aspectos que envolvem os desdobramentos 

das aulas de diversas áreas do conhecimento. Conforme Sasseron (2015), o ensino 

por investigação extravasa o âmbito de uma metodologia de ensino apropriada 

apenas a certos conteúdos e temas, podendo ser colocada em prática nas mais 

distintas aulas, sob as mais diversas formas e para os diferentes conteúdos.  

Dessa forma, buscou-se uma abordagem de ensino por investigação para 

elaborar um conjunto de atividades que contemple o tem de química “Ácidos e Bases 

– Escala de pH”, inserido na disciplina de Ciências da Natureza, para ser aplicado no 

ambiente educativo on-line em duas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental – Anos 

Finais, pertencentes a uma escola pública situada na cidade de Londrina, Paraná, 

para ser apresentado como produto educacional do presente estudo. 

O desenvolvimento de um conjunto de atividades, seguindo o percurso do 

ciclo ISLE, proporciona ao estudante o aprendizado para uma diversidade de 

representações, para a criação de suposições, para a explicação e testagem de suas 

ideias em busca de fundamentos científicos ao invés de julgá-las como certa ou errada 

como uma reprodução de informações. Além de proporcionar o desenvolvimento da 

autonomia do estudante por meio da aquisição dos hábitos da mente de um cientista 

https://edocente.com.br/desafios-da-pandemia-novos-processos-educativos-para-os-alunos-envolvendo-o-corpo-o-movimento-e-jogos/
https://edocente.com.br/desafios-da-pandemia-novos-processos-educativos-para-os-alunos-envolvendo-o-corpo-o-movimento-e-jogos/
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orientados pelas rubricas, para que o mesmo tenha consciência do seu 

desenvolvimento e possa melhorá-lo. 

Por essa razão, optou-se pela utilização dessa abordagem de ensino por 

investigação, o ciclo ISLE, para a elaboração e aplicação do conjunto de atividades. 

 

3.2 O CONTEXTO PARA ELABORAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL E O AMBIENTE EDUCATIVO 
 

A elaboração do produto educacional ocorreu durante a pandemia de 

Covid-19. Neste período surgiu a necessidade de os professores ministrarem suas 

aulas de forma remota como forma de evitar a proliferação do vírus nas instituições 

de ensino.  

O produto educacional apresentado na presente pesquisa é o conjunto de 

atividades que teve como base o Ensino por Investigação e em específico inspirado 

no Ambiente de Aprendizagem da Ciência Investigativa (ciclo ISLE) a partir do tema 

Ácidos e Bases – Escala de pH, inserido na disciplina de Ciências da Natureza. O 

referido conjunto de atividades foi aplicado por meio de um ambiente educativo on-

line em duas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais, pertencentes a 

uma escola pública, situada na cidade de Londrina, Paraná. 

O Google Classroom ou sala de aula do Google é um ambiente educativo 

on-line gratuito que auxilia professores, estudantes e escolas com um espaço para a 

realização de aulas on-line. Por meio dessa ferramenta, os professores podem 

publicar tarefas em uma página específica e verificar quem concluiu as atividades, 

além de tirar dúvidas em tempo real e dar notas pela atividade. Os colegas de turma 

podem comunicar-se e receber notificações quando novos conteúdos são inseridos 

na sala de aula on-line.  

Em parceria com o Google Classroom existem recursos como o Google 

Meet que é uma ferramenta para realizar reuniões com vídeo e áudio possibilitando o 

acesso de vários participantes. Existem também o Google Forms ou Google 

Formulário utilizado geralmente para realização de atividades e avaliações, o Google 

Docs que é uma ferramenta semelhante ao Word, utilizada para digitar trabalhos, 

pesquisas e demais atividades, entre outros recursos on-line. 

Dessa forma, o conjunto de atividades inspirado no ciclo ISLE foi aplicado 

por meio do Google Classroom e os principais recursos utilizados foram o Google 
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Meet e o Google Docs, porém devido à existência de estudantes que não acessam o 

Google Meet, utilizou-se também a comunicação por meio de mensagens de texto, 

por meio do mural (um espaço do Google Classroom para postagem de avisos e 

demais mensagens) e via Google Docs.   

 

3.3 DESENVOLVIMENTO DO CONJUNTO DE ATIVIDADES INSPIRADO NO CICLO ISLE 

 

Praticar o raciocínio de forma semelhante a um cientista é uma parte 

essencial da abordagem de ensino ISLE. A característica dessa abordagem é melhor 

empregada quando os estudantes explicam as suas próprias experiências para 

responder às questões que lhes são colocadas ou mesmo para posicionar-se diante 

das suas próprias questões. 

Segundo Etkina, Brookes e Planinsic (2019), os estudantes aprendem a 

resolver problemas e a realizar os procedimentos durante a investigação quando 

buscam pensar de forma similar a um cientista durante a investigação científica, 

adquirindo o que os autores chamam de hábitos da mente ou habilidades científicas, 

quando seguem um conjunto de atividades específicas para uma determinada 

investigação e utilizam um conjunto de rubricas para a auto-avaliação. 

Para uma visualização mais clarificada do desenvolvimento do conjunto de 

atividades ao percorrer o ciclo ISLE, representou-se um esquema inspirado na Figura 

1. 

 

Figura 2 – Esquema do conjunto de atividades inspirado no ciclo ISLE 
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Fonte: adaptado de Eugenia Etkina (2015) 

 

Na primeira etapa do conjunto de atividades, realizou-se por meio do 

Google Meet a introdução dos conceitos sobre os ácidos e as bases, e a testagem 

com indicador natural proveniente do repolho roxo para identificar as substâncias 

ácidas e básicas, com duração de uma aula (aula 01). Foram testadas nessa primeira 

fase as substâncias suco de limão, suco de laranja, suco de tangerina, sabão em pó, 

detergente, refrigerante, pasta de dente, vinagre e água sanitária. Em todos os 

momentos é pertinente incentivar a interação entre os pares e com o coletivo. O 

objetivo desse primeiro momento foi que os estudantes diferenciassem as substâncias 



34 
 
 

 

que são ácidas e as substâncias que são básicas por meio das cores e demais 

características encontradas.  

Após a realização da primeira testagem, os estudantes receberam 

orientações por meio do Google Meet, de mensagens via Google Classroom, de 

orientações para o conjunto de atividades postadas pelo Google Classroom com 

auxílio do Google Docs, para realizarem pelo menos três tipos de representações que 

explicassem o que eles observaram. Essas representações deveriam demonstrar por 

meio de textos, desenhos, gráficos, tabelas, entre outros, o que os estudantes 

compreenderam sobre a primeira testagem, como por que as substâncias mudaram 

de cor quando foram misturadas com o suco do repolho roxo e se havia um padrão a 

ser observado, ou seja, se substâncias com características semelhantes 

apresentaram cores semelhantes. Dessas atividades, surgiram a emissão de 

hipóteses. Essas atividades ocorreram por meio do Google Docs, Word e fotos 

enviadas ao Classroom com a ideia de ser realizada fora do horário de aula e terminar 

até a próxima aula, ou seja, terminar em dois ou três dias, porém pelo fato de muitos 

estudantes realizarem o acesso às ferramentas on-line posteriormente, houve uma 

adaptação com relação à temporalidade. 

Os conhecimentos científicos foram inseridos à medida que surgiram as 

necessidades de aprendizagem por meio da mediação da professora. É relevante não 

fornecer um retorno para os estudantes sobre as representações, explicações e 

modelos construídos por eles, antes deles realizarem seu experimento de teste com 

um indicador natural diferente do utilizado na primeira testagem e deixá-los buscar 

suas respostas antes da promoção da elaboração do conhecimento científico com a 

intenção de formar estudantes com mais autonomia referente à própria aprendizagem.   

Em um segundo momento, os estudantes foram orientados, durante a aula 

on-line (aula 02) sobre a realização de outra testagem com um indicador natural 

diferente do utilizado na primeira testagem por cada estudante ou pequeno grupo de 

estudantes, fora do horário de aula, em suas casas. Foi sugerido que utilizassem suco 

de beterraba, água que o feijão ficou de molho, água da maceração de pétalas de 

rosas ou azaleia, mas quem achou outro indicador natural ficou livre para utilizá-lo. 

Optou-se pela utilização da testagem com as mesmas substâncias (suco de limão, 

suco de tangerina, ...) para promover as comparações, porém ficou livre para adicionar 
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mais testagens com substâncias diferentes desde que sejam acompanhadas pelo 

responsável de seus lares.  

Após a segunda testagem, os estudantes receberam orientações 

novamente durante a aula on-line (aula 03) para realizarem pelo menos três tipos de 

representações que expliquem o que eles observaram na segunda testagem. Foi 

marcada uma aula on-line via Google Meet na sequência, onde ocorreram as 

comparações feitas pelos estudantes do resultado da segunda testagem com as 

previsões/relações feitas a partir da primeira testagem, porém esta interação para 

expor as comparações das testagens ocorreu em outras aulas, em virtude de os 

estudantes que começarem a acessar o Google Meet após esta aula. Nesses 

momentos os estudantes identificaram as representações, explicações e hipóteses 

levantadas que foram refutadas ou mantidas e verificaram a necessidade da 

realização de mais testagens.  

As representações, explicações e hipóteses levantadas que foram 

mantidas pelos estudantes, apresentaram a necessidade da inserção dos 

conhecimentos científicos que ainda não haviam sido elaborados e a visualização da 

aplicação desse conhecimento no contexto diário.  

Os estudantes que refutaram as representações, explicações ou hipóteses 

levantadas, retornaram para a etapa do ciclo que julgaram necessário e realizaram as 

etapas subsequentes com novas proposições e tiveram mais uma aula on-line (aula 

04) para comunicar as novas ideias e construir o conhecimento científico.  

Os estudantes manifestaram um percurso diferente ao desenvolver esse 

conjunto de atividades, logo alguns refizeram determinadas etapas do ciclo enquanto 

outros não demonstraram essa necessidade.  

Após o desenvolvimento do conjunto de atividades foi utilizado o seguinte 

conjunto de habilidades: Foi capaz de realizar as  representações referentes à primeira 

testagem corretamente; Foi capaz de extrair as informações da  representação 

corretamente; Foi capaz de construir novos testes; Foi capaz de construir novas 

representações de representações anteriores; Foi capaz de refutar as 

explicações/hipóteses levantadas que não estavam de acordo com a escala de pH 

indicada nas testagens com indicador natural e voltar à etapa do ciclo que julgar 
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necessário; Foi capaz de encontrar aplicabilidades da escala de pH; Foi capaz de 

realizar comunicação sobre suas ideias e representações. 

Essas habilidades foram avaliadas com auxílio das rubricas com 

pontuações descritivas em um formato simples para verificar o desenvolvimento do 

conjunto de atividades pelos estudantes e oferecer orientações do seu percurso, 

possibilitando a eles um processo reflexivo do que pode ser melhorado. Não é o 

objetivo desta pesquisa demonstrar a aprendizagem dos estudantes, porém o que as 

rubricas indicaram ajudou a compreender o que pode ser melhorado também na 

elaboração e aplicação de um novo conjunto de atividades. 

Devido à época com aulas remotas, o tempo da aplicação do conjunto de 

atividades que foi previsto em quatro aulas mais as atividades a serem realizadas fora 

do horário de aula foi diferenciado por causa do acesso tardio ao Google Classroom 

e ao Google Meet por parte de um número considerável de estudantes. Por 

consequência, foi necessário repetir algumas etapas do ciclo como por exemplo, a 

primeira testagem e a aula on-line para comunicação das ideias, explicações e 

levantamento de hipóteses a serem refutadas ou mantidas sobre as testagens feitas. 

A seguir serão apresentados os aspectos metodológicos da pesquisa que 

descrevem a pesquisa qualitativa, o contexto da pesquisa, o embasamento da Análise 

Textual Discursiva e ferramenta para análise de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
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Neste capítulo, expõem-se os procedimentos de estudo e pesquisa da 

docente investigada para a elaboração da pesquisa. Adiante, serão delineados os 

seguintes aspectos essenciais: a pesquisa qualitativa, o contexto da pesquisa, o 

embasamento da Análise Textual Discursiva e a escolha da ferramenta para análise 

de dados FAPP. 

 

4.1 A PESQUISA QUALITATIVA 

 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa pode 

apresentar essas cinco características que foram apontadas de forma sucinta a seguir: 

1) a fonte dos dados é o ambiente natural e o investigador, principal 

instrumento de pesquisa, desprende de seu tempo para observar e analisar os 

fenômenos em estudo. Dessa forma, os investigadores qualitativos frequentam os 

locais de estudo porque se preocupam com o contexto e entendem que as ações 

podem ser melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual 

de ocorrência; 

2) a investigação qualitativa é descritiva e na sua busca de conhecimento, 

os investigadores qualitativos não reduzem as muitas páginas contendo narrativas e 

outros dados a símbolos numéricos, tentam analisar os dados em toda a sua riqueza, 

respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que estes foram registrados ou 

transcritos; 

3) os investigadores estão mais interessados nos processos do que em 

simples resultados; 

4) existe uma tendência de análise mais indutiva, os dados não são 

recolhidos como forma de confirmar ou negar hipóteses, as abstrações são 

elaboradas à medida que os dados coletados são organizados; 

5) o significado é mais importante do que a quantidade, pois os 

investigadores estão mais interessados nos sentidos atribuídos às ações e seus 

resultados que, muitas vezes, nem podem ser mensurados.  

Segundo Flick (2009), os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa 

consistem na escolha adequada de métodos e teorias convenientes; no 
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reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas; nas reflexões dos 

pesquisadores a respeito de suas pesquisas como parte do processo de produção de 

conhecimento; e na variedade de abordagens e métodos.  

Ainda segundo o autor, a pesquisa qualitativa apresenta como 

características essenciais a apropriabilidade de métodos e teorias, as perspectivas 

dos participantes e sua diversidade, a reflexividade do pesquisador e da pesquisa, e 

a variedade de abordagens e métodos. 

Neste contexto de investigação do aprendizado para a docência e para a 

pesquisa, a presente pesquisa assume processos interativos que ocorrem na relação 

entre a docente, a comunidade que envolve o ambiente educativo e conhecimento 

científico e tecnológico para a docência e para a pesquisa, compreendendo as 

relações de reconhecimento dos fenômenos a partir de quem os vivencia, 

considerando tempos e espaços de dinamismo e reflexões.  

Em face do exposto, considera-se a presente pesquisa como uma pesquisa 

qualitativa pelo fato de tratar-se de uma investigação sobre o aprendizado para a 

docência e para a pesquisa por meio de relatos/narrativas durante a elaboração e 

aplicação de um conjunto de atividades inspirado no ciclo ISLE em época de aulas 

remotas, e dos movimentos de estudo da própria pesquisa. 

 

4.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Devido ao contexto pandêmico, os professores passaram pela urgência de 

ministrar suas aulas de forma remota como forma de evitar a proliferação do vírus nas 

instituições de ensino. Esta nova forma de ensinar gerou muitos desafios para os 

profissionais da educação, entre eles encontrar abordagens eficazes e aprender a 

utilização das ferramentas on-line em favor do aprendizado dos estudantes. Desta 

forma, este trabalho visa à investigação da aprendizagem de uma professora do 

Ensino Fundamental – Anos Finais, por meio de relatos que registram esta súbita 

migração do ensino presencial para o ensino on-line, a elaboração e aplicação de um 

conjunto de atividades e a trajetória do estudo que envolve a presente pesquisa.  

Para analisar a aprendizagem para a docência e para a pesquisa observou-

se o processo de construção e aplicação de um conjunto de atividades que teve como 
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base o Ensino por Investigação e em específico inspirado no Ambiente de 

Aprendizagem da Ciência Investigativa (ciclo ISLE) desenvolvido pela professora e 

pesquisadora Eugenia Etkina, e os movimentos de estudo da pesquisa como um todo. 

Este conjunto de atividades é o produto educacional da presente pesquisa. 

O conjunto de atividades inspirado no ciclo ISLE foi elaborado com o tema 

Ácidos e Bases – Escala de pH inserido na disciplina de Ciências da Natureza e 

aplicado pela professora pesquisadora investigada em duas turmas de 9º ano do 

Ensino Fundamental de uma escola estadual no município de Londrina – Paraná, em 

época de aulas remotas no ano de 2020. 

Foram realizados 42 relatos, que consistem em gravações sobre os 

principais acontecimentos da elaboração e aplicação do conjunto de atividades e 

acontecimentos adjacentes durante a construção da pesquisa, que foram descritos e 

reorganizados por meio da Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2016) e 

analisados por meio da ferramenta FAPP. 

 

4.3 EMBASAMENTO DA ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA 

 

Para ocorrer a interpretação e compreensão dos dados, foram utilizados os 

procedimentos da Análise Textual Discursiva (ATD), um método de análise de dados 

de natureza qualitativa descrito por Moraes e Galiazzi (2016). Estes procedimentos 

conjugam análise e síntese. Na análise os textos são fragmentados, e na síntese os 

elementos semelhantes são reintegrados em categorias, apresentando-se, a partir 

delas, novos textos, que reúnem os aspectos essenciais dos materiais de análise 

investigados. 

A Análise Textual Discursiva apresenta uma perspectiva fundamentada na 

hermenêutica, onde a compreensão inicia-se a partir dos sentidos mais imediatos e 

simples dos fenômenos da pesquisa. Contudo, ao longo da análise a compreensão 

passa a produzir sentidos mais distantes, complexos e aprofundados. Possibilita 

encontrar sentidos ocultos no texto e o envolvimento em movimentos de constante 

reconstrução dos significados dos relatos investigados. 

 

A análise textual propõe-se a descrever e interpretar sentidos que a leitura de 
um conjunto de textos pode suscitar. Sempre parte do pressuposto de que 
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toda leitura é uma interpretação e que não existe uma leitura única e objetiva. 
Ainda que, seguidamente, dentro de determinados grupos, possam ocorrer 
interpretações semelhantes, um texto sempre possibilita construir múltiplas 
interpretações (MORAES; GALIAZZI, 2016, p.36) 

 

Conforme Moraes e Galiazzi (2016), a análise textual discursiva ocorre em 

três etapas: (i) processo de desconstrução e unitarização, no qual o texto é 

desmontado e fragmentado em unidades de significado; (ii) organização das 

categorias e estabelecimento de relações, as quais podem ser constantemente 

reagrupadas; (iii) produção de metatextos, os quais exploram categorias finais da 

investigação captando o novo emergente. 

Durante o processo de elaboração e aplicação do conjunto de atividades e 

construção da pesquisa, foram feitos 42 relatos. Na primeira etapa, estes relatos foram 

descritos e fragmentados em unidades de significado e foram representados pela letra 

“R” acompanhada de números de “1 a 42”, e ainda uma sequência de letras de acordo 

com a ordem do alfabeto brasileiro para indicar a ordem dos fragmentos de um mesmo 

relato. Exemplo: (R1A, R1B..., R2A, R2B...). 

Para melhor compreensão segue descrito um exemplo de relato que foi 

fragmentado em unidades de significado:  

 

“R39A: Realizei a análise textual discursiva inspirada em Moraes e Galiazzi 
(2016), porém acredito que ainda existam adequações a fazer. R39B: Agora 
preciso pesquisar mais referenciais para analisar este material após as sub 
subcategorizações. R39C: Antes de realizar o curso de mestrado eu inventava 
um conjunto de atividades que eu acreditava que poderia despertar o 
interesse e permitisse a aprendizagem dos estudantes. No ambiente escolar, 
a equipe pedagógica pede muito o uso de metodologias diversificadas, mas 
raramente discute-se sobre a fundamentação teórica dessas metodologias e 
quando há discussão, ocorre de forma superficial, deixando a desejar sua 
compreensão. Quem já trabalhou com professores do Ensino Fundamental 
deve ter percebido que “inventar” um conjunto de atividades “diferente” é 
muito comum entre professores. Essas minhas “invenções” de atividades não 
eram inspiradas em referenciais teóricos metodológicos, poderiam até se 
encaixar em alguns referenciais, mas eu não tinha conhecimento disso. Em 
minha graduação conheci pouquíssimos autores da área da Educação e 
Ciências da Natureza, muitos autores renomados destas áreas fui conhecê-
los cursando especializações e disciplinas do mestrado e sei que ainda tenho 
muito a conhecer e aprender. Assim, passei a elaborar atividades com o 
conhecimento de referenciais teóricos e metodológicos. R39D: Percebo que 
realizar esses cursos colaborou muito para formar a professora que sou e sei 
que atuando nesta área, o estudo não pode parar. Enquanto professora 
sempre pesquisei a melhor forma de abordar um conteúdo, a melhor forma 
de elaborar atividades ou de elaborar uma avaliação, porém antes de 
participar da comunidade acadêmica, principalmente em nível de mestrado, 
essas pesquisas ocorriam sem uma sistematização e com muito pouco 
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conhecimento sobre referenciais teóricos. Hoje acredito que sou realmente 
uma professora pesquisadora”. 
 

 
Na segunda etapa ocorre a organização das categorias e estabelecimento 

de relações. Apresenta-se então uma demonstração dos movimentos desta etapa 

utilizando o exemplo do relato 39 citado acima, evidenciando que as categorias 

puderam ser acomodadas em subcategorias e sub subcategorias da seguinte forma: 

o relato “R39A” foi organizado na categoria “conhecimento”, na subcategoria 

“aprendizado sobre os referenciais teóricos do tema da pesquisa” e na sub 

subcategoria “conhecimento sobre o referencial da análise textual discursiva”; o relato 

“R39B” foi organizado na categoria “reflexão”, na subcategoria “reflexão sobre o 

próprio aprendizado da docência e da pesquisa” e na sub subcategoria “reflexão sobre 

a análise de dados da pesquisa”; o relato “R39C” foi organizado na categoria “reflexão”, 

na subcategoria “reflexão sobre o próprio aprendizado da docência e da pesquisa” e 

na sub subcategoria “reflexão sobre os referenciais teóricos da pesquisa”; e o relato 

“R39D” foi organizado na categoria “identidade”, na subcategoria “visão de si mesmo 

como aprendiz docente e pesquisadora” e na sub subcategoria “aquisição de um perfil 

docente”. Ressalta-se que esta organização pode ser constantemente reagrupada de 

acordo com diferentes perspectivas. 

Segundo Moraes e Galiazzi (2016), posto que as categorias estejam 

definidas e expressas descritivamente a partir dos elementos que as constituem, 

inicia-se um processo de explicitação de relações entre elas no sentido da construção 

da estrutura de um metatexto. Dessa forma, na terceira etapa ocorre a produção dos 

metatextos com a captação do novo emergente em que se busca expressar as 

compreensões alcançadas por meio dos descritores dos FAPP.  

 

4.4 FERRAMENTA PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

Para analisar os dados optou-se pelo instrumento de análise Focos da 

aprendizagem do professor pesquisador – FAPP, apresentado por Vicentin et al. 

(2020),  pelo fato de a docente investigada cursar o mestrado profissional e devido à 

constatação de categorizações a priori similares para com os dados obtidos no 

presente trabalho, logo os metatextos construídos a partir dessas categorizações 
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detalham e explicam sobre o percurso do aprendizado de cada foco deste 

instrumento. 

Os FAPP foram estruturados por Vicentin et al. (2020) em cinco categorias. 

Dessas categorias a priori surgiram as subcategorias e sub subcategorias emergentes 

por meio da análise dos relatos realizados durante a investigação para a docência e 

para a pesquisa de uma professora durante a elaboração e aplicação do conjunto de 

atividades inspirado no ciclo ISLE e no decorrer da construção de sua própria 

pesquisa. 

Desse modo, essas subcategorias e sub subcategorias que emergiram 

durante os movimentos de estudo e pesquisa da docente investigada foram 

analisadas de forma detalhada por meio da referida ferramenta analítica e discutidas 

no capítulo a seguir. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

A ferramenta analítica Focos da Aprendizagem do Professor Pesquisador 

(FAPP), foi escolhida para a realização das análises de dados da presente pesquisa, 

pois permite a análise dos relatos da docente em ambiente de aulas remotas 

categorizados em cada foco. Para utilizá-la realizou-se o processo de unitarização dos 

relatos feitos pela docente, para inseri-los nas categorizações e dar origem ao 

metatexto, inspirado em Moraes e Galiazzi (2016). 

Definiu-se por apresentar os recortes dos relatos agrupados em categorias, 

subcategorias e sub subcategorias, cujas categorias foram nomeadas de focos, a 

começar pelo Foco 1: Interesse, na sequência, seguiu-se a mesma dinâmica analítica 

para o Foco 2: Conhecimento, Foco 3: Reflexão, Foco 4: Comunidade e Foco 5: 

Identidade.  

Consta nesta seção uma breve descrição de cada foco contendo quadros 

para apresentar os exemplos representativos dos recortes dos relatos realizados pela 

professora pesquisadora, intercalados por comentários explicativos, formando as 

unidades de análise. Os outros exemplos desses recortes estão dispostos no 

apêndice desta dissertação.  

É comum um recorte de relato apresentar características de duas ou mais 

categorizações, dessa forma, a classificação ocorreu conforme a maior aproximação 

de uma determinada categoria. 

 

5.1 FOCO 1 – INTERESSE 

 

Nesta categoria pretende-se explicitar o interesse que a professora 

pesquisadora manifesta por meio do envolvimento emocional, das preocupações, do 

estímulo e da motivação, que a mobilizaram para o aprendizado para a docência e 

para a pesquisa. 

 

Quadro 2 – Foco 1: interesse  

Subcategoria Sub 
Subcategorias 

Exemplos de recortes de relatos 

Envolvimento 
com o 

Envolvimento 
emocional com 

R6C: É preocupante, mas resta-me esperar as determinações 
do governo. 
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conhecimento 
para a 

docência e 
para a 

pesquisa. 
 

a docência e a 
pesquisa. 
 

R7D: O que me preocupa diante dessas informações é que 
existem estudantes que não têm acesso à internet nem 
equipamento para acessá-la em casa e outros estudantes da 
rede pública (...). 
R13B: (...) já fico preocupada imaginando como reorganizar o 
planejamento de ensino e de pesquisa depois de todas essas 
mudanças.  
R15I: (...) e isso é angustiante, pois como planejar algo que 
não sei ao certo como será. 
R19E: Foi interessante ter a visão do estudante perante a 
abordagem ISLE. 
R26C: É preocupante ter poucos participantes (...). 
R27B: Continuo preocupada com o pequeno número de 
estudantes que participaram das reuniões (aulas on-line), (...). 
R37B: Fiquei contente com o que as rubricas apresentaram 
referente aos estudantes que participaram de fato de todo o 
processo de desenvolvimento do conjunto de atividades, pois 
foi possível identificar a presença das habilidades científicas 
ou hábitos da mente nestes estudantes no decorrer deste 
processo. 

Interesse 
sobre os 
instrumentos 
de análise. 

R27E: Achei interessantes esses instrumentos de análise de 
dados. 
R27G: Achei que são ótimos instrumentos de análise e acredito 
que possam revelar pontos interessantes de minha pesquisa, 
agora é só decidir qual o mais adequado para os meus dados. 

Interesse 
sobre as 
rubricas do 
ciclo ISLE. 

R30C: Achei as rubricas uma ótima ferramenta para 
análise/avaliação dos estudantes. 
 

 Fonte: a autora 

 

A maioria dos relatos contidos no foco “interesse” e na sub subcategoria 

“envolvimento emocional com a docência e a pesquisa”, expressa um sentimento de 

angústia e preocupação para com o desenvolvimento do planejamento docente anual 

e para com o desenvolvimento do projeto de pesquisa do mestrado devido à 

suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia de Covid-19 e a incerteza 

de como seriam os dias seguintes. Nesta interpretação o interesse se apresenta pelos 

sentimentos de angústia e preocupação. Observa-se que a docente sente a 

necessidade de um planejamento das aulas e do projeto de pesquisa, porém a 

imprevisibilidade decorrente dessa suspensão das aulas a impede de organizar sua 

programação. No relato R19E, a docente demonstra interesse em ter a percepção dos 

estudantes perante a abordagem do ensino por investigação utilizada chamada de 

ciclo ISLE. A docente também demonstrou um envolvimento pessoal de 

contentamento ao avaliar o desenvolvimento do conjunto de atividades e perceber que 

houve a aquisição dos “hábitos da mente” por parte dos estudantes participantes. 
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Neste sentido, entende-se que a docente considerou o processo cognitivo dos 

estudantes como regulador da sua ação educativa. 

Nas sub subcategorias “aprendizado sobre os instrumentos de análise” e 

“aprendizado sobre as rubricas do ciclo ISLE”, o interesse da docente é demonstrado 

por um sentimento de satisfação com relação aos instrumentos de análise estudados 

e as rubricas. Percebe-se a criação de boas expectativas com relação ao uso desses 

instrumentos. 

 

5.2 FOCO 2 – CONHECIMENTO  

 

Tal categoria pode ser definida como o momento em que a professora 

pesquisadora demonstra conhecimento da pesquisa e da docência, capaz de interferir 

diretamente nas ações didáticas e pedagógicas e envolve-se com a prática científica 

e tecnológica. 

Referente à pesquisa, esta categoria demonstra o conhecimento da 

professora pesquisadora sobre os referenciais teóricos da área da pesquisa, sobre 

técnicas e métodos diversos, sobre a utilização de procedimentos de organização, 

categorização e análise de dados, quando reflete sobre questões metodológicas em 

busca da melhor opção para a pesquisa e sobre a relação da gestão da sala de aula 

referente às preocupações da professora pesquisadora com as questões didáticas e 

pedagógicas da sala de aula que tem suas ações pautadas na realidade escolar. 

 

Quadro 3 – Foco 2: Conhecimento  

Subcategorias 
 

Sub 
Subcategorias 

Exemplos de recortes de relatos 

Aprendizado 
científico e 

tecnológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizado 
sobre as 
ferramentas do 
Google 
Classroom. 

R14B: Hoje aprendi a utilizar o Google Docs e a criar e postar 
atividades, aprendi também a criar formulários do Google 
Classroom, a visualizar as respostas dos estudantes, dar 
feedback para as mesmas e digitar a correção automática. 

R18: (...)R19: R19A: O uso do Google Meet passou a ser gratuito, porém ainda 
não realizei nenhuma reunião/aula, preciso de tempo para 
estudar como posso utilizar essa ferramenta da melhor forma, 
visto que é a ferramenta que tenho em mente para usar na 
aplicação do conjunto de atividades. Iniciei a exploração 
desta ferramenta hoje. 
R26A: Iniciei esta semana um mini curso oferecido pela SEED 
para aprender mais sobre as ferramentas on-line e a primeira 
aprendizagem foram os manuseios com o Google Meet. 
Apesar de já ter aprendido anteriormente sobre esta 
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ferramenta, acredito que sempre tem algo a mais para 
aprender.    
Outros exemplos: R14D; R20C. 

Aprendizado 
para 
publicação de 
artigo 
científico. 

R19B: Hoje também terminei de realizar as modificações que 
a revista pediu para publicar meu artigo com ajuda dos meus 
orientadores.   
 

Aprendizado 
sobre o 
instrumento de 
avaliação do 
ciclo ISLE. 

R30B: Aprendi a elaborar as rubricas para avaliar as 
habilidades científicas apresentadas pelos estudantes 
inspiradas nas rubricas apresentadas pela Eugenia Etkina e 
já iniciei a análise do desenvolvimento do conjunto de 
atividades dos estudantes que enviaram as representações, 
porém como ainda não realizamos as considerações finais de 
todo o processo, esta análise é parcial. A análise da 
aprendizagem dos estudantes não é o objetivo de minha 
pesquisa de mestrado, mas acho importante para verificar a 
eficácia da abordagem de ensino utilizada. 

Aprendizado 
sobre os 
referenciais 
teóricos da 
pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizado 
sobre os 
referenciais 
teóricos para 
elaboração do 
conjunto de 
atividades 
inspirados no 
ciclo ISLE. 

R19C: Para a dissertação eu estou realizando as leituras para 
construir o conjunto de atividades. Estou lendo os artigos da 
Eugenia Etkina novamente para compreender melhor a 
abordagem do ciclo ISLE, que é a abordagem que pensamos 
em utilizar no desenvolvimento do conjunto de atividades. 
Ano passado além de realizar algumas leituras sobre esta 
professora, pesquisadora e autora, também realizei um 
minicurso proposto pelo meu orientador e minha colega do 
grupo de pesquisa, Thamires.  
R19F: A meu ver, essa é uma abordagem do ensino por 
investigação diferenciada por analisar as habilidades que o 
estudante adquire no desenvolvimento de cada etapa do ciclo 
de investigação e por ter uma etapa que promove a 
construção  de variadas representações sobre o tema, 
proporcionando ao estudante a oportunidade de aprender 
qualquer tema por meio deste ciclo, então o objetivo é fazer 
com que o estudante pense de forma semelhante a um 
cientista, que ele busque suas próprias respostas por meio de 
observações, testagens, análises e reflexões. 
R19G: O ciclo ISLE foi pensado para ensinar temas de física 
por promover a construção de representações matemáticas 
das observações e testagens, o que eu achei muito válido, 
pois assimilar temas que envolvem representações 
matemáticas é mais complicado com abordagens tradicionais 
que acabam na memorização de fórmulas e não no 
entendimento de como essas representações matemáticas 
surgiram, mas pode ser adaptado para abordar qualquer 
tema. 
R19H: Eu percebi que a Eugenia Etkina deixa a verificação da 
aprendizagem do estudante em segundo plano porque ela 
sabe que a aprendizagem vai ocorrer se ele adquirir a cultura 
de pensar de forma semelhante a um cientista. 

Conhecimento 
sobre os 
referenciais 
teóricos que 
tratam do 
conteúdo 
Ácidos e Bases 
– Escala de pH 

R24C: (...) usei como base o próprio livro didático dos 
estudantes “Araribá mais Ciências” – Maíra Rosa Carnevalle”, 
e estou inserindo a testagem com indicador natural repolho 
roxo proposto no livro dentro do ciclo ISLE, (...). 
R25B: (...) e o livro “Práticas de Química para o Ensino Médio” 
– Jaqueline Nicolini e Keller Paulo Nicolini. 
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abordado no 
conjunto de 
atividades. 

Conhecimento 
sobre os 
instrumentos 
de análises de 
dados. 

R27F: Realizei leituras sobre os trabalhos que apresentam os 
focos da aprendizagem científica (ARRUDA; PASSOS; 
FREGOLENTE, 2012), os focos da aprendizagem docente; 
(ARRUDA et al., 2013), os focos da aprendizagem para a 
pesquisa (TEIXEIRA; PASSOS; ARRUDA, 2015) e os focos 
da aprendizagem do professor pesquisador (VICENTIN et al., 
2020). Os focos da aprendizagem formal (CORRÊA; 
PASSOS; ARRUDA, 2018), eu já havia lido em outro 
momento, porém compreendi melhor depois que li todos os 
focos desde o primeiro que foi apresentado. 

Conhecimento 
sobre o 
referencial da 
análise textual 
discursiva. 

R38C: Agora iniciarei a análise textual discursiva inspirada em 
Moraes e Galiazzi (2016), referencial que já utilizei para 
construir meu primeiro artigo. 
R39A: Realizei a análise textual discursiva inspirada em 
Moraes e Galiazzi (2016), porém acredito que ainda existam 
adequações a fazer. 

Conhecimento 
sobre o 
referencial da 
pesquisa 
qualitativa. 

R41A: Hoje tive mais uma orientação para a escrita da 
dissertação. Meu orientador indicou os livros do Flick (2009) 
e do Bogdan e Bliken (1994) que falam sobre a pesquisa 
qualitativa. 

Aprendizado 
das questões 
que envolvem 
a gestão da 
sala de aula 
on-line, dos 
métodos e 
técnicas de 
coleta e 
organização 
de dados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planejamento 
da aplicação 
do projeto 
inicial. 

R1B: Inicialmente a ideia era aplicar o conjunto de atividades 
com os nonos anos, devido ao tema escolhido ser abordado 
nesta série, porém no ano de 2020, o documento orientador 
do ensino fundamental passou a ser as Bases Nacionais 
Curriculares (BNCC), que abordam o tema de física escolhido 
para a elaboração do conjunto de atividades nos sétimos 
anos.  Assim, no início do ano letivo de 2020, eu estava 
preparando os estudantes para iniciar a aplicação do meu 
projeto nos sétimos anos, estávamos estudando sobre 
“Unidades de Medidas” e iríamos iniciar os estudos sobre 
velocidade e aceleração para abordar então a segunda Lei de 
Newton por meio do conjunto de atividades inspiradas no 
Ciclo ISLE. 
R5A: Nesse momento eu já iria iniciar a aplicação do produto 
educacional que é o conjunto de atividades inspirado no ciclo 
ISLE, porém as aulas presenciais foram suspensas. 
R16E: (...) o que pelo menos vai nos permitir prever 
adequações caso necessário, (...). 

Transição das 
aulas 
presenciais 
para as aulas 
remotas e 
transição do 
planejamento 
da aplicação 
do conjunto de 
atividades 
anterior para o 
novo 
planejamento. 

R2C: (...) pois tudo o que eu havia planejado sofrerá mais 
interferências do que o habitual por conta disso e minha 
aplicação do projeto do mestrado pode atrasar ou passar por 
modificações. 
R11A: A ordem dos conteúdos está um pouco diferente do que 
planejei em todas as séries que tenho, no sétimo ano por 
exemplo eu estava trabalhando com unidades de medida, iria 
falar sobre “Velocidade”, “Aceleração” e “Segunda Lei de 
Newton” e a videoaula passada para os estudantes pela Tv 
foi sobre “Atmosfera”. 
R12A: As videoaulas continuam a passar pela TV com a 
organização diferente do meu planejamento, outro problema 
é que em algumas séries houve mudança do tema de ontem 
para hoje, no sétimo ano, por exemplo, ontem abordaram o 
tema “Atmosfera” e hoje abordaram o tema “Relações 
ecológicas”, (...). 
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R15A: Hoje, dia 17/04/2020, começam a aparecer mais 
problemas com as aulas remotas, ainda tem pouquíssimos 
estudantes acessando o Google Classroom e nas minhas 
turmas são cerca de 3 a 9 estudantes por turma do ensino 
fundamental. 
R15H: Tudo o que foi planejado para o meu projeto de 
pesquisa do mestrado também não será possível 
desenvolver, será preciso repensar em tudo (...). 
R17A: Hoje, dia 29/04/2020, mais de duas semanas se 
passaram com o Classroom ativo e eu continuo com poucos 
estudantes acessando o Classroom, dos poucos estudantes 
que acessam, poucos respondem às minhas perguntas e me 
enviam mensagens para tirar suas dúvidas, ou seja, não há 
muita interação e a pouca interação que ocorre é por escrito. 
R17B: Hoje tive uma reunião com meus orientadores do 
mestrado foi sugerido que modificássemos o projeto de 
pesquisa, visto que não vou conseguir aplicar o projeto de 
forma presencial da forma que planejamos e on-line com um 
número tão pequeno de estudantes acessando também será 
complicado, então ao invés de olhar para a aprendizagem dos 
estudantes, vamos olhar para minha trajetória como 
professora no desenvolvimento das atividades on-line. 
R24A: Hoje dia 30/06/2020 existem estudantes que 
começaram a acessar o Classroom agora e estão realizando 
as atividades atrasadas desde o início das aulas remotas. No 
momento existem cerca e 60%  dos estudantes acessando o 
Classroom, mas isso não significa que desses 60%, todos 
acessam o Google Meet. 
Outros exemplos: R14A; R19I; R19K; R20A; R21B. 

Mudanças que 
ocorreram no 
projeto de 
pesquisa. 

R19L: Para a construção das atividades inspiradas no ciclo 
ISLE, vou usar então as turmas de 9º ano com tema de 
química, ao invés dos sétimos anos com o tema de física,(...).  
R19M: (...) e seja possível de ser abordado com o ciclo ISLE. 

Elaboração do 
conjunto de 
atividades de 
química para 
os nonos anos. 

R20E: Ainda preciso verificar o número de estudantes que 
conseguirão acessar o Google Meet. 
R22A: Hoje, dia 15/06/2020, tive mais uma reunião com meu 
orientador, decidimos montar o conjunto de atividades com o 
tema Ácidos e Bases – Escala de pH, para os nonos anos, 
pois está no planejamento do professor que grava as 
videoaulas. Este tema está previsto para ser abordado entre 
o mês de agosto e setembro. Meu orientador pediu para que 
eu continuasse a gravar ou anotar o que eu estou pensando 
quando estou elaborando as atividades, como eu estou 
organizando as atividades para a análise, pois depois que eu 
aplicar o conjunto de atividades a intenção é repensar no que 
deu certo e o que poderia ser modificado. 
R25C: Comecei a elaborar então o conjunto de atividades 
inspiradas no ciclo ISLE. Como objetivo pretendo que os 
estudantes aprendam a “Diferenciar ácidos e bases a partir 
das cores; Identificar o grau de acidez das substâncias; 
Identificar o grau de basicidade das substâncias”, pretendo 
que o ciclo de atividades inicie com o experimento 
observacional que no caso será a testagem das substâncias 
com o suco do repolho roxo que é o indicador natural de 
ácidos e bases escolhido, optei por testar apenas substâncias 
presentes nos alimentos e demais produtos que é possível 
encontrar em casa e não seja perigoso manusear, já 



49 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pensando na outra testagem que os estudantes deverão 
realizar em casa. 
Pretende-se que os estudantes observem a testagem por 
meio do Google Meet, uma opção de ferramenta on-line que 
permite a interação entre os estudantes e com a professora, 
e iniciem a observação com a seguinte pergunta: “O que pode 
acontecer com o suco do repolho roxo ao misturar com as 
substâncias determinadas?”, (...). 
R25E: Em uma nova etapa, cada estudante deverá realizar 
uma nova testagem com um indicador natural de ácido e base 
diferente do suco de repolho roxo e verificar se as 
observações e hipóteses levantadas sobre a testagem feita 
com o indicador repolho roxo concordam com a testagem 
feita com outro indicador natural. Após esta etapa marcar 
mais uma reunião no Google Meet para expor as 
comparações entre as diferentes testagens e analisar em 
conjunto as ideias que podem ser validadas ou não. Por fim, 
marcar mais uma reunião pelo Google Meet para  apresentar 
aos estudantes os conceitos de escala de pH de 0 a 14 
pontuando a diferença entre pH ácido, neutro e básico 
(alcalino) e comparar com as escalas montadas pelos 
estudantes previamente e realizar uma mediação para 
reformular os conceitos cientificamente, aceitando ou não 
suas hipóteses/representações. 
Outro exemplo: R24B. 

Aplicação do 
conjunto de 
atividades de 
química com 
os estudantes 
dos nonos 
anos e gestão 
da sala de aula 
on-line. 

R26B: A reunião via Google Meet com o 9A ocorreu às 
10h15min, apareceu uma única estudante, a mesma 
estudante que sempre participa das outras reuniões. Como 
não é uma participação obrigatória é comum nessa turma 
comparecer um ou dois estudantes nas reuniões marcadas 
por meio do Google Meet em todas as disciplinas. Realizei a 
testagem com o suco do repolho roxo ao vivo pelo Google 
Meet conforme eu havia planejado, usei potinhos de plástico 
todos do mesmo tamanho para utilizar a mesma quantidade 
de indicador e substância em todas as testagens, houve 
interação, a estudante achou interessante quando ocorreu a 
mudança de cor, conseguiu entender o que significa essa 
mudança, porque surgiram outras colorações conforme foi 
utilizada uma testagem com uma substância diferente e 
conseguiu achar outras características em comum em 
substâncias com colorações semelhantes. Pedi a ela para 
representar o que ocorreu de três formas diferentes conforme 
descrito no conjunto de atividades e me enviar até a próxima 
reunião (aula on-line). A reunião via Google Meet com o 9B 
ocorreu às 11h:05min conforme o horário de aulas da escola, 
compareceram quatro estudantes, uma delas perdeu a 
conexão na metade da testagem. A testagem com o repolho 
roxo ocorreu conforme o planejado, houve interação, houve 
interesse por parte dos participantes, porém com um número 
muito pequeno de estudantes. Pedi a eles também para 
representar o que ocorreu de três formas diferentes e me 
enviar até a próxima reunião. Nas duas testagens usei limão, 
laranja e tangerina, e os estudantes conseguiram perceber 
semelhanças entre os alimentos, além da proximidade da 
coloração depois da mistura com o indicador de ácidos e 
bases utilizado que foi o suco do repolho roxo. Perceberam 
que houve substância que após misturar com o suco do 
repolho roxo, praticamente não mudou de cor, o que inferiram 
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que não era nem ácido nem básico, ou seja, neutro. 
Perceberam que é possível agrupar por coloração conforme 
as características em comum. 
R26D: (...) vou marcar mais uma reunião para a próxima aula 
e repetir a testagem com as duas turmas para tentar alcançar 
um número maior de participantes, (...). 
R27C: (...) preparei uma orientação por escrito para postar na 
sala de aula on-line para os estudantes que não participaram 
por meio do Google Meet tentarem realizar as atividades, 
porém entendo que surgirão dificuldades, visto que até os 
estudantes que tiveram a oportunidade de participar do 
Google Meet apresentaram dúvidas/dificuldades. 
R30A: Durante a semana recebi mais algumas atividades 
sobre a testagem com o indicador natural de ácidos e bases, 
representações/hipóteses, teste, comparações e validações.  
R30D: Um estudante que não participou das aulas on-line, 
perguntou por escrito pelo Classroom, um pouco antes de 
iniciar a aula on-line de hoje, onde ele achava as respostas 
no livro, fiz as orientações por escrito novamente e pedi a ele 
para que participasse da aula on-line de hoje, porém ele não 
apareceu. Hoje, 11/09/2020, tive mais uma reunião via 
Google Meet com as turmas de 9º ano, sempre com aviso 
prévio. Apresentei as representações feitas pelos estudantes 
para os demais, pedi para que cada estudante “presente” 
contasse suas ideias para realizar as representações, testes, 
comparações e não refutação, abri para que os outros 
estudantes interagissem, porém nem todos os estudantes 
que enviaram as atividades on-line participaram da aula on-
line por meio do Google Meet, os estudantes que participaram 
e haviam compreendido o desenvolvimento das atividades de 
forma equivocada ao ver as atividades dos colegas 
conseguiram compreender melhor o desenvolvimento e o 
propósito das atividades. Promovi a comparação dos valores 
de pH a partir das representações já montadas pelos 
estudantes, começando pela testagem com o repolho roxo e 
comparando-a com as outras testagens que eles realizaram 
com indicadores naturais de ácido e base diferentes, alguns 
estudantes perceberam já nas representações que as 
substâncias apresentaram colorações diferentes para 
indicadores distintos, outros perceberam pela interação de 
hoje. Apresentei os conceitos de escala de pH de 0 a 14 
pontuando a diferença entre pH ácido, neutro e básico e 
realizamos mais comparações com as representações 
montadas pelos estudantes previamente para promover a 
formação dos conceitos científicos e descartar as 
compreensões equivocadas. Apresentei também as demais 
características e comportamentos que podem diferenciar as 
substâncias ácidas e básicas de acordo com as teorias de 
Arrhenius. Alguns estudantes demonstraram que gostaram 
de desenvolver esse conjunto de atividades e pediram 
atividades semelhantes para abordar os próximos temas. 
R34A: Hoje, 26/09/2020, fiz mais uma análise de todo o 
desenvolvimento das atividades inspiradas no ciclo ISLE 
ocorrido até o momento. 
R34C: Aqueles estudantes que tentaram desenvolver as 
atividades apenas com as orientações por escrito, 
apresentaram dificuldades, muitos deles entenderam de 
forma equivocada e precisaram refazer o conjunto de 
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atividades. Faz parte do ciclo ISLE refazer uma ou mais 
etapas que não ocorreram conforme o esperado, (...). 
R36C: Realizamos a comparação dos valores de pH a partir 
das representações já montadas pelos estudantes, 
começando pela testagem com repolho roxo e comparando-
a com as outras testagens que eles realizaram com 
indicadores naturais de ácido e base diferentes. Pedi para 
quem ainda não tinha participado falasse primeiro, eles 
perceberam que a cor é a característica que indica algo e que 
as substâncias apresentaram colorações diferentes para 
indicadores distintos. Houve estudantes que montaram uma 
espécie de régua com cores, outros montaram tabelas que se 
aproximaram bem da escala de pH. Apresentei novamente os 
conceitos de escala de pH de 0 a 14 pontuando a diferença 
entre pH ácido, neutro e básico, e realizamos mais 
comparações com as representações montadas pelos 
estudantes previamente para promover a formação dos 
conceitos científicos e descartar as compreensões 
equivocadas. Os estudantes presentes demonstraram que 
gostaram de desenvolver esse conjunto de atividades e 
pediram novamente atividades semelhantes para abordar os 
próximos temas. Discutimos também sobre as situações que 
a identificação do pH das substâncias é importante. 
R37A: Hoje analisei o que as rubricas apresentaram referente 
à avaliação da aquisição das habilidades científicas e 
consequentemente da aprendizagem conceitual dos 
estudantes que desenvolveram o conjunto de atividades. Esta 
ferramenta de avaliação foi inspirada nas rubricas 
desenvolvidas para o ciclo ISLE de Eugenia Etkina. 
R37C: Os estudantes que participaram de todo o processo de 
construção do conjunto de atividades apresentaram todas ou 
a maioria das habilidades científicas. 
Outros exemplos: R27A; R28A; R28C; R29A; R29D; R31A; 
R33A; R36A; R38A. 

Fonte: a autora 

 

Sobre a subcategoria aprendizado científico e tecnológico, na sub 

subcategoria “aprendizado sobre as ferramentas do Google Classroom” a docente 

demonstra aprendizado científico e tecnológico com as ferramentas do Google 

Classroom, como a utilização do Google Docs, do Google Forms e do Google Meet 

para o ensino e aprendizagem das aulas remotas e para a aplicação do conjunto de 

atividades inspirado no ciclo ISLE.  

Percebe-se também a aquisição de conhecimento na sub subcategoria 

“aprendizado para publicação de artigo científico” ao relatar o término das 

modificações que a revista pediu para a publicação do artigo científico. 

Na sub subcategoria “aprendizado sobre o instrumento de avaliação do 

ciclo ISLE” percebe-se a aquisição do conhecimento pela docente sobre as rubricas, 

uma ferramenta de avaliação da aprendizagem utilizada neste caso para avaliar a 



52 
 
 

 

aquisição das habilidades científicas pelos estudantes e a eficácia da abordagem 

ISLE. 

A docente demonstra, sobre os referenciais teóricos do tema da pesquisa 

na sub subcategoria “aprendizado sobre os referenciais teóricos para elaboração do 

conjunto de atividades inspirados no ciclo ISLE”, o conhecimento sobre o referencial 

teórico para a elaboração do conjunto de atividades inspirado no ciclo ISLE, bem como 

sobre o objetivo desta abordagem que é fazer com que os estudantes adquiram a 

cultura de pensar de forma semelhante a um cientista. 

Nas sub subcategorias “conhecimento sobre os referenciais teóricos que 

tratam do conteúdo Ácidos e Bases – Escala de pH abordado no conjunto de 

atividades”, “conhecimento sobre os instrumentos de análises de dados” e 

“conhecimento sobre o referencial da análise textual discursiva”, a docente apresenta 

conhecimento sobre os referenciais teóricos conceituais e analíticos que pretende 

utilizar em sua pesquisa. 

Referente à subcategoria “conhecimento das questões que envolvem a 

gestão da sala de aula on-line e dos métodos e técnicas de coleta e organização de 

dados”, no relato 1B da sub subcategoria “planejamento da aplicação do projeto 

inicial”, a professora realiza observações epistêmicas das dificuldades encontradas 

para construir o conjunto de atividades que o tema esteja de acordo com a série e 

planejamento institucional devido às mudanças que ocorreram com os documentos 

orientadores que antes era regido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e o 

documento orientador passou a ser as Bases Nacionais Curriculares (BNCC). Assim, 

de acordo com a nova organização, temas que eram abordados no 9º ano passaram 

a ser abordados no 7º ano. No relato 16F a professora descreve uma observação que 

remete a uma preocupação com relação à gestão da sala de aula referente às 

adequações no planejamento das aulas após a suspensão das aulas presenciais 

devido à pandemia de Covid-19. 

Nas sub subcategorias “transição das aulas presenciais para as aulas 

remotas e transição do planejamento da aplicação do conjunto de atividades anterior 

para o novo planejamento” e “mudanças que ocorreram no projeto de pesquisa”, a 

professora apresenta conhecimento sobre a necessidade de mudanças e sobre as 

mudanças previstas no planejamento docente anual e na escolha das turmas e temas 
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para o projeto de pesquisa de mestrado devido à migração das aulas presencias para 

as aulas remotas. 

A respeito da sub subcategoria “elaboração do conjunto de atividades de 

química para as turmas de 9º ano”, observa-se que a docente apresentou aprendizado 

sobre a ferramenta on-line Google Meet e verificou a possibilidade de adesão dessa 

ferramenta pelos estudantes. Apresentou também conhecimento sobre o ciclo ISLE e 

expõe suas pretensões sobre cada etapa da aplicação do conjunto de atividades 

inspirada no ciclo ISLE. No R25C, a docente expõe a pretensão de iniciar a observação 

da testagem com uma pergunta, segundo Lorencini Júnior (2019), ao iniciar a aula 

propondo uma pergunta. As supostas respostas dos estudantes ajudam o professor a 

reconhecer os conhecimentos prévios para que ele utilize de novas perguntas que 

provoquem conflitos cognitivos e, a partir desses conflitos, formular outras perguntas 

para ajudar a aproximar-se das relações cognitivas entre o conhecimento do 

estudante e o conhecimento científico.  

 
A formulação de perguntas como uma habilidade didática do professor em 
sala de aula possui várias funções importantes, entre as quais podemos 
destacar aquelas que coincidem com os objetivos do nosso trabalho: ajuda a 
estabelecer relações interativas, integrando os diferentes grupos de alunos; 
desenvolve e mantém o “clima” intelectual, emocional e motivacional 
(LORENCINI JÚNIOR, 2019, p. 25). 

 

A proposta da docente é focar no desenvolvimento do conjunto de 

atividades por meio das etapas do ciclo ISLE, porém percebe-se que a inserção de 

perguntas é essencial para que ocorra o objetivo final que além da aquisição da cultura 

de pensar de forma semelhante a um cientista, é fazer com que os estudantes 

construam o conhecimento científico sobre o tema abordado. 

Com relação à sub subcategoria “aplicação do conjunto de atividades de 

química com os estudantes dos nonos anos e gestão da sala de aula on-line” a 

docente demonstra o conhecimento adquirido por meio da execução das etapas do 

ciclo ISLE, desde quando suas pretensões foram concluídas ou adaptadas. 

 

5.3 FOCO 3 – REFLEXÃO  
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Este foco refere-se à reflexão da professora pesquisadora sobre o próprio 

aprendizado da docência e da pesquisa. A professora pesquisadora diante de 

problemas oriundos da gestão de classe, com base em instrumentos teóricos e/ou em 

sua experiência prática, analisa a situação sistematicamente e resolve possíveis 

problemas por ele identificado in actu por meio da reflexão constante sobre sua própria 

prática. 

 

Quadro 4 – Foco 3: Reflexão 

Subcategoria 
 

Sub 
Subcategoria 

Exemplos de recortes de relatos 

Reflexão 
sobre o 
próprio 

aprendizado 
para a 

docência e 
para a 

pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexão sobre a 
suspensão das 
aulas 
presenciais 
devido à 
pandemia de 
Covid-19 e o 
impacto no 
planejamento 
docente e no 
projeto de 
pesquisa. 

R1C: É um estudo complexo, os estudantes precisam de pré-
requisitos para aprender esse tema da física, não posso 
aplicar o conjunto de atividades sem verificar o que eles 
sabem, por exemplo, sobre unidade de medidas e elaboração 
de equações, e essa suspensão das aulas poderá prejudicar 
a continuidade desse estudo. Entendo que a saúde é mais 
importante que tudo, com saúde retomamos os estudos 
posteriormente, mas ao mesmo tempo fico muito preocupada 
com o desenvolvimento do planejamento de trabalho e com o 
desenvolvimento do meu projeto de pesquisa. 
R7B: (...) ou seja, um professor gravará as aulas de uma 
determinada matéria e essa aula será transmitida para todos 
os estudantes do estado, desconsiderando os planejamentos 
específicos de cada turma, escola e realidade.  
R9A: Agora estou pensativa em como aplicar o conjunto de 
atividades no formato on-line, pois eu acredito que ensinar é 
como um exame antigo de visão é preciso encontrar a lente 
mais apropriada para o estudante aprender. E qual a lente 
mais apropriada? 
R15G: (...) sinceramente eu pensei que não ficaria tanto tempo 
sem aulas presenciais, fico preocupada em como reorganizar 
todo o planejamento sem saber se essas aulas on-line vão 
funcionar, sem saber se vai atender a todos os estudantes o 
que parece bem improvável. 
R34E: Ensinar a distância não é uma tarefa fácil, 
principalmente quando somos pegos de surpresa, sem um 
preparo tecnológico, tanto por parte dos professores quanto 
por parte dos estudantes. 

Reflexão sobre a 
transição das 
aulas 
presenciais para 
as aulas on-line. 

R6B: Em uma época em que alguns professores ainda não 
sabem manusear apenas o registro de classe on-line, estuda-
se uma forma de dar aulas on-line. 
 

Reflexão sobre a 
aprendizagem 
das ferramentas 
educacionais on-
line. 

R6E: Eu tive acesso às ferramentas que o Google Classroom 
oferece como estudante em uma disciplina de mestrado, mas 
para ministrar as aulas on-line sei que precisarei de mais 
conhecimentos sobre essas ferramentas. 
R14C: Achei uma ferramenta fácil de trabalhar e com bastante 
opções, é possível utilizar várias representações (textos, 
imagens, vídeos, com permissão para respostas objetivas e 
subjetivas), apesar de não superar a aula presencial é uma 
opção que temos. Acredito que seja preciso conhecer bem 
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essa ferramenta e seus recursos para não haver problemas 
no recebimento e coleta dos dados ou das questões, (...). 

Preocupação 
com a 
aprendizagem 
dos estudantes. 

R7E: (...) que mesmo tendo o acesso à internet não têm essa 
cultura de acessar esses espaços, o acesso à internet deles 
é limitado ao Instagram, Facebook, jogos e entretenimento, 
logo, acredito que será um grande desafio construir essa 
cultura de utilização dos espaços para estudo on-line. 
R12B: (...) acredito que os estudantes já devem ter 
dificuldades em aprender dessa forma pela falta de interação 
com aulas expositivas e pela TV e terão ainda mais 
dificuldades em acompanhar as videoaulas se continuar 
dessa forma acelerada, sem uma recapitulação. 
R16B: Fica a pergunta: Será que estes estudantes que 
receberão em casa apenas orientações e atividades 
impressas sem praticamente nenhuma interação com o 
professor e demais estudantes, realmente aprenderão? 
R20F: Estamos rumo ao fechamento do primeiro trimestre que 
será dia 29/05/2020, e a avaliação dos estudantes ocorre via 
Classroom para os que acessam e via atividade impressa 
para os estudantes sem acesso. Acho complicado avaliá-los 
dessa forma, pois não tenho certeza se são eles mesmos que 
estão respondendo e se eles estão realmente aprendendo. 
Infelizmente não tenho outra alternativa. 

Reflexão sobre 
as situações 
adversas na 
docência 
durante as aulas 
remotas. 

R14F: (...) o que a meu ver interfere na autonomia que nos 
informaram que teríamos, pois eu não sei quando a aula será 
postada, assim, como vou acrescentar, deletar ou modificar 
algo depois que os estudantes já acessaram e até mesmo já 
responderam as atividades? 
R15E: Acredito que para termos autonomia, essas postagens 
de videoaulas e atividades deveriam passar pela análise dos 
professores para modificações antes de ser postada para os 
estudantes. Entendo que alguns professores ainda não têm 
acesso ao Google Classroom e essas postagens deixariam a 
turma em estudo até o professor conseguir o acesso, mas 
acaba interferindo na autonomia de quem já está acessando. 
R16F: Esta solicitação ao meu ver interfere ainda mais na 
autonomia do professor, e caso o professor não queira utilizar 
essas atividades postadas pela SEED/PR e postar as suas, 
acredito que gerará confusão por parte dos estudantes em 
saber qual atividade deverá ser feita. 

Reflexão sobre a 
análise de dados 
da pesquisa. 

R17C: Acho mais difícil me autoanalisar, mesmo porque eu 
posso estar agindo ou construindo algo de uma forma sem 
perceber que teria outra melhor, logo sei que vou ter que me 
concentrar muito para realizar essa autorreflexão. E eu espero 
que consiga, visto que estamos passando por momentos 
atípicos e desafiadores. 
R38D: Apesar de conhecer esse procedimento de análise, 
realizar a análise textual discursiva não é uma tarefa fácil, 
exige tempo e dedicação, e infelizmente nós professores 
dificilmente conseguimos licença para o estudo, assim, quem 
decide estudar um pouco mais precisa conciliar o estudo com 
as responsabilidades e afazeres extras do trabalho, tentando 
extrair sempre esse tempo e dedicação para com os estudos. 
R39B: Agora preciso pesquisar mais referenciais para analisar 
este material após as sub subcategorizações. 
R40A: Após analisar os dados com a ferramenta analítica 
Focos da Aprendizagem do Professor Pesquisador 
apresentado por Vicentin et al. (2020), percebi que os recortes 
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dos relatos podem apresentar características de mais de uma 
categoria. Acredito que dependa muito também da 
interpretação de cada leitor para identificar a qual categoria o 
recorte de relato se encaixa melhor, pode ser que concordem 
ou não com a classificação que fiz, eu mesma realizo algumas 
modificações a cada releitura. 

Reflexão sobre 
os referenciais 
teóricos da 
pesquisa. 

R39C: Antes de realizar o curso de mestrado eu inventava um 
conjunto de atividades que eu acreditava que poderia 
despertar o interesse e permitisse a aprendizagem dos 
estudantes. No ambiente escolar, a equipe pedagógica pede 
muito o uso de metodologias diversificadas, mas raramente 
discute-se sobre a fundamentação teórica dessas 
metodologias, e quando há discussão, ocorre de forma 
superficial, deixando a desejar sua compreensão. Quem já 
trabalhou com professores do Ensino Fundamental deve ter 
percebido que “inventar” um conjunto de atividades “diferente” 
é muito comum entre professores. Essas minhas “invenções” 
de atividades não eram inspiradas em referenciais teóricos 
metodológicos, poderiam até se encaixar em alguns 
referenciais, mas eu não tinha conhecimento disso. Em minha 
graduação conheci pouquíssimos autores da área da 
Educação e Ciências da Natureza, muitos autores renomados 
destas áreas fui conhecê-los cursando especializações e 
disciplinas do mestrado e sei que ainda tenho muito a 
conhecer e aprender. Assim, passei a elaborar atividades com 
o conhecimento de referenciais teóricos e metodológicos. 

Reflexão sobre o 
uso das 
ferramentas 
educacionais on-
line e os 
impactos no 
desenvolvimento 
do conjunto de 
atividades 
inspirado no 
ciclo ISLE. 

R20D: (...) acredito que entre as opções das ferramentas on-
line esta é a melhor, pois permite interação em tempo real, os 
estudantes poderão me ver, assim como eu poderei vê-los, 
acredito que será possível realizar a apresentação e 
orientação do desenvolvimento do conjunto de atividades, os 
estudantes poderão expor suas hipóteses levantadas e 
reflexões, poderão visualizar as testagens e ter 
esclarecimento de dúvidas, entre outras vantagens. A 
desvantagem é que nem todos os estudantes têm aparelho 
para conexão com o Google Meet, assim, preciso pensar em 
uma segunda forma de aplicar o conjunto de atividades para 
esse grupo de estudantes que não conseguem este acesso. 
R25F: Como as reuniões via Google Meet possuem no 
máximo a duração de uma aula, não é possível realizar todas 
as etapas em uma única reunião, assim acredito que pode 
ocorrer até um número maior de reuniões do que o previsto. 
R32B: Eu particularmente acho ótima a ferramenta, pois 
promove mais interação, o único inconveniente é que as 
vezes o sinal de internet “cai” e a conexão com o Google Meet 
acaba se encerrando, assim é preciso acessá-lo novamente 
para dar continuidade à reunião e nisso perdemos tempo e é 
preciso retomar o raciocínio coletivo. Ocorre também que 
quando o sinal de internet fica “fraco”, a transmissão fica 
travando, mas ainda é melhor do que tentar contato por 
escrito. 
R35B: Essa obrigatoriedade a meu ver tem seu ponto positivo, 
aumentar a interação e o acesso dos estudantes no Google 
Meet. 
R36B: Infelizmente ainda é um número baixo de participantes 
pelo Google Meet, mas comparando com as primeiras aulas 
on-line, o número de participantes aumentou. 
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Reflexão sobre o 
que é ser 
professor. 

R23A: O que é ser professor para mim? Ser professor para 
mim é ter responsabilidade para com o aprendizado dos 
estudantes; é pensar sempre na melhor forma de ensinar ou 
fazer com que os estudantes aprendam; é ter sensibilidade 
para tentar entender o que o estudante precisa para aprender; 
é ficar frustrada quando o que foi planejado não ocorre 
conforme o esperado e angustiada quando existe um 
problema com dificuldade de encontrar a solução; é saber que 
não é possível ser perfeita, mas buscar sempre fazer o meu 
melhor. 

Reflexão sobre a 
mudança do 
tema do 
conjunto de 
atividades 
inspirado no 
ciclo ISLE. 

R24D: (...) percebi que trabalhar com este tema “Ácidos e 
Bases” é um pouco diferente de abordar um tema de física 
com o ciclo ISLE, pois não origina uma representação 
matemática como uma equação, mas pode originar um 
instrumento de medição/escala. Nos livros da Eugenia Etkina 
existem vários modelos de atividades para me inspirar, porém, 
todos foram elaborados para abordar temas da física, logo 
será um desafio para eu elaborar esse conjunto de atividades 
para abordar outra área do conhecimento. 

Reflexão sobre a 
elaboração do 
conjunto de 
atividades 
inspirado no 
ciclo ISLE. 

R22B: Acredito que quando se tem a pretensão que os 
estudantes aprendam um tema específico é preciso escolher 
um método e elaborar orientações específicas para que o 
aprendizado ocorra, ou seja, não deixar os caminhos 
totalmente abertos, pois os estudantes podem escolher 
caminhos diferentes e chegar a destinos diferentes. 
R25D: (...) acho importante deixá-los observar para verificar se 
sua resposta realmente ocorreu, as perguntas são 
importantes para promover reflexões. Assim no decorrer da 
testagem acho importante inserir mais perguntas, como: “Por 
que isso ocorreu?”, “Quais substâncias foram agrupadas por 
coloração?”, “Entre as substâncias que são ácidas, será que 
existe uma que é mais ácida do que a outra?”, “Entre as 
substâncias que são básicas, será que existe uma que é mais 
básica do que a outra?”, “Existe alguma outra característica 
similar além da coloração? Quais?”, e posteriormente, “Qual 
a importância de ter conhecimento sobre o pH das 
substâncias?”, entre outras perguntas que podem surgir de 
acordo com  o que os estudantes vão respondendo e 
perguntando novamente, sempre deixando-os buscar as 
respostas. Acredito que sem perguntas, sem interação, não 
seria possível os estudantes alcançarem os objetivos 
propostos. Para verificar a compreensão dos estudantes 
sobre a testagem e seguindo as etapas do ciclo ISLE, acho 
importante pedir aos estudantes a representação do que 
ocorreu de pelo menos três formas diferentes e incentivá-los 
a verificar uma forma de medir por meio das características 
observadas, acho interessante que os estudantes 
realizassem esta etapa em grupos, em quadros brancos ou 
outro meio de representação, com interação entre os 
estudantes de forma presencial, conforme as orientações do 
ciclo ISLE, porém como estamos em aulas remotas, o 
conjunto de atividades precisará passar por adaptações, cada 
estudante deverá realizar as atividades em casa e o que seria 
possível é que cada estudante realizasse a sua atividade ou 
realizasse a atividade em conjunto podendo interagir com um 
determinado grupo on-line. Após as representações, marcar 
uma reunião no Google Meet para expor o que cada estudante 
ou grupo de estudantes representaram. 
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R26E: (...) pois enviar por escrito o conjunto de atividades 
provavelmente não atenderá as minhas expectativas, visto 
que aqueles que não participam da testagem ao vivo não têm 
oportunidade de tirar suas dúvidas e acredito que ficarão 
muito aquém do que ocorreu. 

Reflexão sobre a 
aplicação do 
conjunto de 
atividades 
inspirado no 
ciclo ISLE. 

R28B: A estudante do 9 A que participou de todas as reuniões 
enviou suas representações e demonstrou que compreendeu 
a proposta, o que indica que o engajamento e o 
comprometimento do estudante para com o desenvolvimento 
das atividades e de extrema relevância. 
R29B: Participaram nove estudantes, um número pequeno 
considerando que cada turma possui mais de trinta 
estudantes. 
R31B: É o primeiro ano que leciono para estas turmas, não sei 
como eram as aulas anteriormente, mas percebi que no início, 
a maioria dos estudantes teve dificuldades em buscar suas 
próprias respostas, imagino que estavam acostumados a ter 
a resposta pronta e/ou que não estavam acostumados com 
atividades investigativas. Percebo que além de esperar que 
os estudantes adquiram habilidades para desenvolver 
atividades investigativas, é importante esperar que os 
professores utilizem, entre outras metodologias, métodos que 
desenvolvam atividades investigativas, pois se estes 
estudantes desenvolvessem atividades deste gênero desde 
os primeiros anos de estudo, acredito que hoje apresentariam 
menos dificuldades. 
R34B: Percebi que os estudantes que participaram de todas 
as etapas, tiveram uma melhor compreensão do tema, 
apresentaram representações próximas a uma escala de pH 
com tabelas, desenhos, descrições, entre outras. 
R34D: (...) porém acredito que se fosse aplicado de forma 
presencial, a ocorrência do “refazer etapas” seria menor. 
Destes estudantes que entenderam de forma equivocada e 
passaram a participar das reuniões via Google Meet, mesmo 
que tardiamente, melhoraram a compreensão do tema. Dessa 
forma, é nítido que quanto mais engajamento e interação o 
estudante tem para com o desenvolvimento das atividades, 
melhor é a sua compreensão do tema. Entendo que há 
estudantes que não tiveram sequer a oportunidade de 
participar do desenvolvimento dessas atividades porque não 
possuem o que é preciso para acessar o Google Classroom. 

Reflexão após a 
aplicação do 
conjunto de 
atividades 
inspirado no 
ciclo ISLE. 

R34J: Acredito que se as atividades fossem desenvolvidas a 
partir de hoje, teria um número maior de estudantes 
participantes pelo Google Meet, pois muitos ainda estavam 
com dificuldades de acesso no início, assim, acredito que 
favoreceria a interação e o desenvolvimento das atividades, 
visto que somente a comunicação por escrito com um número 
considerável de estudantes não foi o suficiente para haver 
total compreensão do que foi proposto. Eu imagino que seria 
muito melhor aplicar e analisar o conjunto de atividades se 
fosse desenvolvido presencialmente, pois de forma 
presencial, além de permitir a participação de todos os 
estudantes, o tempo de desenvolvimento poderia ser mais 
aproximado entre eles, os estudantes poderiam interagir mais, 
tirar as suas dúvidas imediatamente, seria possível perceber 
nos estudantes a entonação, a expressão facial, o olhar, o 
movimento das mãos, entre outros aspectos. Agora pelo 
Google Meet eles não “abrem” a câmera, fica somente uma 
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foto ou sem nada mesmo e algumas vezes eu não sei nem se 
eles estão me vendo, ouvindo e entendendo o que proponho, 
procuro interagir ao máximo nas aulas on-line, mas 
definitivamente não se compara à aula presencial. 
R37 D: Entendo que foi uma situação atípica, um conjunto de 
atividades que foi planejado para ser desenvolvido de forma 
presencial, passou por uma série de adaptações para ser 
aplicado de forma on-line e um número considerável de 
estudantes não participou de todo o processo do conjunto de 
atividades devido à falta de acesso às ferramentas on-line, 
mas infelizmente foi uma situação que não estava em meu 
alcance resolver. 
R38B: Percebi que um dos maiores desafios durante as aulas 
remotas para desenvolver atividades investigativas é o 
engajamento e a interação com os estudantes. Logo, como 
promover o engajamento sem ter comunicação? Como no 
caso dos estudantes que não participaram das aulas on-line e 
poucos realizaram as atividades por escrito, fica difícil saber 
se eles receberam e leram minhas mensagens por escrito 
visto que não recebi resposta.   
R42A: Percebi que a aquisição das habilidades pelos 
estudantes por meio do desenvolvimento de atividades 
inspiradas no ciclo ISLE, possibilita também desenvolver 
algumas ou várias competências gerais e específicas de 
Ciências da Natureza orientadas pela BNCC, dependendo do 
modo e do tema que se trabalha com este ciclo. Penso que 
essa combinação é mais um ponto favorável para a  inclusão 
do uso do ciclo no plano de trabalho docente como uma das 
alternativas de abordagem metodológica. 

Fonte: a autora 

 

No foco reflexão foi possível observar as reflexões realizadas pela docente 

sobre o que viria a ocorrer em seu planejamento docente, em seu projeto de pesquisa 

e demais acontecimentos adjacentes; reflexões realizadas durante o processo de 

elaboração e aplicação do conjunto de atividades on-line inspirado no ciclo ISLE; e 

reflexões que ocorreram após o desenvolvimento desse conjunto de atividades.  

Percebe-se que o processo de reflexão favoreceu a constituição de 

relações relevantes entre o conhecimento disciplinar, psicopedagógico, metodológico, 

da própria prática e da pesquisa, promovendo uma conscientização sobre o processo 

de desenvolvimento docente, no qual as ações educativas proporcionaram à docente 

um maior questionamento das concepções subjacentes à sua prática. 

Na sub subcategoria “Reflexão sobre a elaboração do conjunto de 

atividades inspirado no ciclo ISLE”, a professora reflete sobre a inserção de mais 

perguntas, porém este recorte remete também ao foco “conhecimento”. Observa-se 

que a elaboração de mais perguntas para ela é como uma estratégia com o intuito de 
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proporcionar o enfoque e o esclarecimento dos processos cognitivos que os 

estudantes ainda não tenham apreendido, além de promover uma reflexão pelos 

próprios estudantes de seus conhecimentos e os conceitos científicos. Conforme 

Lorencini Júnior (2019), as perguntas possibilitam um trabalho investigativo e 

cooperativo entre professor e estudante, proporcionando ao estudante a capacidade 

de examinar os dados fornecidos e de reconhecer o problema na questão proposta, 

para assim formularem respostas na busca de outras novas generalizações.  

Ainda sobre a sub subcategoria “Reflexão sobre a elaboração do conjunto 

de atividades inspirado no ciclo ISLE”, a docente demonstra ter consciência de sua 

realidade e procura técnicas e metodologias que se enquadrem nela para o seu 

desenvolvimento cognitivo e profissional, e para conquistar seus objetivos, dentre 

eles, encontrar uma melhor maneira de ensinar com os recursos que se tem no 

momento e fazer com que o estudante aprenda. Segundo Schön (1992), um professor 

reflexivo é aquele que demonstra por meio de sua ação em sala, ser um profissional 

que possibilita e ajuda o estudante a encontrar seu processo de conhecimento, pois 

conhece as necessidades de aprendizagem dos estudantes e a melhor maneira de 

trabalhar com eles.  

Com relação à sub subcategoria “reflexão sobre a aplicação do conjunto de 

atividades inspirado no ciclo ISLE”, referente ao R34D, observa-se a necessidade que 

a docente apresenta com relação ao contato/interação com os estudantes devido ao 

distanciamento social e outros aspectos na área da educação, gerados pela pandemia 

de Covid-19 no período de suspensão das aulas presenciais. Para Mortimer (2002), 

as interações discursivas são consideradas como constituintes do processo de 

construção de significados, ou seja, o processo de aprendizagem é visto como a 

negociação de novos significados num espaço comunicativo no qual há o encontro 

entre diferentes perspectivas culturais, num processo de crescimento mútuo. Logo, 

entende-se que a ausência de interação prejudica a aquisição dos hábitos da mente 

de um cientista e todo o processo de aprendizagem do estudante. 

Observa-se, por meio das reflexões relatadas, que a docente considera a 

inserção de perguntas pré-elaboradas e demais perguntas que surgem de acordo com 

a necessidade do discurso, como elemento essencial do ensino por investigação 

devido à promoção da interação e avanço da formulação do conhecimento científico.  
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Ainda sobre à sub subcategoria “reflexão sobre a aplicação do conjunto de 

atividades inspirado no ciclo ISLE”, referente ao R31B, a docente realiza uma reflexão 

sobre a necessidade da transformação na prática educativa a ser implementada pelo 

modelo de ensino por investigação por mais professores, pois relata a suposição de 

que a dificuldade encontrada pelos estudantes ao desenvolver esta abordagem se 

deve ao desconhecimento da prática desse modelo. Entende-se que para que o 

estudante crie o hábito de investigar, é preciso que ele se esforce e tenha constância, 

logo, não haverá esforço e constância com a ocorrência de ensino que incentiva 

somente a reprodução de informações ou com a utilização de uma ou outra 

abordagem de ensino por investigação isolada, ou seja, para desenvolver as 

habilidades de investigação nos estudantes é preciso primeiramente que os 

professores desenvolvam o hábito de ensinar por investigação.  

Percebe-se que a realização de reflexões constantes proporcionou à 

docente, repensar, redirecionar e reelaborar suas ações, na medida do possível, com 

a finalidade de melhorar o processo de ensino e aprendizagem diante da situação 

vigente. 

 

5.4 FOCO 4 – COMUNIDADE  

 

O presente foco diz respeito ao envolvimento e aprendizado da professora 

pesquisadora na prática de comunidade científica e docente. Para realizar este 

trabalho, entende-se que a comunidade engloba o grupo de pesquisa acadêmico, o 

órgão máximo de gestão, o órgão gestor geral da educação, o órgão gestor específico 

da educação e todas as pessoas envolvidas nestes segmentos. 

Neste foco há a demonstração da professora pesquisadora estar inserida 

em um programa de pós-graduação; de ser membro e ter contato com grupos de 

pesquisa; da participação de eventos científicos; da aprendizagem sobre as práticas 

e a linguagem da pesquisa com outros pesquisadores com assimilação de valores 

dessa comunidade e desenvolvimento da reflexão coletiva, por meio da participação 

de atividades desenvolvidas em uma comunidade científica e da inserção em uma 

comunidade docente em que poderá aprender sobre a docência e a pesquisa com 

outros professores e profissionais de outras áreas distintas. 
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Quadro 5 – Foco 4: Comunidade 

Subcategoria  
 

Sub 
subcategorias 

Exemplos de recortes de relatos 

Envolvimento 
na prática de 
comunidades 
científicas e 

docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenção do 
órgão máximo 
de gestão. 

R1A: Hoje é dia 16/03/2020 e nós professores da rede estadual 
do Paraná recebemos a notícia que ficaremos com as aulas 
suspensas a partir de sexta-feira, dia 20/03/2020, por causa da 
pandemia de Covid-19. A informação ainda não é oficial, não 
se sabe quanto tempo ficaremos com as aulas presenciais 
suspensas. 
R3A: Hoje, dia 18/03/2020, o governador em pronunciamento 
ao vivo disse que estão analisando uma forma de enviar 
conteúdo via internet para os estudantes da rede estadual, mas 
nada documentado ainda. Vieram poucos estudantes à aula e 
falamos sobre medidas de proteção contra a doença. 
R34H: A internet foi liberada gratuitamente para uso do 
aplicativo Aula Paraná, porém não foi oferecido aparelhos, logo 
de que adianta ter internet liberada para os estudantes se não 
possui um aparelho para acesso à internet.  

Influência do 
órgão gestor 
geral da 
educação.  

R2A: Hoje, dia 17/03/2020, o documento enviado pela SEED 
informando a suspensão das aulas a partir do dia 20/03/2020 
nos foi apresentado, segundo ele a partir de hoje as presenças 
dos estudantes serão facultativas e os professores, direção e 
demais funcionários pertencentes ao grupo de risco já podem 
se afastar das atividades presenciais. Neste documento diz 
que a suspensão das aulas é por tempo indeterminado e pede 
para que durante os dias 17, 18 e 19/03/2020 os professores 
realizem atividades de orientação e conscientização quanto 
aos protocolos de higiene e importância do distanciamento 
social. 
R7A: Hoje, dia 02/04/2020, o secretário da Educação fez uma 
live para nos informar que entre os dias 20/03/2020 e 
03/04/2020 foi considerado antecipação do recesso de julho e 
a partir do dia 06/04/2020 as aulas presenciais continuam 
suspensas por tempo indeterminado e haverá aulas a 
distância, a gravação das aulas será feita por professores 
selecionados e será transmitida pela TV aberta para todo o 
Paraná, (...). 
R12C: Outra informação divulgada hoje é que o aplicativo Aula 
Paraná e o Classroom estão sendo alimentados e só estarão 
disponíveis a partir da próxima segunda, 13/04/2020. Meus 
colegas de trabalho assim como eu temos várias dúvidas a 
respeito do funcionamento dessas ferramentas, porém ainda 
não temos respostas. 
R13A: Hoje, dia 08/04/2020, o secretário da educação fez uma 
live para repassar algumas informações e entre elas disse que 
os professores terão autonomia quanto à maneira de trabalhar 
os conteúdos, podendo postar suas próprias aulas, sugerir 
outros links e/ou deletar aulas. Por enquanto não temos acesso 
a essas ferramentas e aulas na Tv continuam passando, (...). 
R14E: Algumas aulas já foram postadas de madrugada pela 
SEED/PR no meu Google Classroom e imediatamente ficaram 
disponíveis para os estudantes, (...). 
R15F: O governador do Paraná fez um pronunciamento hoje 
dizendo que dificilmente as aulas presenciais voltarão nesse 
primeiro semestre, (...).  
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R16D: Foi divulgado ontem o ofício circular 37, que disponibiliza 
os Planos de trabalho Docente e a listagem de conteúdos que 
serão trabalhados durante as videoaulas nesse trimestre, (...). 
R20B: Depois de dois meses de aulas remotas, a SEED/PR 
passou a postar as atividades programadas, assim os 
professores poderão excluí-las, acrescentar algo ou modificá-
las antes que os estudantes as vejam e as respondam. 
Percebo que assim como nós professores, a SEED/PR 
também está aprendendo a lidar com essa situação 
diferenciada e tentando melhorar as aulas remotas. 
R21A: A partir de hoje, dia 01/06/2020, passa a ser obrigatória 
a postagem no mural do Google Classroom no horário de aula 
para validar a presença dos professores. É uma tentativa da 
SEED/PR de promover a interação entre professores e 
estudantes. 
R32A: Hoje, dia 24 de setembro de 2020, saiu uma resolução 
que torna obrigatório para os professores realizar uma reunião 
via Google Meet com cada turma por semana e que dure no 
mínimo quinze minutos. Em seguida, via WhatsApp os 
Colégios repostam a mensagem do NRE local dizendo que não 
há obrigatoriedade, apenas uma orientação, o que traz 
confusão para a equipe escolar. Assim, alguns Colégios 
optaram por cobrar o acesso ao Google Meet e outros não. 
Houve opiniões diversas a essa resolução, pois há aqueles 
professores que já faziam as reuniões via Google Meet, há 
aqueles que não sabem como realizar as reuniões e há aqueles 
que não apresentam afinidade com a ferramenta. Eu 
particularmente acho importante haver essa interação. 
R34F: Infelizmente, não é garantido aparelhos, conhecimento 
tecnológico e internet a todos os estudantes. 
Outros exemplos: R7C; R8A; R10A. 

Envolvimento 
com a 
Instituição de 
Ensino.  

R2B: A direção de um dos colégios que trabalho acha (sem 
nenhuma informação oficial) que ficaremos no mínimo um mês 
com as aulas presenciais suspensas e não se sabe ainda se 
os estudantes terão aulas em casa. 
R6A: Hoje, dia 30/03/2020, a equipe diretiva do Colégio (x) está 
estudando uma forma de abrir as salas de aula on-line por meio 
do Google Classroom, enquanto a equipe diretiva do Colégio 
(y) já se antecipou e abriu, porém o governo ainda não 
determinou se isso realmente será obrigatório e como será. 
R15C: Foi feito um levantamento para saber quantos 
estudantes não estão acessando o Classroom por falta de rede 
de internet e aparelhos para conexão e a equipe escolar 
percebeu que existem sim os estudantes que não possuem 
internet e aparelho para conexão, porém a maioria não acessa 
o Google Classroom porque não sabe mexer na ferramenta, 
assim, estão fornecendo tutoriais via WhatsApp e demais 
auxílio para que estes estudantes iniciem o acesso. 
R29C: Como existem poucos estudantes acessando as 
ferramentas de estudo on-line, a equipe diretiva buscou formas 
para aumentar o número de estudantes participando das aulas 
remotas. 
R34I: Algumas escolas fizeram campanhas para arrecadar 
celular e outros aparelhos que sejam úteis para acessar o 
Classroom e aplicativo Aula Paraná, mas mesmo assim não foi 
possível atender a todos os estudantes que estavam sem 
aparelho. 
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R35A: Hoje, dia 28/09/2020, os colégios realizaram uma 
reunião para esclarecer a obrigatoriedade do uso da 
ferramenta Google Meet pelos professores. Foi esclarecido 
que é obrigatório utilizar a ferramenta Google Meet sim, uma 
vez em cada turma por semana com duração de pelo menos 
15 minutos, porém quem tem algum impedimento para este uso 
pode realizar uma justificativa. 

Envolvimento 
com 
professores e 
estudantes 
das escolas 
públicas. 

R3B: Os estudantes e professores, assim como eu estamos 
apreensivos em como poderá ser a propagação da doença 
devido as notícias vindas da Itália, com relação ao tempo sem 
aulas presenciais e se existirá mesmo uma forma dos 
estudantes assistirem e participarem das aulas de suas casas. 
R15B: Os professores dos colégios que trabalho relataram que 
o número de estudantes acessando o Classroom e realizando 
as atividades também é pequeno e alguns estudantes que não 
estão conseguindo o acesso entraram em contato com a 
equipe escolar por outros meios de comunicação relatando que 
estão com dificuldades para acessar e/ou para enviar as 
atividades do Classroom. 
R15D: Outro problema é que alguns professores excluíram as 
postagens da SEED pelo fato de não estarem de acordo com 
seu planejamento. Como alguns estudantes já haviam 
assistido e/ou respondido às atividades, houve reclamação por 
parte dos estudantes que o professor posta a atividade e retira 
depois, o que eles não sabiam é que a atividade postada foi 
feita pela SEED/PR em nome do(a) professor(a) e foi excluída 
pelo(a) professor(a) por não estar de acordo com o 
planejamento. 
R16A: Hoje, dia 24/04/2020, os estudantes sem acesso às 
ferramentas on-line estão recebendo as orientações e 
atividades impressas elaboradas por cada professor(a) que 
serão entregues quinzenalmente.  
R16G: Surgiram reclamações por parte dos estudantes, que 
particularmente eu concordo de que as videoaulas que estão 
passando na TV são eternas e que dão sono. Eles sugeriram 
videoaulas mais curtas e já que ainda não é possível haver 
interação em tempo real, para tentar elaborar videoaulas mais 
dinâmicas, reclamaram também dos horários das aulas que 
não são fixos, então eles não sabem que aula irá passar na 
sequência para se programar com o material. 

Envolvimento 
com o órgão 
gestor 
específico da 
educação.  

R4A: Hoje, dia 19/03/2020, nós professores da rede estadual 
de ensino da região já fomos dispensados das atividades 
presenciais devido à pandemia de Covid-19, assim, não 
precisaremos comparecer à escola. 
R6D: O NRE pede a divulgação do seu canal no Youtube para 
proporcionar aos estudantes da rede pública estadual a 
continuidade do vínculo com a escola e com a rotina de estudo 
por meio de videoaulas, e reforça que é uma iniciativa própria, 
visto que ainda não tem nenhuma resolução para oficializar 
essa abordagem. 
R16C: O NRE divulgou hoje o site da Coordenação Regional de 
Tecnologia na Educação (CRTE) para ajudar professores, 
estudantes e pais de estudantes a acessar as ferramentas 
educacionais on-line utilizadas pela SEED/PR. 
R34G: O NRE montou um site informativo, são oferecidos vários 
tutoriais, a equipe escolar entra em contato de outras formas 
para ajudar os estudantes a aprenderem a mexer nessas 
ferramentas on-line.  



65 
 
 

 

Envolvimento 
com grupos de 
pesquisa 
acadêmica. 

R18A: Hoje, 01/05/2020, visualizei na revista que meu artigo 
havia sido aceito para publicação mediante as modificações 
sugeridas, (...). 
R19D: (...) também realizei um minicurso proposto pelo meu 
orientador e minha colega de grupo de pesquisa sobre a 
implementação da abordagem ISLE e formas de avaliá-la. 
R25A: Hoje, dia 16/07/2020, tive mais uma reunião com meu 
orientador e foi sugerido que eu utilizasse o conjunto de 
atividades elaborado pela mestranda Thamires em um curso, o 
qual eu também participei (...). 
R27D: No ano de 2019 eu assisti a uma palestra ministrada pelo 
professor Dr. Sérgio Arruda na UTFPR e ele apresentou o seu 
grupo de pesquisa e os instrumentos de análise de dados que 
eles pesquisam. 

Fonte: a autora 

 

No foco comunidade foi possível observar, por meio da reorganização dos 

relatos no que concerne aos aspectos organizacionais do ensino remoto, que todos 

os envolvidos estavam em processo de aprendizado para com a nova realidade e 

buscaram por soluções, nem sempre assertivas, mas passíveis de modificações à 

procura de melhoras. 

Percebe-se, por meio dos relatos da docente no que diz respeito ao foco 

“Comunidade” em complemento com alguns relatos apresentados no foco “Reflexão”, 

a existência de fatores externos da sua prática educativa que envolvem a gestão da 

educação, que limitam sua autonomia e impedem algumas iniciativas de melhorar os 

desdobramentos de suas aulas.  

O envolvimento com grupos de pesquisa acadêmica também fica 

evidenciado no “Foco 2 – Conhecimento” por meio dos direcionamentos que a docente 

investigada recebeu de seus professores orientadores da dissertação. 

 

5.5 FOCO 5 – IDENTIDADE 

 

É a categoria que pode ser definida pela identidade da professora 

pesquisadora ou identificação com a docência e a pesquisa. Diz respeito à visão que 

a professora pesquisadora tem de si mesma como uma aprendiz da docência e da 

pesquisa. Demonstra o envolvimento com o conhecimento das teorias científicas e 

tecnológicas e da prática docente, desenvolvendo uma identidade como alguém que 

se identifica com a pesquisa. 
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Quadro 6 – Foco 5: Identidade 

Subcategoria 
 

Sub 
subcategorias 

Exemplos de recortes de relatos 

Visão de si 
mesmo como 
aprendiz 
docente e 
pesquisadora. 

Interferências do 
trabalho docente 
no 
desenvolvimento 
profissional. 

R11B: Estou preocupada, pois isso prejudica a continuidade 
do meu trabalho, sinto-me impotente, pois ainda não tenho 
comunicação com os estudantes e essa mudança de tema 
descontínuo acaba interferindo na aprendizagem deles. 
Infelizmente, existem situações que estão fora do meu 
alcance para resolver. 
R19J: (...) interferindo em minha autonomia como professora. 

Aquisição de um 
perfil docente. 

R39D: Percebo que realizar esses cursos colaborou muito 
para formar a professora que sou e sei que atuando nesta 
área, o estudo não pode parar. Enquanto professora sempre 
pesquisei a melhor forma de abordar um conteúdo, a melhor 
forma de elaborar atividades ou de elaborar uma avaliação, 
porém antes de participar da comunidade acadêmica, 
principalmente em nível de mestrado, essas pesquisas 
ocorriam sem uma sistematização e com muito pouco 
conhecimento sobre referenciais teóricos. Hoje acredito que 
sou realmente uma professora pesquisadora. 

Fonte: a autora 

 

No foco “identidade”, na sub subcategoria “Interferências do trabalho 

docente no desenvolvimento profissional” a docente demonstra um sentimento de 

preocupação devido às mudanças que as aulas remotas trouxeram e aos 

impedimentos que surgiram para exercer sua função como docente, interferindo assim 

em sua autonomia.  

Percebe-se também que a docente apresenta a aquisição da consciência 

da sua identidade profissional como uma professora pesquisadora após ingressar no 

curso de mestrado, por meio das suas investigações sobre sua própria prática e 

durante todo o processo de construção da pesquisa acadêmica. 

Conforme Rausch (2012), é a partir do mestrado que os professores 

necessitam realizar uma pesquisa de autoria própria e geralmente se formam como 

pesquisadores. De acordo com a autora, no Brasil a maioria dos professores tem 

contato com a pesquisa em sua completude somente em cursos de pós-graduação, 

mais especificamente em nível strictu sensu. 

Entende-se que a identidade da docente foi construída ao longo de suas 

vivências e experiências, porém foi após a participação da comunidade acadêmica 

como mestranda que sua identidade assumiu também o papel de professora 

pesquisadora. Segundo Tardif (2014), se uma pessoa ensina durante trinta anos, ela 

não faz simplesmente alguma coisa, ela faz também alguma coisa de si mesma: sua 
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identidade carrega as marcas de sua própria atividade, e uma boa parte de sua 

existência é caracterizada por sua atuação profissional. Logo, ao observar os relatos 

de todas as categorias presentes neste estudo, percebe-se os desenhos da identidade 

da docente de forma implícita. 

 

5.6 DESCRITORES DOS FAPP 

 

Conforme apresentado anteriormente, os Focos da Aprendizagem do 

Professor Pesquisador (FAPP) é um instrumento de análise que possibilita a 

organização dos relatos descritos pela professora investigada por meios de 

categorizações. Os relatos foram desconstruídos em vários fragmentos/frases e 

reconstruídos conforme foram reveladas as categorias a priori e as subcategorias 

emergentes. 

A partir de uma visão refinada e reflexiva dos fragmentos de relatos 

evidenciou-se a emersão das subcategorias e sub subcategorias de cada categoria a 

priori originando a construção de forma detalhada dos descritores de cada “Foco” que 

configura o metatexto a seguir: 

Descritores do Foco 1 – Interesse: Diz respeito ao envolvimento com o 

aprendizado para a docência e para a pesquisa quando a professora pesquisadora 

demonstrou envolvimento emocional com a docência e a pesquisa, expressando suas 

preocupações, suas angústias e também sentimentos de satisfação e contentamento. 

Refere-se também ao interesse sobre o aprendizado, sobre os instrumentos de 

análise e interesse sobre as rubricas do ciclo ISLE. 

Descritores do Foco 2 – Conhecimento: Está relacionado ao 

aprendizado para a docência e para a pesquisa que a professora pesquisadora 

apresenta no que concerne ao aprendizado científico e tecnológico, ao aprendizado 

sobre os referenciais teóricos da pesquisa e ao aprendizado das questões que 

envolvem a gestão da sala de aula on-line, dos métodos e técnicas de coleta e 

organização de dados. Inclui o aprendizado e o envolvimento com as ferramentas 

educacionais on-line, com os instrumentos de avaliação e análise, com os referenciais 

teóricos de todos os movimentos da pesquisa, com as transições e mudanças que 
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ocorreram durante o planejamento da pesquisa e com o planejamento e aplicação do 

produto educacional. 

Descritores do Foco 3 – Reflexão: Engloba o envolvimento no processo 

e na ação da professora com a pesquisa. Refere-se às reflexões da professora 

pesquisadora sobre o próprio aprendizado para a docência e para a pesquisa no que 

diz respeito às dificuldades encontradas para o desenvolvimento da pesquisa, sobre 

a aprendizagem das ferramentas educacionais on-line, sobre os referenciais teóricos 

da pesquisa, sobre a análise de dados, sobre a elaboração e a aplicação do produto 

educacional e após essa aplicação, e sobre as preocupações com a aprendizagem 

dos estudantes que possibilitam intervenções nas ações didáticas, pedagógicas e na 

própria pesquisa.  

Descritores do Foco 4 – Comunidade: Remete ao envolvimento na 

prática de comunidades científica e docente da professora pesquisadora no que está 

relacionado à intervenção do órgão máximo de gestão, as influências do órgão gestor 

geral da educação, as influências do órgão gestor específico da educação, 

envolvimento com a instituição de ensino, envolvimento com professores e estudantes 

das escolas públicas e envolvimento com grupos de pesquisa acadêmica. Abrange os 

aspectos externos da prática educativa que interferem limitando ou auxiliando essa 

prática e a assimilação de valores da comunidade envolvida em todo o processo da 

pesquisa. 

Descritores do Foco 5 – Identidade: Diz respeito à visão que a professora 

pesquisadora tem de si mesma como aprendiz da docência e da pesquisa no que se 

refere às interferências do trabalho docente no desenvolvimento profissional e à 

aquisição de um perfil docente, demonstrando o momento em que a professora passa 

a se ver como pesquisadora. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise do aprendizado da professora pesquisadora, ocorrida com a 

utilização do instrumento Focos da Aprendizagem do Professor Pesquisador (FAPP) 

apresentado por Vicentin et al. (2020), demonstrou evidências do aprendizado para a 

docência e para a pesquisa nos cinco Focos. 

Em face dos resultados obtidos, segue a representação do Quadro 7 

apontando a presença dos relatos nas subcategorias e sub subcategorias em cada 

Foco da Aprendizagem da professora pesquisadora. 

 

Quadro 7 – Focos da Aprendizagem da professora pesquisadora. 

Focos da 
Aprendizagem 
da professora 
pesquisadora 

Subcategoria 

 
Sub Subcategorias Exemplos de 

recortes de relatos 

Foco 1: 
Interesse 

Envolvimento 
com o 
conheciment
o para a 
docência e 
para a 
pesquisa. 

Envolvimento emocional com a 
docência e a pesquisa. 

 

R6C; R7D; R13B; R15I; 
R19E; R26C; R27B; 
R37B. 

Interesse sobre os 
instrumentos de análise. 

R27E; R27G. 

Interesse sobre as rubricas do 
ciclo ISLE. 

R30C. 

Foco 2: 
Conhecimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizado 
científico e 
tecnológico. 

 

Aprendizado sobre as 
ferramentas do Google 
Classroom. 

R14B; R19A; R26A ; 
R14D; R20C. 

 
Aprendizado para publicação de 
artigo científico. 

R19B. 

Aprendizado sobre o 
instrumento de avaliação do 
ciclo ISLE. 

R30B. 

Aprendizado 
sobre os 
referenciais 
teóricos da 
pesquisa. 

Aprendizado sobre os 
referenciais teóricos para 
elaboração do conjunto de 
atividades inspirados no ciclo 
ISLE. 

R19C; R19F;.R19G; 
R19H. 

Conhecimento sobre os 
referenciais teóricos que tratam 
do conteúdo Ácidos e Bases – 
Escala de pH abordado no 
conjunto de atividades. 

R24C; R25B. 

 

Conhecimento sobre os 
instrumentos de análises de 
dados. 

R27F. 
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Conhecimento sobre o 
referencial da análise textual 
discursiva. 

R38C; R39A. 

Conhecimento sobre o 
referencial da pesquisa 
qualitativa.  

R41A. 

Aprendizado 
das questões 
que envolvem 
a gestão da 
sala de aula 
on-line, dos 
métodos e 
técnicas de 
coleta e 
organização 
de dados. 

 

Planejamento da aplicação do 
projeto inicial. 

R1B; R5A; R16E. 

Transição das aulas presenciais 
para as aulas remotas e 
transição do planejamento da 
aplicação do conjunto de 
atividades anterior para o novo 
planejamento. 

R2C; R11A; R12A; 
R15A; R15H; R17A; 
R17B; R24A; R14A; 
R19I; R19K; R20A; 
R21B. 

Mudanças que ocorreram no 
projeto de pesquisa. 

R19L; R19M. 

Elaboração do conjunto de 
atividades de química para os 
nonos anos. 

R20E; R22A; R25C; 
R25E;R24B. 

Aplicação do conjunto de 
atividades de química com os 
estudantes dos nonos anos e 
gestão da sala de aula on-line. 

R26B; R26D; R27C; 
R30A; R30D; R34A; 
R34C; R36C; R37A; 
R37C; R27A; R28A; 
R28C; R29A; R29D; 
R31A; R33A; R36A; 
R38A. 

Foco 3: 
Reflexão 

Reflexão 
sobre o 
próprio 
aprendizado 
para a 
docência e 
para a 
pesquisa. 

Reflexão sobre a suspensão 
das aulas presenciais devido à 
pandemia de Covid-19 e o 
impacto no planejamento 
docente e no projeto de 
pesquisa. 

R1C; R7B; R9A; R15G; 
R34E. 

Reflexão sobre a transição das 
aulas presenciais para as aulas 
on-line. 

R6B. 

Reflexão sobre a aprendizagem 
das ferramentas educacionais 
on-line. 

R6E; R14C. 

Preocupação com a 
aprendizagem dos estudantes. 

R7E; R12B; R16B; 
R20F. 

Reflexão sobre as situações 
adversas na docência durante 
as aulas remotas. 

R14F; R15E; R16F.   

Reflexão sobre a análise de 
dados da pesquisa. 

R17C; R38D; R39B; 
R40A. 

Reflexão sobre os referenciais 
teóricos da pesquisa. 

R39C. 

Reflexão sobre o uso das 
ferramentas educacionais on-
line e os impactos no 
desenvolvimento do conjunto 
de atividades inspirado no ciclo 
ISLE. 

R20D; R25F; R32B; 
R35B; R36B. 

Reflexão sobre o que é ser 
professor. 

R23A. 
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Reflexão sobre a mudança do 
tema do conjunto de atividades 
inspirado no ciclo ISLE. 

R24D. 

Reflexão sobre a elaboração do 
conjunto de atividades 
inspirado no ciclo ISLE. 

R22B; R25D; R26E. 

Reflexão sobre a aplicação do 
conjunto de atividades 
inspirado no ciclo ISLE. 

R28B; R29B; R31B; 
R34B; R34D. 

Reflexão após a aplicação do 
conjunto de atividades 
inspirado no ciclo ISLE. 

R34J; R37 D; R38B; 
R42A. 

Foco 4: 
Comunidade 

Envolvimento 
na prática de 
comunidades 
científicas e 
docente. 
 
 
 
 
 
 

Intervenção do órgão máximo 
de gestão. 

R1A; R3A; R34H. 

Influência do órgão gestor geral 
da educação. 

R2A; R7A; R12C; 
R13A; R14E; R15F; 
R16D; R20B; R21A; 
R32A; R34F; R7C; R8A; 
R10A. 

Envolvimento com a Instituição 
de Ensino. 

R2B; R6A; R15C; 
R29C; R34I; R35A. 

Envolvimento com professores 
e estudantes das escolas 
públicas. 

R3B; R15B; R15D; 
R16A; R16G. 

Envolvimento com o órgão 
gestor específico da educação. 

R4A; R6D; R16C; 
R34G. 

Envolvimento com grupos de 
pesquisa acadêmica. 

R18A; R19D; R25A; 
R27D. 

Foco 5: 
Identidade 

Visão de si 
mesmo como 
aprendiz 
docente e 
pesquisadora
. 

Interferências do trabalho 
docente no desenvolvimento 
profissional. 

R11B; R19J. 

Aquisição de um perfil docente. R39D. 

Fonte: a autora 

 

Revelou-se no “Foco 1 – Interesse” e também nos outros focos de modo 

implícito que a docente apresentou interesse para com a docência e a pesquisa, 

algumas vezes demonstradas com sentimento de preocupação com o 

desenvolvimento do planejamento docente e da pesquisa diante do contexto 

pandêmico, outrora demonstradas com sentimento de contentamento e satisfação 

sobre seu próprio aprendizado e aprendizado dos estudantes.  

No “Foco 2 – Conhecimento” foi evidenciado que a professora 

pesquisadora adquiriu conhecimento sobre os referenciais teóricos utilizados na 

pesquisa, sobre a construção da própria pesquisa, sobre o conhecimento científico e 

tecnológico, sobre as questões que envolvem a gestão da sala de aula on-line e sobre 

a construção, a aplicação e a análise pós-aplicação do conjunto de atividades 
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inspirado na abordagem ISLE. Verificou-se também neste foco que a situação de 

adaptação às aulas remotas, justamente no momento da aplicação do conjunto de 

atividades gerou o desafio de aprender a utilizar as ferramentas on-line em tempo 

escasso e o de adaptar a abordagem de ensino para este contexto. 

As reflexões feitas pela professora pesquisadora descritas no “Foco 3 – 

Reflexão” revelaram que esses pensamentos da docente a conduziram para algumas 

descobertas, sendo elas: sobre si própria, sobre suas ações, sobre seu processo de 

aprendizagem como uma professora pesquisadora, sobre sua competência 

profissional em alguns aspectos. Apontou também a tomada de consciência sobre as 

dificuldades apresentadas em toda a trajetória da presente pesquisa. Infere-se que 

este processo reflexivo colaborou com a transformação da própria prática durante a 

atuação como docente e como pesquisadora, bem como ofertou subsídios para 

melhorar as pesquisas futuras. 

Verificou-se no “Foco 4 – Comunidade” a dependência do desenvolvimento 

da prática educativa com relação aos órgãos que gerenciam a instituição de ensino 

público. De um modo geral, revelou-se neste Foco que a comunidade envolvida com 

este ensino estava em processo de aprendizado para agir diante da nova realidade.  

Evidenciou-se no “Foco 5 – Identidade” a preocupação com os 

impedimentos que afetaram a autonomia da professora pesquisadora para com sua 

prática docente e a tomada de consciência da identidade profissional como uma 

professora pesquisadora que sucedeu após ingressar no curso de Pós-Graduação em 

nível de mestrado. Foi possível verificar também nos outros focos, em sua maioria de 

maneira subentendida, as concepções sobre sua identidade profissional. 

Considera-se a elaboração e a aplicação do conjunto de atividades 

inspirado no ciclo ISLE com o tema “Ácidos e Bases – Escala de pH” apontado como 

produto educacional, o requisito de conclusão do curso de mestrado, como dinamismo 

propulsor para as evidenciações do aprendizado para a docência e para a pesquisa 

da professora pesquisadora. Admite-se que esta abordagem de ensino foi pensada 

para o ensino presencial e compreende-se que a súbita migração das aulas 

presenciais para as aulas remotas gerou preocupação para o desenvolvimento deste 

conjunto de atividades que no decorrer das modificações no planejamento docente e 

no planejamento da pesquisa foi adaptado para o ensino on-line. 
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Devido à falta de acesso ao Google Classroom e demais ferramentas on-

line pelos estudantes, por conta da ausência de equipamentos em suas casas, falta 

de internet e/ou falta de conhecimento para com esses recursos, houve um número 

reduzido de estudantes que participaram e desenvolveram o conjunto de atividades 

proposto, o que, consequentemente desfavoreceu a análise da aprendizagem de 

todos os estudantes; por outro lado, favoreceu o aprendizado docente para uma nova 

situação de ensino. Acredita-se que após um tempo maior para os estudantes se 

adequarem à nova forma de aprender, seria possível obter a participação de um 

número maior de estudantes no ambiente on-line.  

Revelou-se por meio dos relatos que os estudantes que desenvolveram o 

conjunto de atividades não estavam acostumados com a abordagem utilizada. Sendo 

assim, para uma nova aplicação é interessante fazer uma avaliação diagnóstica para 

identificar a familiaridade dos estudantes com abordagens de ensino por investigação. 

Caso eles desconheçam essa forma de ensinar, é relevante inserir atividades de 

iniciação científica para possibilitá-los a compreender melhor o seu desenvolvimento. 

Considera-se que, para desenvolver o hábito nos estudantes a pensar de 

forma semelhante a um cientista, é preciso que os professores tenham a prática de 

utilizar abordagens de ensino que desenvolvam essas habilidades com constância, 

ou seja, que não seja uma prática isolada, porém é relevante ter o cuidado para não 

utilizar sempre a mesma abordagem para não se tornar uma aprendizagem exaustiva. 

Por fim, admite-se que a articulação entre o ensino e a pesquisa na prática 

docente do Ensino Fundamental promove a qualidade do ensino, visto que pesquisar 

a própria prática possibilitou à professora pesquisadora desenvolver uma postura 

investigativa propulsora de atitudes transformadoras em um ambiente educativo. 

Dessa forma, predominou-se neste estudo a elaboração do perfil de uma professora 

pesquisadora atuante da prática docente em constante aprendizado, participante de 

um programa de mestrado, grupos de pesquisa acadêmica e demais atividades 

relacionadas, que assumiu a sua realidade escolar como um objeto de pesquisa 

gerador de reflexões que promoveram o enfrentamento das dificuldades e a melhoria 

do ensino. 
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APÊNDICE A – Outros exemplos de relatos 

 

Quadro I – Foco 2: Conhecimento  

Subcategorias 
 

Sub 
Subcategorias 

Outros recortes de relatos 

Aprendizado 
científico e 

tecnológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizado 
sobre as 
ferramentas do 
Google 
Classroom. 
 

R14D: (...) como ocorreu quando postei uma atividade pelo 
Google formulário em cada uma das duas turmas de 9º ano 
que tenho e quando comecei a receber as respostas percebi 
que misturaram os estudantes das duas turmas, assim, 
entendi que eu deveria fazer uma cópia da atividade para 
cada turma e não utilizar a mesma matriz. São detalhes que 
aprendo conforme o problema surge.  
R20C: Estou estudando a utilização do Google Meet para 
aplicação do conjunto de atividades nas turmas de 9º ano, 
(...). 

Aprendizado 
das questões 
que envolvem 
a gestão da 
sala de aula 
on-line, dos 
métodos e 
técnicas de 
coleta e 
organização 
de dados. 
 

Transição das 
aulas 
presenciais 
para as aulas 
remotas e 
transição do 
planejamento 
da aplicação 
do conjunto de 
atividades 
anterior para o 
novo 
planejamento. 
 

R14A: Hoje, dia 13/04/2020, o Classroom começou a 
funcionar, porém há reclamações de que existem turmas sem 
estudantes cadastrados. 
R19I: Com relação ao Classroom, aumentou um pouco a 
quantidade de estudantes acessando as videoaulas e 
atividades, porém ainda é um número pequeno. 
R19K: (...) pois para que eu possa apagar ou modificar antes 
dos estudantes visualizarem e até mesmo realizarem essas 
atividades eu teria que ficar 24 horas com o Classroom 
aberto, inclusive em finais de semana e feriados, assim para 
mim é difícil abordar outro tema diferente do trabalhado nas 
videoaulas. Como começar a abordar sobre velocidade, 
aceleração, movimento e força nas turmas de 7º ano, 
enquanto eles estão com as postagens da SEED/PR com 
videoaulas sobre outros temas, uma vez que acredito que 
geraria uma confusão por parte dos estudantes que 
assistiriam as postagens da SEED/PR e depois as minhas, 
assim decidi acompanhar a organização que os professores 
selecionados para gravar as videoaulas fizeram, 
acrescentado o que acho necessário. 
R20A: Hoje, dia 22/05/2020, foi possível observar que 
aumentou mais um pouco o número de estudantes 
acessando o Google Classroom, tem em média nas turmas 

de 7⁰ e 9⁰ ano cerca de 50% da turma acessando e realizando 

as atividades, apenas nas turmas de 6⁰ ano que ainda tem 

um número menor, a interação continua ocorrendo por 
escrito, as vezes as notificações de mensagens não chegam 
e acaba interferindo nas interações. 
R21B: O primeiro trimestre encerrou semana passada, mas 
os estudantes terão mais tempo para serem avaliados, uma 
vez que alguns estudantes começaram a acessar o 
Classroom a muito pouco tempo. 
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Elaboração do 
conjunto de 
atividades de 
química para 
os nonos anos. 

R24B: Estou elaborando o conjunto de atividades de química 

para aplicar com as turmas de 9⁰ ano, (...). 

 

Aplicação do 
conjunto de 
atividades de 
química com 
os estudantes 
dos nonos 
anos e gestão 
da sala de aula 
on-line. 
 

R27A: Hoje, dia 21/08/2020, marquei com antecedência uma 
reunião via Google Meet e repeti a testagem com o indicador 

natural repolho roxo para os estudantes do 9⁰ ano B, 

apareceram sete estudantes sendo que três deles já haviam 
participado da primeira testagem. Estes três estudantes que 
já haviam participado decidiram assistir novamente para 
melhor compreensão, pois estavam inseguros com relação a 
realização das diferentes representações sobre a testagem. 
Utilizei as mesmas substâncias e o mesmo tipo de potinho 
plástico. Os estudantes que não haviam participado da 
testagem demonstraram entender por meio da interação o 
que indica a mudança de cor, porque ocorreu essa mudança 
e se é possível identificar entre as substâncias indicadas 
como ácidas se existe uma mais ácida do que a outra e se é 
possível identificar o mesmo com as substâncias básicas. Foi 
pedido a eles para realizarem as três representações sobre a 
testagem conforme o que foi planejado e pedi também a 
todos os participantes para realizarem uma segunda 
testagem em casa com outro indicador natural e comparar 
com os resultados da testagem com o indicador repolho roxo 
conforme o conjunto de atividades planejado. Marquei 
também uma reunião via Google Meet com os estudantes do 
9⁰ ano A, porém somente apareceu a mesma estudante que 

já havia participado da testagem na semana passada, ela 
utilizou a reunião para tirar dúvidas sobre como fazer as 
representações e já passei para ela para realizar a segunda 
testagem com outro indicador natural e fazer as 
comparações. 
R28A: Hoje, dia 28/08/2020, realizei mais uma reunião via 

Google Meet com os estudantes do 9⁰ ano, para esclarecer 

as dúvidas sobre o desenvolvimento das atividades 
propostas, principalmente por parte dos estudantes que não 
participaram da testagem e orientações ao vivo, e viram a 
postagem das orientações por escrito do conjunto de 
atividades “Ácidos e Bases – Escala de pH” no Google 

Classroom. Apareceram mais dois estudantes um do 9⁰A e 

um do 9⁰B que nunca haviam participado do Google Meet 

para esclarecer suas dúvidas. Ao todo participaram nove 
estudantes. Montei slides com fotos da testagem e pedi a eles 
que refletissem sobre as minhas perguntas e as respondesse, 
conforme surgiram mais perguntas, respostas e reflexões, 
assim repassei toda a testagem que havia feito nas outras 
reuniões. Imaginei que eles fossem apresentar dificuldades e 
realmente ocorreu. Alguns estudantes enviaram as 
representações, inclusive alguns que nunca participaram das 
reuniões e coletaram informações com os estudantes que 
participaram. Destes, alguns enviaram de forma equivocada, 
assim vou pedir para eles refazerem as atividades. Os 
estudantes que não participaram das reuniões e não 
corresponderam com as interações por escrito, acabaram por 
não desenvolver as atividades que foram propostas, alguns 
apenas responderam algumas perguntas ou realizaram de 
forma equivocada. 
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R28C: Ainda não recebi o desenvolvimento das atividades da 
maioria dos estudantes e me disponibilizei a orientá-los 
conforme suas necessidades. 
R29A: Hoje, dia 04/09/2020, com aviso prévio, realizamos 
mais uma aula on-line pelo Google Meet, decidi juntar as duas 
turmas de 9⁰ ano como uma tentativa de promover mais 

interação. Repeti a testagem com o suco de repolho roxo a 

pedido de dois estudantes do 9⁰A via Google Meet, pois estes 

só conseguiram acesso a ferramenta Google Meet nesta 
semana. 
R29D: Esta foi a terceira vez que repito a testagem pelo 

Google Meet em cada turma de 9⁰ ano, logo já realizei a 

testagem seis vezes, uma estudante do 9⁰A e uma estudante 

do 9⁰B que assistiram a todas as testagens e justamente 

estas estudantes apresentaram uma melhor compreensão do 
tema por meio das interações e representações. Realizei 
algumas considerações por escrito para os estudantes que 
não participaram das testagens e entregaram o conjunto de 
atividades on-line de forma equivocada, pois havia enviado 
mensagem para eles refazerem as atividades na semana 
passada, porém eles não haviam compreendido as 
orientações e não apareceram na aula on-line. 
R31A: Hoje, dia 18/09/2020, o tema da aula on-line foi sobre 
o “Setembro Amarelo” a pedido da equipe escolar. Todas as 
escolas que conheço planejaram abordar essa temática até o 
final deste mês. No final da aula on-line dois estudantes que 
não participaram das aulas passadas pediram para ajudá-los 
a compreender o desenvolvimento das atividades sobre a 
testagem com indicador natural de ácidos e bases. Os outros 
estudantes saíram da “sala de aula on-line” e fiz a interação 
sobre o conjunto de atividades novamente, apresentei a 
gravação da testagem, um dos dois estudantes disse ter feito 
a testagem com o repolho roxo em casa por curiosidade 
depois de ter lido as orientações por escrito via Google 
Classroom, mas não compreendeu as atividades que 
deveriam ser enviadas, conversamos sobre as 
representações, testagem, comparações e validações, eles 
demonstraram sanar suas dúvidas e se comprometeram de 
realizar a entrega na semana seguinte. O número de 
estudantes que acessam o Google Meet aumentou desde o 
início do desenvolvimento das atividades, que coincidiu com 
a época que eles estavam começando a aprender a acessar 
esta ferramenta. 
R33A: Hoje, dia 25/09/2020, tivemos mais uma aula on-line 

com as turmas de 9⁰ ano em um mesmo momento. Iniciamos 

um novo tema, porém ainda tem estudantes que começaram 
a participar do Google Meet agora e pediram orientação sobre 
o desenvolvimento das atividades inspiradas no ciclo ISLE 
porque não compreenderam a orientação por escrito. No final 
da aula on-line pedi para que eles permanecem on-line para 
conversamos sobre o desenvolvimento da testagem, passei 
o vídeo da testagem para eles, conforme o vídeo ia passando 
eles interagiam e tiravam suas dúvidas. Eu já esperava essa 
falta de compreensão, pois estes estudantes não 
participaram da testagem com indicador natural de ácidos e 
bases, não participaram de nenhuma aula on-line 
anteriormente e não corresponderam à interação por escrito. 
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Os estudantes que participaram da aula on-line semana 
passada para tirar dúvidas sobre o desenvolvimento dessas 
atividades entregaram as atividades durante a semana. 
Marquei uma nova reunião via Google Meet com todos os 
estudantes das turmas de 9⁰ ano para eles compartilharem o 

que conseguiram desenvolver nas atividades com os 
estudantes que estão desenvolvendo por último. 
R36A: Hoje, dia 02/10/2020, realizamos a aula on-line 
agendada pelo Google Meet, novamente e as duas turmas de 
9⁰ ano participaram no mesmo horário. Essa união das 

turmas permitiu maior interação e compartilhamento do 
desenvolvimento das atividades. Cada estudante falou sobre 
suas ideias, sobre a construção das suas atividades e falou 
como desenvolveram suas representações, testes, 
comparações e validações, até mesmo aqueles que já 
haviam compartilhado na outra aula. Participaram treze 
estudantes. 
R38A: Neste momento o conjunto de atividades já foi aplicado, 
porém devido às aulas remotas, o tempo de realização 
dessas atividades foi diferente e nem todos os estudantes 
realizaram essas atividades. Eles têm o direito de realizá-las 
até dezembro deste ano, época que termina o ano letivo. 

Fonte: a autora 

 

Quadro II – Foco 4: Comunidade 

Subcategoria  
 

Sub 
subcategorias 

Outros recortes de relatos 

 Influência do 
órgão gestor 
geral da 
educação. 
 

R7C: Surgiu também o aplicativo Aula Paraná que poderá ser 
baixado a partir da semana que vem, segundo o secretário da 
educação será sem consumo de dados com a promessa de 
permitir interatividade com os estudantes, por meio de chats, 
provas e atribuições de atividades. Falou-se também sobre o 
uso do Google Classroom, ferramenta a qual o professor será 
o moderador da sala virtual.   
R8A: Hoje, dia 03 de abril, a SEED/PR se organizou para 
passar as videoaulas pela TV em fase de teste. 
R10A: Hoje, domingo dia 05/04/2020, algumas salas já estão 
montadas no Google Classroom, alguns professores estão 
com problemas para obter a senha pessoal e a SEED/PR 
enviou tutoriais para tentar resolver o problema.  

Fonte: a autora 
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APÊNDICE B – Produto Educacional 

 



85 
 
 

 

 

 



86 
 
 

 

 

 



87 
 
 

 

 

 



88 
 
 

 

 

 



89 
 
 

 

 

 



90 
 
 

 

 

 



91 
 
 

 

 

 



92 
 
 

 

 

 



93 
 
 

 

 

 



94 
 
 

 

 

 



95 
 
 

 

 

 



96 
 
 

 

 

 



97 
 
 

 

 

 



98 
 
 

 

 

 



99 
 
 

 

 

 



100 
 
 

 

 

 



101 
 
 

 

 

 



102 
 
 

 

 

 



103 
 
 

 

 


