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Em resumo, o homem movido pelo 
espírito científico deseja saber, mas para, 
imediatamente, melhor questionar. 
 

Gaston Bachelard (2005, p. 21) 



RESUMO 

SPERANDIO, Maria Regina da Costa. Ensino de ciências por investigação para 
professores da educação básica: dificuldades e experiências de sucesso em 
oficinas pedagógicas. 2017. 237 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências 
Humanas, Sociais e da Natureza) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Londrina, 2017.  
 
 
O ensino por investigação tem sido uma abordagem em potencial para estimular os 
alunos a aprenderem Ciências e, dessa forma, colaborar com o processo de 
iniciação científica desses discentes. O objetivo deste estudo consiste em investigar 
em que medida um curso de formação de professores, na perspectiva do ensino de 
Ciências por investigação, poderá contribuir para a prática pedagógica de docentes 
que atuam nas oficinas de escolas de Educação Integral dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. Nesta pesquisa, de abordagem qualitativa, obteve-se os dados a partir 
do registro escrito do que foi vivenciado pelas professoras durante os momentos 
investigativos do curso e na ação pedagógica com os alunos. Esses dados estão 
contidos nos questionários, planos de aula e relatórios registrados no caderno de 
campo dessas docentes. O percurso metodológico foi delineado a partir da 
necessidade de se pesquisar como um curso de formação continuada fundamentado 
no ensino por investigação pode contribuir para o ensino de Ciências, a partir da 
identificação das dificuldades e experiências de sucesso de um grupo de 
professoras que atuam na Educação Integral. Por meio de estudos fundamentados 
em publicações do National Research Council - NRC (1996; 2000); Carvalho et al. 
(1998); Carvalho (2013); Campos e Nigro (1999); Azevedo (2004); e Delizoicov, 
Angotti e Pernambuco (2002), delineia-se o ensino de Ciências por investigação com 
os momentos pedagógicos, organizados em: estudo da realidade, proposição do 
problema, levantamento de hipóteses, atividades interativas, sistematização do 
conhecimento, aplicação do conhecimento e apresentação da ação investigativa. 
Nos resultados obtidos, verificou-se que as dificuldades estão relacionadas ao 
comportamento dos alunos quanto à participação e o envolvimento nos diferentes 
momentos pedagógicos do ensino por investigação, e nas experiências de sucesso 
identificou-se o compromisso das docentes ao planejarem e realizarem essa 
abordagem de ensino. Percebeu-se que as estratégias utilizadas se situaram em 
atividades centradas no educando ao valorizar o seu aprendizado e colaborar para 
sua formação. Com isso, foi possível reelaborar o curso, o que resultou no produto 
educacional denominado “Material Didático-Pedagógico na perspectiva do Ensino de 
Ciências por Investigação para Professores dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental”, criando-se espaços para repensar ações e efetivar novas práticas de 
formação de professores. Este estudo demonstrou-se produtivo no sentido de 
contribuir com o planejamento e a organização de outros cursos.  O material 
elaborado e aplicado foi validado ao contemplar encontros em que foram explorados 
os momentos pedagógicos do ensino de Ciências por investigação, na busca de 
fornecer percursos que podem ser considerados na formação de professores da 
Educação Básica. 
 
Palavras-chave: Ensino de ciências. Ensino por investigação. Formação 
continuada. 



ABSTRACT 

SPERANDIO, Maria Regina da Costa. Teaching science by inquiry for teachers 
of basic education: difficulties and successful experiences in pedagogical 
workshops. 2017. 237 p. Dissertation (Professional Master's Program in Teaching of 
Human Science, Social and Nature) - Federal Technological University of Paraná. 
Londrina, 2017. 

The teaching by inquiry has been a potential approach to encourage students to 
learn science and, in this way, collaborate with the process of scientific initiation of 
these students. This study aims to investigate how a teacher training course, in the 
perspective of inquiry teaching of science, can contribute to the pedagogical practice 
of teachers who work in the workshops of Integral Education schools in the 
Elementary Years. By means of studies based on publications of the National 
Research Council - NRC (1996; 2000); Carvalho (1998; 2013); Campos and Nigro 
(1999); Azevedo (2004); and Delizoicov, Angotti and Pernambuco (2002), delineates 
the teaching of sciences by inquiry with the pedagogical moments, organized in: 
study of reality, proposition of the problem, hypothesis raised, interactive activities, 
systematization of knowledge, application of knowledge and presentation of the 
inquiry action. In the obtained results, it was verified that the difficulties are related to 
the behavior of the students regarding to the participation and the involvement in the 
different pedagogical moments of the teaching by inquiry, and in the experiences of 
success, the commitment of the teachers in the planning and realization of this 
approach of teaching was identified. It was noticed that the strategies used were 
situated in activities centered on the student by valuing their learning and 
collaborating for their formation. With this, it was possible to re-elaborate the course, 
which resulted in the educational product called "Didactic-Pedagogical Material from 
the perspective of Teaching Science by Inquiry for Early Years Teachers", creating 
spaces for rethinking actions and implementing new practices of teacher training. 
This study proved to be productive in order to contribute to the planning and 
organization of other courses. The material elaborated and applied was validated 
when contemplating meetings in which the pedagogical moments of the teaching of 
Sciences by inquiry were explored, in the search to provide routes that can be 
considered in the formation of Basic Education teachers. 

Keywords: Science teaching. Inquiry teaching. Continuing education. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Mapa didático-pedagógico com os momentos, características e 

ações que podem ocorrer na perspectiva do ensino de Ciências por 

investigação. ........................................................................................ 40 

Figura 2- Encontros e ações com os temas trabalhados no curso - O Ensino 

de Ciências por Investigação nas Oficinas Pedagógicas. .................... 52 

 

 

Gráfico 1 – Interesse dos alunos durante as aulas da oficina pedagógica 

antes (QI) e após (QF) da ação investigativa realizada pelos 

professores. .......................................................................................... 77 

Gráfico 2 – Avaliação do material utilizado e disponibilizado no curso ................ 89 

 

 

Quadro 1- Momentos e andamento da pesquisa .................................................. 44 

Quadro 2- Atividades que possibilitaram uma avaliação de aprendizagem ......... 54 

Quadro 3- Categoria sobre as dificuldades encontradas e a relação dos 

relatos das professoras com os momentos pedagógicos do ensino 

de Ciências por investigação ................................................................ 59 

Quadro 4- Categoria sobre as experiências de sucesso a partir dos relatos 

das professoras e sua relação com os momentos pedagógicos do 

ensino de Ciências por investigação .................................................... 64 

Quadro 5- Relatos das professoras do QI e QF, sobre as características do 

ensino por investigação ........................................................................ 79 

Quadro 6- Elementos do planejamento identificados a partir dos registros das 

professoras  .......................................................................................... 82 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Distribuição das participantes da pesquisa por faixa de idade, tempo 

de atuação no Ensino Fundamental I, tempo de atuação nas 

oficinas pedagógicas e nome da oficina em que atua ou função na 

escola (2016) ...................................................................................... 47 

Tabela 2 - Distribuição das participantes da pesquisa por curso de Graduação 

e curso de Pós-graduação e os respectivos anos de conclusão 

(2016) ................................................................................................. 47 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

MEC Ministério da Educação 

NRC National Research Council 

NSES National Science Education Standards 

PME Programa Mais Educação 

PNME Programa Novo Mais Educação 

PPGEN Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e 

da Natureza  

QF Questionário Final 

QI Questionário Inicial 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 14 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................. 19 

2.1 A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO ATO COLABORATIVO NA AÇÃO DO 

PROFESSOR ................................................................................................. 19 

2.2 O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS ......... 23 

2.3 OS MOMENTOS PEDAGÓGICOS E A PROPOSTA NA PERSPECTIVA DO ENSINO 

DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO .................................................................... 30 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA ....................................... 42 

3.1 CONTEXTO E PARTICIPANTES DA PESQUISA..................................................... 45 

3.2 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  .............................. 48 

3.3 A VIVÊNCIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ............................. 52 

3.4 CATEGORIAS DE ANÁLISE DE DADOS ............................................................... 55 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  ................................................................. 57 

4.1 ANÁLISE DAS DIFICULDADES E OS MOMENTOS PEDAGÓGICOS .......................... 59 

4.2 ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO E OS MOMENTOS PEDAGÓGICOS ....... 64 

4.3 O ENSINO DE CIÊNCIAS E AS DIFICULDADES RELATADAS PELAS 

PROFESSORAS .............................................................................................. 75 

4.4 O INTERESSE DOS ALUNOS A PARTIR DO ENSINO DE CIÊNCIAS POR 

INVESTIGAÇÃO .............................................................................................. 77 

4.5 CARACTERÍSTICAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO NA VISÃO 

DAS PROFESSORAS PARTICIPANTES DA PESQUISA ........................................... 79 

4.6 A AÇÃO PEDAGÓGICA DAS PROFESSORAS NA PERSPECTIVA DO ENSINO DE 

CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO ......................................................................... 81 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................... 92 

 

 REFERÊNCIAS .......................................................................................... 98 

  



 APÊNDICES ............................................................................................. 104 

 APÊNDICE A - Questionário Inicial .......................................................... 105 

 APÊNDICE B – Questionário Final ........................................................... 107 

 APÊNDICE C – Questionário das Atividades Complementares – 

Experimento investigativo ......................................................................... 109 

 APÊNDICE D – Questionário das Atividades Complementares – Aula de 

Campo ...................................................................................................... 110 

 APÊNDICE E – Sugestão de Plano de Aula ............................................. 111 

 APÊNDICE F – Roteiros Didático-Pedagógicos dos Encontros do Curso: 

“O Ensino de Ciências por Investigação nas Oficinas Pedagógicas”  ...... 112 

 APÊNDICE G – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ................ 117 

 APÊNDICE H – Mapas Didático-Pedagógicos das Aulas das Professoras 

na Perspectiva do Ensino de Ciências por Investigação .......................... 119 

 APÊNDICE I – Produto Educacional ........................................................ 128 

 

 

 



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa parte dos questionamentos construídos na vivência de uma 

Professora, Assessora Técnico-Pedagógica de Ciências que atua há mais de vinte 

anos na Rede Pública de Ensino, na Formação Continuada de Ciências para 

professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e nos últimos sete anos na 

função de Apoio Pedagógico de Educação Integral.  

Ao longo desse período de estudo e ações pedagógicas na formação de 

professores, teve-se contato com diferentes abordagens do ensino de Ciências, uma 

delas foi o ensino por investigação. Visto que os benefícios desse ensino 

correspondem a mais uma maneira eficaz para estimular os alunos a aprenderem 

Ciências (AZEVEDO, 2004; BYBEE, 2000; CAMPOS; NIGRO, 1999; CARVALHO et 

al., 1998; CARVALHO, 2013; SÁ, 2009; ZOMPERO; LABURÚ, 2016), no decorrer 

dos momentos de preparação e realização dos encontros de formação com os 

professores, sentiu-se a necessidade de identificar as dificuldades, as expectativas e 

as experiências bem-sucedidas dos docentes em formação ao vivenciarem e 

realizarem o ensino de Ciências por investigação com seus alunos das escolas de 

Educação Integral dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Rodrigues e Borges (2008) afirmam que o ensino por investigação possui 

muitos argumentos a seu favor, porém é preciso estudar com cuidado a melhor 

estratégia de ensino. Para Deboer (2006 apud RODRIGUES; BORGES, 2008), as 

publicações do National Research Council – NRC argumentam que o ensino por 

investigação é uma estratégia efetiva, que promove um maior engajamento dos 

alunos no qual eles aprendem mais.  

Durante este percurso de formadora e enquanto pesquisadora deste 

trabalho sentiu-se a necessidade de investigar de que maneira um curso de 

formação continuada de professores, fundamentado no ensino por investigação, 

pode contribuir para o ensino de Ciências a partir da identificação das dificuldades e 

experiências de sucesso de um grupo de professores, após realizarem uma ação 

pedagógica com seus alunos tendo como foco esta abordagem de ensino.  

Levantam-se as hipóteses de que a realização de um curso de formação 

continuada ofereceria dados sobre o resultado das ações que poderiam surgir em 

aspectos relacionados à necessidade de mobilizar novos saberes e fazeres na 
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prática docente, como também, ações que conduzem a aspectos positivos, como a 

integração de diferentes áreas do conhecimento. 

Nessa conjectura, o objetivo geral deste estudo consiste em investigar em 

que medida um curso de formação de professores, na perspectiva do ensino de 

Ciências por investigação, poderá contribuir para a prática pedagógica de docentes 

que atuam nas oficinas de escolas de Educação Integral dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Desse modo, tem-se como objetivos específicos elaborar uma proposta de 

ensino de Ciências por investigação que contribua com o processo de ensino-

aprendizagem; identificar as dificuldades e as experiências de sucesso, durante 

essa abordagem de ensino, de um grupo de professores do Ensino Fundamental, 

que atua na Educação Integral, a partir de um curso de formação de professores e 

da realização dessa abordagem de ensino com os alunos, e; reelaborar essa 

proposta de ensino de Ciências por investigação veiculada pela pesquisadora, o 

produto educacional1, a partir da análise dos dados obtidos na pesquisa, nas ações 

e observações evidenciadas no curso. 

O trabalho com os professores ocorreu durante uma formação continuada, 

por meio do curso denominado “O Ensino de Ciências por Investigação nas Oficinas 

Pedagógicas”. Esse curso, planejado pela pesquisadora, foi reelaborado pela 

mesma após a ação investigativa com os professores e produziu-se uma proposta 

de ensino de Ciências por investigação intitulada “Material Didático-Pedagógico na 

perspectiva do Ensino de Ciências por Investigação para Professores dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental” (Apêndice I). 

Nesse trabalho, envolveram-se conteúdos de Ciências sobre os vegetais e o 

ambiente - características gerais e sua relação com o meio -, e realizaram-se ainda 

estudos sobre a arborização urbana, com intuito de proporcionar a investigação de 

questões a respeito da sustentabilidade e contribuir para a formação socioambiental 

de todos os envolvidos.    

                                            
1 O produto educacional é uma exigência dos Programas Pós-Graduação em Mestrado 

Profissional. Cada mestrando, para obtenção do título de Mestre, desenvolve, além da 
Dissertação, um Produto Educacional a partir de sua pesquisa. De acordo Instrução Normativa 
n° 06/2015 – PPGEN da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, são considerados como 
Produtos Educacionais, segundo Documento de Área 2013 da CAPES: mídias educacionais; 
protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais; propostas de ensino; 
material textual; materiais interativos; atividades de extensão. 
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De acordo com Trivelato e Silva (2011), a botânica é um conteúdo pouco 

explorado nas aulas, sendo importante resgatar para os alunos a dependência que 

temos de espécies vegetais, não só na alimentação, como também em todas as 

atividades do nosso dia a dia.  Bem como, ressaltar a importância biológica dos 

vegetais para todo tipo de vida que existe no planeta, isto é, a relação de 

interdependência entre os seres vivos. Quanto mais conhecemos a respeito da 

biodiversidade, mais responsáveis serão nossas decisões e ações para conservação 

ambiental. 

Rocha (2011) afirma que um cidadão alfabetizado e crítico deve ser capaz 

de acompanhar debates e questões sociais envolvendo conhecimentos científicos 

divulgados pela mídia, e igualmente, compreender e emitir opiniões sobre textos que 

abordam questões polêmicas, além de analisar os efeitos de suas próprias ações 

que viabilizam ou não a sustentabilidade socioambiental. 

Várias razões levam a identificar as dificuldades e experiências de sucesso 

dos professores no ensino de Ciências por investigação nas oficinas pedagógicas 

das escolas de Educação Integral, uma delas foi a de contribuir e oferecer subsídios 

aos programas de formação sobre ensino de Ciências, aos professores que atuam 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Portanto, com base em uma postura teórico-metodológica apoiada no ensino 

de Ciências por investigação, desenvolveu-se uma investigação mediante a oferta 

de um curso de formação continuada que contou com a participação de onze 

professores que atuam nas escolas de Educação Integral nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, que realizaram a ação investigativa com os alunos das oficinas 

pedagógicas das escolas em que atuam. Dos dados obtidos, analisaram-se as 

dificuldades e experiências de sucesso dos professores a partir da ação na 

perspectiva do ensino de Ciências por investigação com os alunos das oficinas 

pedagógicas das escolas municipais. 

O curso foi planejado para oferecer a esses educadores os conhecimentos 

básicos que lhes permitissem “teorizar a própria prática e a ela retornar a fim de 

levantar hipóteses e construir saberes docentes necessários à ação pedagógica 

cotidiana” (LONDRINA, 2015, p. 13), para obterem autonomia e segurança na ação 

pedagógica nas oficinas e contribuírem para o processo de formação dos alunos. 

Nesses momentos, ocorreram estudos e pesquisas, aulas expositivas 

dialogadas, vivências de experimentos investigativos, de aula de campo e de 
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trabalho em grupo entre outras atividades pedagógicas que envolveram o ensino de 

Ciências por investigação com a disponibilização de material pedagógico. Ocorreu 

também, trocas de experiências realizadas entre os professores participantes, e 

compartilhou-se o material pedagógico que foi reelaborado a partir dos dados 

analisados. 

Objetivou-se estruturar esse material, para oferecer subsídio ao professor ao 

trilhar o seu caminho no ensino de Ciências por investigação, isto é, ter um 

referencial para proporcionar aos alunos o envolvimento com o processo de 

iniciação científica, com o cuidado de oferecer autonomia a esse profissional. Pois, 

de acordo com Duschl e Bybee (2014), se os alunos e os professores só 

encontrarem investigações de confirmação pré-planejadas com base em 

procedimentos testados passo a passo, sempre garantindo resultados antecipados, 

isso resultaria em um efeito indesejável para os alunos, pois importantes e 

relevantes habilidades cognitivas e ações consistentes de fazer ciência serão 

suprimidas. Assim também ocorre no processo de formação continuada dos 

professores. 

Sendo assim, esse estudo apresenta uma ação inicial de formação cuja 

intenção é de não impor direcionamentos que possam suprimir a autonomia 

docente. Esta formação necessita ter continuidade em outros tempos e espaços, 

pois de acordo com Selles (2002 p. 179), “reconhecer que o desenvolvimento 

profissional docente é um processo continuado, recorrente e inacabado, requer 

ações de efeito imediato e outras de longo prazo”. 

Assim, esse conjunto apresenta o estudo que fornece contribuições para 

promover a prática do ensino de Ciências na perspectiva do ensino por investigação 

nas salas de aulas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Dessa forma, apresenta-se no capítulo 2, os fundamentos teóricos que 

embasam esta pesquisa, envolvendo a formação de professores, as particularidades 

das oficinas pedagógicas da escola de Educação Integral, e o ensino de Ciências 

por investigação e seus diferentes momentos. Esses fundamentos são seguidos no 

percurso metodológico desta pesquisa que consta no capítulo 3. 

No capítulo 4 está a análise das dificuldades, experiências de sucesso e 

momentos pedagógicos a partir dos relatos das professoras, e também uma síntese 

do caminho que cada professor participante da pesquisa percorreu ao planejar e 

vivenciar com seus alunos o ensino de Ciências na perspectiva do ensino por 
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investigação. E por fim, no capítulo 5 encontram-se as considerações finais deste 

estudo.  

Dentre diversos apêndices da dissertação, destaca-se o Apêndice I, que 

apresenta o resultado da reelaboração do material pedagógico utilizado no curso, 

denominado produto educacional, exigência dos programas de Mestrado 

Profissional em Ensino.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo encontra-se o aporte teórico, que diz respeito aos 

fundamentos que orientam a pesquisa. A partir do estudo pautado na concepção 

teórica de vários autores que pesquisam sobre o ensino de Ciências por 

investigação, estabelece-se relações das ideias presentes nestas referências sobre 

essa abordagem de ensino com o contexto da formação continuada de professores 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Para explicitar os estudos e caminhos percorridos nas pesquisas de 

diferentes autores dividiu-se esse capítulo em três subtítulos, os quais elucidam 

sobre a formação continuada, o ensino de Ciências por investigação nas oficinas 

pedagógicas e os momentos pedagógicos que orientam uma proposta com essa 

abordagem de ensino. 

 

2.1 A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO ATO COLABORATIVO NA AÇÃO DO PROFESSOR 

 

A quantidade de informação que chega aos diferentes espaços ocupados 

pela sociedade e é disponibilizada diariamente nos diversos meios de comunicação 

(televisão, cinema, ambiente virtual, mídia impressa, entre outros), vem crescendo 

cada vez mais. Sendo assim, o professor em seu fazer pedagógico, muitas vezes se 

depara com situações que lhe causam insegurança com relação aos conteúdos e 

questionamentos que podem surgir dessas informações. 

Nas afirmações de Zabala (1998), os professores necessitam de referenciais 

que ajudem a interpretar o que acontece em sala de aula, utilizando-os previamente 

ao planejar, e posteriormente ao avaliar o que aconteceu, superar ando assim, a 

simples aplicação de fórmulas herdadas da tradição ou da última moda. Dessa 

forma, para o autor, a melhora na atuação docente passa pelo conhecimento e pelo 

controle das variáveis que intervém nessa atuação. 

Entende-se que no seu processo de formação continuada o professor possa 

adquirir esses referencias que irão favorecer a interpretação da ação pedagógica 

para a conquista da sua própria autonomia no ato de ensinar. Pois, 
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A relação entre o homem e o mundo passa pela mediação do 
discurso, pela formação de idéias e pensamentos através dos quais 
o homem apreende o mundo e atua sobre ele, recebe a palavra do 
mundo sobre si mesmo e sobre ele-homem, e funda a sua própria 
palavra sobre esse mundo. (BEZERRA, 2001, p. xii). 

 

Imbernon (2006) afirma que a formação de professores é um tema 

relativamente recente como objeto de estudo e pesquisa e que o interesse por esse 

tema vem aumentando e reflete-se nas publicações educativas em todo o âmbito 

internacional. O autor apresenta alguns aspectos destacando a relevância destes 

para reflexões e propostas sobre o tema formação, como por exemplo, o apoio aos 

professores nas escolas, seja por parte dos colegas educadores ou por um assessor 

externo. Tal assunto, de acordo com o autor, é concebido enquanto suporte 

fundamental para introduzir certas formas de trabalho em sala de aula, visto que 

uma formação adequada, com os devidos apoios e respeitando-se o tempo 

necessário, são indispensáveis para que as novas formas de atuação do professor 

sejam incorporadas à prática. 

Para aperfeiçoar o processo formativo do professor é imprescindível pensar 

a qualidade dessa formação, que seja representativa: 

 

[...] daquilo que de fato deva ser a assunção dos elementos 
fundamentais requeridos a uma sólida formação de professores, no 
que se inclui, em especial, a apropriação do patrimônio intelectual da 
humanidade. (MARTINS, 2010, p. 23). 

 

Para que o docente tenha acesso as atuais pesquisas sobre as teorias e 

pedagogias de ensino e aprendizagem, esse profissional necessita de espaço, 

tempo e orientação pedagógica para estudos e aprofundamento de assuntos 

produzidos na área da educação. 

Deste modo, ao se trabalhar com o ensino de Ciências, seja nas oficinas 

pedagógicas ou na escolarização, o educador necessita de aportes teóricos e 

metodológicos para atender suas intencionalidades e ações pedagógicas durante o 

processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com Bizzo (2009), muitos professores se sentem inseguros nas 

aulas de Ciências pelo simples fato de poderem ser questionados sobre assuntos 

que não saibam responder, pois existem questões difíceis de explicar, mesmo para 

um especialista da área. Para o autor, o que se espera do docente é uma postura 
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honesta, reconhecendo suas limitações, especialmente em uma área tão ampla 

como a das Ciências. Portanto, os alunos devem compreender que um professor 

valoriza o conhecimento, que o busca constantemente e o compartilha no ato de 

ensinar e que não se acomoda diante da difícil e trabalhosa tarefa de aperfeiçoar-se 

de forma permanente (BIZZO, 2009).  

 

Mas todo professor tem sempre muito o que aprender a respeito do 
conhecimento que ministra a seus alunos e da forma como fazê-lo. 
Especialmente o professor dos anos iniciais, de quem se exige 
domínio de assuntos tão diversos como português, matemática, 
ciências, história, geografia, artes etc., tem diante de si um imenso 
campo de conhecimentos sobre os quais precisa constantemente se 
renovar e aprimorar-se. (BIZZO, 2009, p. 65). 

 

O ensino de Ciências por investigação, conforme afirmam Munford e Lima 

(2007), seria uma das estratégias em que o professor poderia escolher ao buscar 

diversificar sua prática de forma inovadora. Mas que preparo tem o professor no seu 

percurso profissional ou em sua formação inicial para conhecer essa abordagem de 

ensino? 

A formação de professores é uma das formas para introduzir no universo da 

escola ações pedagógicas de cunho investigativo. Desse modo, em um estudo 

prévio a respeito do curso de formação docente, as pesquisadoras (SPERANDIO; 

ROCHA, 2017) identificaram que os professores sentiram-se motivados e confiantes 

para aplicar com os alunos os conhecimentos adquiridos no curso na perspectiva do 

ensino de Ciências por investigação, ressaltando ainda, que as ações realizadas 

durante o curso devem garantir um aporte teórico e atividades educativas 

apropriadas ao contexto e necessidades do professor, e assim, oferecer segurança 

no seu fazer pedagógico.  

Na publicação do National Research Council (2000) consta que, o professor 

qualificado é a chave para o trabalho eficaz na ação investigativa, pois quando 

fornece explicações científicas ajuda os alunos a conectá-las às suas próprias ideias 

e cria oportunidades para os estudantes ampliarem, aplicarem e avaliarem o que 

aprenderam. 

Para Martins (2010), a formação continuada é também uma das formas de 

colaborar com a atividade do professor para desenvolver capacidades que 

fortalecerão, por exemplo, sua capacidade de ensinar. Sendo assim, o educador no 
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seu ato de ensinar necessita estudar e planejar ações que subsidiarão o seu 

trabalho em sala de aula. No ensino de Ciências por investigação esse estudar e 

planejar é essencial para que de fato gere situações de aprendizado nos alunos. 

O trabalho nas oficinas pedagógicas com o ensino de Ciências por 

investigação permite integrar o componente curricular de Ciências com os outros 

que fazem parte do currículo. Constar no planejamento das aulas esta ação 

integradora é fundamental, pois, organiza e estrutura sua intencionalidade, isto é, o 

que se pretende ensinar e atingir com tal prática. 

Durante o processo de formação, devem-se oportunizar momentos para que 

o professor se aproprie de conhecimentos e possa planejar ações que leve em conta 

o sucesso do fazer pedagógico envolvendo o ensino de Ciências por investigação. 

Assim,  

 

[…], se o professor é capaz de reconhecer que a ação do aluno não 
é isolada, mas está apoiada na ação dele, deve ser capaz de utilizar 
os resultados obtidos pelos alunos a fim de avaliar o próprio trabalho. 
Se a aprendizagem dos alunos não for satisfatória, é preciso que o 
professor reflita crítica e honestamente sobre aquilo que fez ou 
deixou de fazer e planeje mudanças no seu modo de agir. 
(CARVALHO et al., 1998, p. 36). 

 

Zabala (1998) discorre sobre o papel do professor como pessoa que ensina, 

como profissionais que devem diagnosticar o contexto de trabalho, tomar decisões, 

atuar e avaliar a pertinência de suas ações, a fim de reconduzi-las no sentido 

adequado. Zabala (1998) propõe ainda um caminho que tenta fundamentar e 

proporcionar critérios e argumentos para conhecer e analisar o que o professor faz 

em sala de aula, pois só o conhecendo é possível partilhar e melhorar sua prática, 

oferecendo um ensino de qualidade capaz de promover a aprendizagem do aluno. 

Ao identificarem-se dificuldades e experiências de sucesso após a ação 

investigativa do professor ao participar de um curso de Formação Continuada na 

perspectiva do ensino de Ciências por investigação, pressupõe-se colaborar com 

outros processos de formação dessa abordagem de ensino. Entende-se que é 

preciso pensar em uma formação que possibilite identificar na própria ação do 

professor pistas para realizar o seu aperfeiçoamento, pois “temos que buscar a 

qualidade, mas sabendo que sua riqueza se encontra já no caminho”. (IMBERNÓN, 

2006, p. 102). 
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Sendo assim, propor ao educador caminhos pautados em referenciais 

teóricos e metodológicos que sustentem sua ação no ensino de Ciências por 

investigação é primordial para que essa abordagem de ensino, de fato, possa 

acontecer em sala de aula.  

 

2.2 O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS 

 

Falar das oficinas pedagógicas no contexto deste estudo é apresentar a 

ação que ocorre em uma escola com sua carga horária ampliada, denominada nesta 

pesquisa de escola de Educação Integral. Nestas escolas o tempo de atendimento 

dos alunos é de no mínimo sete horas diárias, nas quais se oferecem as oficinas 

pedagógicas, que podem acontecer no período inverso ao da escolarização ou 

intercalado com os componentes curriculares da Base Nacional Comum. Para isso, 

 

As atividades realizadas nas oficinas pedagógicas das escolas com 
ampliação de jornada devem ser planejadas considerando o tempo 
que os alunos permanecem a mais no espaço físico para não 
sobrecarregá-los com propostas repetitivas. Nesse sentido, as 
oficinas devem representar um enriquecimento das aulas do currículo 
básico e não uma aula a mais ministrada. (LONDRINA, 2015, p. 9). 

 

Estender o tempo dos alunos no ambiente escolar é proporcionar a 

oportunidade para o trabalho com outras linguagens, contribuindo para realizar um 

ensino de qualidade na escola de Educação Integral. Desse modo, o documento 

“Educação integral: texto referência para o debate nacional” ressalta que: 

 

Nessa perspectiva, entende-se que o tempo qualificado é aquele que 
mescla atividades educativas diferenciadas e que, ao fazê-lo, 
contribui para a formação integral do aluno, para a superação da 
fragmentação e do estreitamento curricular e da lógica educativa 
demarcada por espaços físicos e tempos delimitados rigidamente. 
(BRASIL, 2013, p. 28). 

 

Para Moll (2012), é desafiadora a qualidade desse tempo, que vai além da 

sua necessária ampliação, este deverá constituir-se como um tempo que pode 

contribuir para superar carências ainda encontradas na prática pedagógica da 

escola, sendo assim, precisa ser reinventado para que se compreendam as 

linguagens e os desejos dos alunos. Nesse sentido, 
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A educação integral incorpora, mas não se confunde apenas com 
horário integral. Isso porque ela procura associar o processo 
educacional a uma concepção de conhecimento e de formação 
humana que garanta o acesso e a permanência da criança na escola 
com qualidade sociocultural e socioambiental. (PADILHA, 2012, p. 
190-191). 

 

O processo de ensino-aprendizagem que ocorre nas oficinas deve garantir 

uma ação integrada e contextualizada, que abrange, por exemplo, as linguagens: 

científica, artística, oral, escrita, lúdica e esportiva. Portanto, para superar a 

fragmentação e estreitamento curricular, a oficina pedagógica na escola de 

Educação Integral deve proporcionar momentos para articular o conhecimento 

científico e as diferentes linguagens que o compõe com as vivências dos alunos. 

Conforme afirmam Paviani e Fontana (2009), a oficina é uma forma de se apropriar 

do conhecimento, com ênfase na ação, sem perder de vista, porém, a base teórica. 

Para Cava e Battini (2016), na organização curricular, quando se fala em 

Educação Integral nas escolas municipais de Londrina - PR, fala-se da articulação 

de conteúdos trabalhados em oficinas pedagógicas que estão inseridas na Parte 

Diversificada, com os conteúdos clássicos dos componentes curriculares que fazem 

parte da Base Nacional Comum. Ainda de acordo com as autoras, expressam-se 

diferentes linguagens, como: desenvolvimento e sustentabilidade, cultura da paz, 

direitos humanos, economia criativa e solidária, tecnologia, arte, esporte, entre 

outros. Dessa forma, 

 

Retomam-se questões candentes como a da necessidade de re-
significação da relação com a natureza, na perspectiva da 
sustentabilidade ambiental, na pauta da construção de um projeto de 
sociedade democrática em relação ao acesso, usufruto, produção e 
difusão de saberes, espaços, bens culturais e recursos em geral, 
numa interação em rede com diferentes espaços sociais da cidade. 
(BRASIL, 2013, p. 27). 

 

É nessa perspectiva que se insere o ensinar Ciências nas oficinas 

pedagógicas, em que pressupõe envolver o aluno para conhecer e interpretar 

fenômenos da natureza e entender melhor os espaços que o circunda. Portanto,  

 

As aulas de ciências são geralmente cercadas de muita expectativa e 
interesse por parte dos alunos. Existe uma motivação natural por 
aulas que estejam dirigidas a enfrentar desafios e a investigar 
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diversos aspectos da natureza sobre os quais a criança tem, 
naturalmente, grande interesse. (BIZZO, 2009, p. 94). 

 

Dessa maneira, compete ao professor estimular e auxiliar o aluno, com a 

promoção de ações, para compreender conceitos e entender a Ciência como 

construção histórica e saber prático; para despertar sua curiosidade e criatividade, 

que o torne capaz de fazer uso de informações e conhecimentos científicos para 

entender o mundo em que vive e resolver problemas e questões que lhes são 

apresentadas (CACHAPUZ, 1989). Sendo assim,  

 

O objetivo é ampliar a curiosidade das crianças, incentivá-las a 
levantar hipóteses e a construir conhecimentos sobre os fenômenos 
físicos e químicos, sobre os seres vivos e sobre a relação entre o 
homem e a natureza e entre o homem e as tecnologias. (CORSINO, 
2007, p. 58). 

 

É aí que se propõe oferecer a oportunidade no ensino de Ciências por 

investigação, para que os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

concretizem conhecimentos mais elaborados sobre os fenômenos da natureza, por 

meio de estudos e vivências nas oficinas pedagógicas com atividades que envolva 

essa abordagem de ensino. Mas, o que seria este ensino por investigação nas aulas 

de Ciências? 

 

Na revisão da literatura que fizemos, não encontramos uma definição 
operacional do que seja ensino por investigação, nem em 
documentos ingleses, nem norte americanos. Pelo contrário, os 
pesquisadores normalmente reconhecem a existência de uma 
multiplicidade de sentidos associados a esse termo. (SÁ, 2009, p. 
123-124). 

 
Portanto, que características essa abordagem de ensino apresenta? De 

acordo com a publicação do National Research Council (1996), a investigação na 

educação, denominada de inquiry, envolve fazer observações, fazer perguntas, 

pesquisar em livros e outras fontes; planejar, rever o que já é conhecido por meio 

das evidências experimentais; coletar, analisar e interpretar dados; propor respostas, 

explicações e previsões; comunicar os resultados e também considerar as 

explicações alternativas dos alunos. O ensino por investigação requer a identificação 

dos pressupostos teóricos que o embasam e o uso do pensamento crítico e lógico 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996).  
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Sá (2009), afirma que nos Estados Unidos, a investigação é o ponto central 

do documento Padrões Nacionais para a Educação em Ciências - National Science 

Education Standards – NSES (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996). Segundo 

a autora, na Inglaterra, a Proposta Curricular Nacional, desde a década de 80, já 

orientava para o desenvolvimento de atividades de investigação nos currículos de 

Ciências e no Brasil os Parâmetros Curriculares Nacionais também trazem 

orientações que podem ser consideradas correspondentes a essa abordagem. 

Munfort e Lima (2007) apresentam que no Brasil essa abordagem de ensino 

está menos convencional e é relativamente pouco discutida, porém, destacam que 

os interesses de pesquisadores e educadores por essa questão vêm crescendo.  

Os caminhos percorridos pelos discentes durante o ensino de Ciências por 

investigação busca responder um problema. Neste ponto, Zompero e Laburú (2016) 

afirmam que existe um consenso entre os pesquisadores dessa linha de estudo, de 

que a ação investigativa deve partir da apresentação de um problema, que pode ser 

elaborado pelo aluno ou pelo professor. De acordo com a publicação do National 

Research Council (1996), na resolução de qualquer problema, em que os estudantes 

tentam cumprir determinados critérios, eles vão descobrir que as ideias e métodos 

da Ciência que eles conhecem, ou aprenderão, podem ser um auxílio poderoso.  

Na interpretação dos fenômenos da natureza, o aluno tenta com seus 

conhecimentos prévios ou espontâneos explicá-los. Quando o docente, por meio de 

uma mediação e intencionalidade, oportuniza para que o problema tenha origem nos 

questionamentos iniciais dos alunos, dependendo do tema abordado, ele pode 

retomar o seu planejamento anual, para reorganizar os conteúdos e objetivos para 

compor seu plano de aula. Assim, parte-se do pressuposto que os professores dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ao ensinarem vários componentes curriculares 

(Ciências, Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, entre outros) na 

escolarização ou nos espaços conquistados nas diferentes oficinas pedagógicas da 

escola de Educação Integral, permanecem mais tempo com este aluno, tendo maior 

possibilidade de identificar, durante as interações que ocorrem na sala de aula, que 

temas podem se transformar em situação-problema, e que tenha relação com o que 

foi estruturado e planejado para ser ensinado, e isso, por meio dos conceitos 

científicos do currículo de Ciências é um terreno fértil para ocorrer.  

No próprio documento do National Research Council (2000), quando 

apresentam um exemplo dos alunos da professora Graham, ao observarem e se 
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interessarem pelas características apresentadas por três árvores da escola, 

identifica-se que, na ação dessa educadora, estabeleceu-se uma relação com 

conteúdo que já havia sido planejado e que consequentemente fazia parte do 

currículo. 

O que se pretende com o ensino de Ciências por investigação, conforme 

afirma Carvalho (2013), é criar um ambiente investigativo nas escolas de tal forma 

que possamos ensinar, isto é, conduzir e mediar os alunos no processo simplificado 

do trabalho científico para que possam ir desenvolvendo sua cultura científica, 

adquirindo a partir de cada aula, a linguagem científica. 

Na escola de Educação Integral, por esta proporcionar um tempo maior de 

permanência do aluno em jornada diária, permite outras possibilidades para a 

realização de ações investigativas dentro e fora da escola, envolvendo um trabalho 

integrado dos diferentes componentes curriculares e das várias linguagens por meio 

das oficinas pedagógicas. 

Embora o documento norte-americano (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 

1996) enfatize a investigação (inquiry), ele apresenta que isto não deve ser 

interpretado como sendo uma única abordagem para o ensino de Ciências, ela é 

mais uma maneira de ensinar e aprender sobre ciência que reflete como a própria 

ciência é feita, enfatizando-a como uma forma de obter o conhecimento e 

compreender sobre o mundo.  

Entende-se que,  

 

Consequentemente, o ensino só pode sustentar-se como objetivação 
de apropriações já realizadas por quem ensina. Nesse sentido, o 
percurso lógico do ensino não pode reproduzir o percurso lógico da 
aprendizagem, pois se assim o for não gerará as contradições 
necessárias à transformação do sistema representado pela tríade 
conceitos científicos, conceitos espontâneos e seus objetos. A nosso 
juízo, ter a prática social como ponto de partida do trabalho 
pedagógico significa afirmar que professores e alunos são 
igualmente participes dela, mas não orientam suas ações pela 
mesma perspectiva. (MARTINS, 2016, p. 29).  

  

O ensino de Ciências por investigação configura-se como mais uma forma 

de que o aluno vai entender o fenômeno natural ao ultrapassar a linha do 

conhecimento prévio ou espontâneo para um corpo de conhecimento mais 
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elaborado. Sendo assim, os professores, com a bagagem de conhecimento que 

possuem, devem utilizar diferentes estratégias no processo de ensino. 

O documento Inquiry and the National Science Education Standards 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2000), elucida que, os alunos devem 

desenvolver a capacidade de explicar o problema com suas próprias palavras e 

identificar uma tarefa específica para a sua solução. Ainda no mesmo documento, 

apresenta-se um quadro com cinco características da investigação em sala de aula 

e suas variações: 1) os alunos engajam-se em questões de orientação científica; 2) 

O aluno dá prioridade às evidências para responder as questões; 3) O aluno formula 

explicações a partir de evidências; 4) O aluno conecta suas explicações ao 

conhecimento científico; 5) O aluno comunica e justifica suas explicações.  

Essas características apresentam variações que podem incluir desde a 

proporção em que o professor constrói uma estrutura para uma atividade ou até que 

ponto os próprios alunos iniciam, propõe o problema e planejam uma investigação. E 

ainda, quanto mais essa variação se apresenta no sentido de contribuir para a 

autonomia do educando em iniciar e planejar a investigação, mais próximo está do 

propósito desse ensino.  

De acordo com Sá (2009), o próprio documento norte-americano 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2000) indica que o aluno raramente tem a 

capacidade de realizar uma ação investigativa todo o tempo, em que inicia, planeja, 

comunica e justifica suas explicações de forma mais autônoma e com menor 

direcionamento do professor.  

 

Afinal, é a experiência educacional e a cooperação com o professor 
quem primeiro lhes traz as oportunidades de aprender a formular 
perguntas para as quais o conhecimento científico tem algum valor. 
Essa observação é igualmente válida no que diz respeito à 
aprendizagem sobre como identificar evidências, como diferenciar 
uma opinião de um argumento sustentado por evidências, qual a 
melhor forma de desenvolver uma explicação tornando-a coerente 
com um dado conjunto de evidências, tanto quanto com o 
conhecimento científico disponível, e assim por diante. (SÁ, 2009, p. 
52). 

 

Se o professor sabe aonde quer chegar com essa abordagem de ensino, se 

ele tem uma intencionalidade, irá mediar todo esse processo de ensino e de 

aprendizagem, para que ocorra a formação de conceitos. “A formação de conceitos, 

por sua vez, atravessa todos os períodos do desenvolvimento, e isso evidencia, 
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mais uma vez, o papel da educação escolar com bebês, crianças jovens e adultos.” 

(MARTINS, 2016, p. 20). 

No ensino de Ciências por investigação, conforme afirma Azevedo (2004), o 

aluno deixa de ser apenas um observador das aulas, que muitas vezes são 

expositivas, e passa a ter grande influência sobre ela, necessita argumentar, pensar, 

agir, inferir, questionar, ser protagonista na busca e apreensão do conhecimento. 

De acordo com Bybee (2000), ensinar a ciência por meio da investigação 

significa proporcionar aos alunos diversas oportunidades para desenvolver as 

habilidades e entendimentos da investigação científica, ao mesmo tempo em que 

aprendem os temas fundamentais da ciência. 

Sasseron (2013) afirma que em uma investigação ocorrem várias interações: 

entre as pessoas; entre as pessoas e suas ideias iniciais sobre o assunto 

investigado, e; entre as pessoas e objetos, e todas são importantes, pois trazem as 

condições para o desenvolvimento de todo processo investigativo. 

Nesse sentido, o ensino de Ciências por investigação constitui mais um 

espaço importante para que ocorra a articulação entre as diferentes linguagens, pois 

proporciona a vivência de momentos investigativos que além de necessitarem da 

articulação de vários saberes por parte dos alunos mediados pelos professores, 

oportunizam a interatividade, estruturaram e orientam a ação docente, visto que esta 

já foi planejada e possui uma intencionalidade durante o processo de ensino e de 

aprendizagem. Os educandos experimentam uma investigação que desperta seu 

interesse e curiosidade na direção para uma iniciação científica.  

Para Dyasi (2005), a curiosidade é uma característica humana fundamental, 

ao valorizar este impulso natural de aprender, o processo de investigação pode dar 

as crianças o feedback direto e experiências pessoais que podem moldar novas e 

duradouras visões de mundo. Para o autor, este ensaio aponta como a investigação 

pode fazer a diferença na forma como as crianças adquirem e compreendem 

conceitos científicos. Nesse sentido, a curiosidade gera perguntas e estas conduzem 

a busca de respostas, e durante a investigação, o processo de realizar uma série de 

questionamentos é o primeiro passo na busca de respostas (ASH, 2005).  

Bachelard (1996) afirma que é preciso saber formular problemas e que estes 

na vida científica não se formulam de modo espontâneo. De acordo com o autor, no 

espírito científico, todo o conhecimento é resposta a uma pergunta, sendo assim, o 
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indivíduo impelido pelo espírito científico deseja saber, o que o conduz, 

imediatamente, a questionamentos mais elaborados. 

Conduzir os alunos na busca do saber por meio do ensino de Ciências por 

investigação é mais uma forma de oportunizar espaços para aprender e colaborar 

com o processo de ensino e de aprendizagem para alunos dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Portanto, as concepções aqui apresentadas são ecos da 

história que se constitui e carregam o modo de compreender o ensino por 

investigação (SÁ, 2009). Entretanto, o que deve ser considerado na realização 

dessa abordagem de ensino, para que ela contribua na aprendizagem dos alunos? 

 

2.3 OS MOMENTOS PEDAGÓGICOS E A PROPOSTA NA PERSPECTIVA DO ENSINO DE 

CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO 

 

Por meio de estudos fundamentados em publicações do National Research 

Council (1996, 2000), Carvalho et al. (1998), Carvalho (2013); Campos e Nigro 

(1999), Azevedo (2004) e Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), delineia-se o 

ensino de Ciências por investigação com os momentos pedagógicos2. Nesta 

pesquisa esses momentos estão organizados em: estudo da realidade; proposição 

do problema; levantamento de hipóteses; atividades interativas; sistematização do 

conhecimento; aplicação do conhecimento, e; apresentação da ação investigativa. 

Entende-se que é uma forma de estruturar e orientar o ensino de Ciências por 

investigação para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, além de contribuir para o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Esses momentos pedagógicos se interpenetram3 e complementam um ao 

outro, não precisam ser seguidos de forma linear enquanto passos sequenciais, mas 

                                            
2 Refere-se aqui a mesma denominação, “momentos pedagógicos”, apresentada por Delizoicov e 

Angotti (1990) e por Delizoicov, Angotti e Pernanbuco (2002). De acordo com os autores é uma 
dinâmica de atuação docente em sala de aula caracterizada pelo que denominam de momentos 
pedagógicos, que contempla a problematização, a organização do conhecimento e a aplicação 
do conhecimento, com funções específicas e diferenciadas entre si. 

3 Saviani (2015) utiliza o termo “interpenetram” para elucidar o processo em que os momentos da 
Pedagogia Histórico-Crítica: prática social, instrumentalização, catarse e prática social, não se 
apresentam em uma sequência lógica ou cronológica e sim em uma sequência dialética. De 
acordo com o autor, a educação é uma modalidade da própria prática social, em que os 
educandos são seus agentes, e na vivência dos momentos dessa pedagogia, mediados pela 
educação, o objetivo é a transformação da sociedade dentro dos seus contextos. Portanto, 
trata-se de um mesmo processo que se desdobra em seus momentos característicos, por isso 
são momentos que se interpenetram. 
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necessitam de experenciação, de vivência com a dinâmica e flexibilidade que exige 

o contexto da sala de aula. Por exemplo, se o professor e os alunos estão 

vivenciando um experimento investigativo, os conhecimentos prévios ou 

espontâneos dos alunos estão presentes, o problema e as hipóteses também. 

Na publicação do National Research Council (1996), a investigação em 

educação envolve várias ações que já foram apresentadas anteriormente enquanto 

uma forma de obter o conhecimento e compreender sobre o mundo. Para Bossler et 

al. (2009), ao se elaborar estratégias de ensino que levem os alunos a pensar, 

pesquisar e selecionar informações, recolher evidências, organizar os argumentos e 

apresentar as suas conclusões exigem criatividade e demoram algum tempo. 

Quando estruturam-se momentos pedagógicos no ensino de Ciências por 

investigação que podem ser vivenciados por professores e alunos, é importante 

considerar que alunos com pouca experiência na realização de investigação 

provavelmente exigirão mais orientação (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2000). 

Por exemplo, um professor pode querer selecionar o problema que conduz a uma 

investigação, e também pode decidir fornecer uma série de etapas e procedimentos 

para os alunos, que serão orientados por questões específicas e discussão em 

grupo, visto que, os próprios materiais didáticos geralmente fornecem perguntas, 

sugestões, procedimentos e tabelas de dados para orientar a investigação dos 

alunos.  

Os alunos, à medida que amadurecem e ganham experiência com a ação 

investigativa, vão aos poucos elucidando perguntas, planejando ações para testar 

ideias, interpretar dados e elaborar explicações com base nesses dados, sempre 

mediados pelo professor (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2000). 

A intervenção do educador é fundamental no ensino de Ciências por 

investigação, é ele quem instigará a discussão, propiciando que os alunos cresçam 

na compreensão de seus próprios conflitos e questionamentos. Azevedo (2004) 

afirma que, para uma atividade ser considerada de investigação a ação do discente 

não deve se limitar apenas ao trabalho de observação e manipulação de materiais, o 

aluno deve refletir, discutir, explicar e relatar o que dará ao seu trabalho as 

características de uma investigação científica, considerando, evidentemente, as 

possibilidades desse educando. 

O diálogo com os alunos esclarece questões importantes, nas quais 

verificamos o que eles já sabem, o que pensam sobre um determinado tema e o que 
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querem saber. Com isso, elucida-se o papel do professor e o papel do aluno no 

caminho percorrido nos momentos pedagógicos do ensino de Ciências por 

investigação. Estabelece-se aqui uma relação com o que apresenta Martins (2016) 

ao discorrer sobre a prática social e o percurso lógico da aprendizagem e do ensino.  

Martins (2016) observa que a aprendizagem segue uma linha de 

desenvolvimento que caminha do concreto para o abstrato, dos conhecimentos de 

senso comum para os conhecimentos mais elaborados e complexos, é um processo 

dinâmico e necessariamente mediado, cujo fator propulsor estabelece-se nas 

apropriações efetivadas pelo aluno que aprende. Já o percurso lógico do ensino, 

ocorre, segundo a autora, do abstrato para o concreto, dos conceitos científicos a 

serem confrontados com os conceitos espontâneos e consequentemente, esse 

ensino se sustenta por meio de apropriações já realizadas por quem ensina. 

 

Nesse sentido, o percurso lógico do ensino não pode reproduzir o 
percurso lógico da aprendizagem, pois se assim o for não gerará as 
contradições necessárias à transformação do sistema representado 
pela tríade conceitos científicos, conceitos espontâneos e seus 
objetos. (MARTINS, 2016, p. 29). 

 

Portanto, estruturam-se os momentos pedagógicos na perspectiva do ensino 

de Ciências por investigação para oferecer subsídios aos professores que iniciam 

um caminho com essa abordagem de ensino, e assim, consequentemente, contribuir 

para a aprendizagem dos alunos. 

No estudo da realidade, considera-se o contexto social, e é possível 

verificar os conhecimentos prévios ou espontâneos dos alunos por meio do diálogo e 

assim o problema da ação investigativa pode surgir dessa conversa inicial ou das 

relações que se estabelecem no âmbito da escola, cabe ao docente compreender a 

fala do aluno e o contexto em que ela se encontra. Para Campos e Nigro (1999), o 

professor deve favorecer e incentivar os estudantes a expressarem suas ideias e 

dessa forma, valorizar aquilo que eles dizem.  

Carvalho (2013) observa que no ensino por investigação é necessário 

proporcionar aos alunos condições de trazer seus conhecimentos prévios para 

iniciar os novos, para que eles possam apresentar ideias próprias e poder discuti-las 

com seus colegas e com o professor. 

De acordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), para o educador 

avaliar o que os discentes pensam sobre o tema trabalhado, é preciso organizar o 
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momento no qual eles sejam desafiados a expor suas ideias sobre as situações 

reais apresentadas a respeito desse tema. Todos os alunos podem alcançar o 

entendimento da ciência se lhes for dada a oportunidade. Os educandos têm sua 

própria forma de entender e responder aos questionamentos sobre o mundo natural, 

alguns mais cedo outros mais tarde, mas temos que oferecer oportunidades iguais 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1996). 

Para Campos e Nigro (1999), o professor ao valorizar o que os alunos 

dizem, favorece e incentiva-os a comunicar suas ideias, com isso dá início à 

elaboração do problema e levantamento de hipóteses no contexto da ação 

investigativa. 

No momento da proposição do problema, este pode ser elaborado pelo 

professor a partir das ideias dos alunos sobre o assunto ou pelos próprios alunos, ou 

também pode permanecer no problema inicial proposto pelo professor para 

promover a discussão. Por serem alunos dos Anos Inicias do Ensino Fundamental 

recomenda-se certo cuidado ao elaborar o problema, para estar de acordo com as 

possibilidades das crianças. 

Campos e Nigro (1999) discorrem sobre verdadeiros problemas (chamado 

na literatura de “problema aberto”) e falsos problemas (chamado na literatura de 

“problema fechado”), resumindo as diferenças básicas entre eles, nas quais para o 

falso problema existe solução, isto é, são solucionados, são objetivos e há uma 

resposta correta, já para o verdadeiro problema há uma resolução, são enfrentados, 

são subjetivos e existe a melhor resposta possível. 

  

Mas a formulação dessas questões não é trivial. Não basta ao 
professor apresentar um enunciado bem elaborado. É preciso que a 
situação-problema seja entendida como tal também pelo estudante. 
Para que isso seja possível, deve-se percorrer todo um processo [...], 
desde a apresentação de um problema inicial, que seja motivador, 
até a identificação de questões científicas envolvidas em uma 
solução e a identificação de ferramentas necessárias para investiga-
las. Esse processo [...], envolve não somente a aplicação de 
ferramentas prontas, mas a inserção dos estudantes em um universo 
novo, o que depende muito das intervenções do professor. 
(CAPECCHI, 2013, p. 25-26). 

 

Sperandio e Rocha (2016) ao analisarem propostas de autores brasileiros 

que discutem a respeito da proposição de problemas, identificaram de maneira 

geral, que elas evidenciam ações que motivam os alunos, desafia-os, desperta o 



34 

 

interesse, proporcionam discussões e abrem espaço para a busca de novos 

conhecimentos. 

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), a intenção é problematizar o 

conhecimento dos alunos ao exporem suas ideias durante a discussão de um tema 

que envolve situações reais. Estes devem estar envolvidos, podendo debater as 

questões, inicialmente, num pequeno grupo, para que em seguida possam ser 

exploradas as proposições dos vários grupos com toda a turma. 

É importante que uma atividade de investigação faça sentido para o aluno, 

de modo que ele saiba o porquê de estar investigando o fenômeno que lhe é 

apresentado. Para isso, é fundamental que o professor apresente um problema 

sobre o estudo realizado, sendo que, um problema aberto como ponto de partida é 

essencial para criação de um novo conhecimento (AZEVEDO, 2004). 

O National Research Council (2000) elucida que os discentes devem 

desenvolver a capacidade de explicar um problema nas suas próprias palavras e 

identificar uma tarefa específica para a solução do problema. O problema deve ser 

elaborado de tal forma que possa conduzir ao levantamento de hipóteses, ou seja, 

ele deve abrir o caminho para aprender e explorar as possibilidades de resolução. 

Ao levantar hipóteses os alunos apresentam suposições e ideias para 

responder ou tentar resolver o problema. Para Campos e Nigro (1999), as atividades 

investigativas devem ter espaços para que os alunos apontem seus modelos e 

hipóteses explicativas sobre o problema proposto. De acordo com Azevedo (2004), 

para a solução do problema os educandos devem levantar hipóteses por meio de 

uma discussão. 

Os momentos de exposição oral dos alunos sobre as possíveis hipóteses 

levantadas para a resolução do problema é também uma rica oportunidade para 

ouvir outras suposições e ideias diferentes das já propostas. Para Zompero e Laburú 

(2016), o levantamento de hipóteses permite aos estudantes exporem seus 

conhecimentos prévios, além de ser mais uma oportunidade para que o professor 

conheça as ideias dos alunos sobre o tema estudado.  

Utilizam-se aqui as contribuições de Gasparin (2005) ao apresentar uma 

proposta com a elaboração de questões problematizadoras. Para o autor, o aluno ao 

ser provocado, despertado e apresentar algumas hipóteses de encaminhamento, 

compromete-se teórica e praticamente com a busca da solução para as questões 
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levantadas, o conteúdo começa a ser seu e a aprendizagem assume, 

gradativamente, um significado subjetivo e social para ele.  

Durante esse momento, os alunos podem sugerir diferentes tipos de 

atividades para tentar resolver o problema e assim, caracterizar o planejamento dos 

momentos seguintes da ação investigativa. Para que ocorra a compreensão 

científica das situações problematizadas, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) 

afirmam que, durante a organização do conhecimento os conceitos selecionados 

como necessários para a compreensão dos temas e da problematização inicial 

devem ser sistematicamente estudados sob a orientação do professor e diferentes 

atividades devem ser utilizadas. Se, por exemplo, for necessário desenvolver um 

experimento, Azevedo (2004) afirma que se deve discutir como ele será estruturado 

e elaborar um plano de ação, para decidir a maneira como o experimento será 

realizado.  

As atividades interativas dentro do ensino de Ciências por investigação 

podem ocorrer, por exemplo, com a realização da aula de campo, do experimento 

investigativo, da pesquisa em livros, revistas, internet, entrevistas, entre outros. Os 

alunos, juntamente com o professor, poderão decidir qual é a maneira mais 

apropriada de se verificar as hipóteses para a resolução do problema. Existem 

problemas que podemos resolvê-los e coletar dados por meio de um experimento, já 

outros com pesquisas em livros, internet, entre outros.  

De acordo com Scarpa e Silva (2013), nas atividades investigativas podem 

ser utilizadas diferentes modalidades didáticas, pois cada situação exige uma 

solução própria, e esta variedade de atividades, além de contribuir para que os 

alunos desenvolvam diferentes habilidades das ciências biológicas, pode atrair o 

interesse deles.  

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), as mais variadas atividades 

podem ser empregadas para desenvolver a conceituação identificada como 

fundamental para uma compreensão científica do problema proposto. De tal modo, 

 

Apesar de os Parâmetros Curriculares Nacionais Norte-Americanos 
para o ensino de Ciências (NRC, 1996) indicarem que uma pergunta 
de orientação científica deve levar a investigações empíricas, à 
coleta e ao uso de dados para desenvolver explicações para 
fenômenos, a palavra empírica pode ser lida de diversas formas. Não 
necessariamente os dados de uma investigação precisam ser 
originados em uma experimentação. Estes podem ser coletados a 
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partir de observações do mundo natural, de comparações entre 
fenômenos, de fontes de pesquisas diversas (livros, internet, filmes), 
de jogos ou simulações entre outros, dependendo da pergunta inicial 
e também do tipo de resposta que se quer alcançar. (SCARPA; 
SILVA, 2013, p. 139). 

 

Sendo assim, esse momento consiste no modo que serão realizadas as 

atividades. O professor e os alunos poderão decidir qual a atividade, de preferência 

em grupo, mais apropriada para testar as hipóteses e chegar à resolução do 

problema. Para Solomon (1998 apud BAPTISTA, 2010), o trabalho em grupo 

proporciona a ajuda mútua entre os alunos, a quebra de tensões, a troca de ideias, 

interações que criam diferentes oportunidades de aprendizagem e conduzem a um 

trabalho produtivo. 

A sistematização do conhecimento é o momento de analisar e interpretar 

tantos as situações iniciais que determinam os estudos, como outras situações que 

podem aparecer no decorrer da ação investigativa; discussão, diálogo e relato oral 

coletivo das opiniões baseadas nos estudos e atividades realizadas; formulação da 

conclusão com a roda de conversa mediada pelo professor; registro individual e 

realização da conceituação científica com as situações vivenciadas, podendo ser 

individual ou coletiva, por meio de escrita ou desenho. 

De acordo com Mello (2005), o aluno pode se apropriar do conhecimento se 

ele conseguir interpretá-lo e expressá-lo na forma de uma linguagem, que pode ser 

por meio de um desenho, da fala, de um texto escrito, de uma maquete, entre 

outros. 

Carvalho (2013) ressalva que após a proposição de um problema na 

sequência de ensino investigativo ocorre a realização de uma atividade de 

sistematização do conhecimento, que é praticada inicialmente por meio da leitura de 

um texto escrito, no qual os alunos podem novamente discutir e comparar o que 

fizeram e o que pensaram ao resolver o problema com o que foi relatado no texto.  

Outra proposta, apresentada por Carvalho (2013), é a sistematização dos 

conhecimentos no problema experimental, em que os estudantes, após realizarem o 

experimento e terminarem de resolver o problema, participam de um debate 

organizado pelo professor em sala. Para a autora, o papel do educador nesse 

momento é muito importante, pois ele deve buscar a participação dos alunos, 

levando-os a tomar consciência de suas ações por meio de perguntas: Como vocês 

conseguiram resolver o problema? Por que vocês acham que deu certo? Como 
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vocês explicam o porquê de ter dado certo? A mediação do professor torna-se 

fundamental, uma vez que deve incentivar a participação de todos, e também, 

proporcionar a passagem da ação manipulativa à intelectual.  

A autora observa ainda que na sistematização individual do conhecimento o 

docente solicita aos alunos que registrem por meio da escrita ou desenho o que 

aprenderam na aula. Tal explicação dos alunos leva à procura de palavras e 

conceitos que explicam o fenômeno observado e ou estudado, havendo nessa etapa 

a possibilidade de ampliação do vocabulário e repertório dos alunos (CARVALHO, 

2013). Portanto,  

 

Quando observamos o curso do desenvolvimento da criança na 
idade escolar e o processo de sua aprendizagem, vemos 
efetivamente que toda matéria de ensino sempre exige da criança 
mais do que ela pode dar hoje, ou seja, na escola a criança 
desenvolve uma atividade que a obriga a colocar-se acima de si 
mesma. Isto sempre se refere a um sadio ensino escolar. A criança 
começa a aprender a escrever quando ainda não possui todas as 
funções que lhe assegurem a linguagem escrita. É precisamente por 
isso que a aprendizagem da escrita desencadeia e conduz o 
desenvolvimento dessas funções. Esse real estado de coisas sempre 
ocorre quando a aprendizagem é fecunda. (VIGOTSKI, 2001, p. 336). 

 

Nos momentos do ensino de Ciências por investigação tem-se a intenção de 

fornecer ao aluno um léxico para falar e escrever sobre o assunto investigado, e a 

sistematização possibilita a organização de ideias e fatos que aconteceram durante 

todo o processo investigativo. 

Entende-se que depois de percorrer os momentos de estudo da realidade, 

proposição do problema, levantamento de hipóteses, atividades interativas e 

sistematização do conhecimento, pode-se, de acordo com Carvalho (2013), planejar 

uma avaliação formativa, que seja um instrumento para que os alunos confiram se 

estão ou não aprendendo. Ainda segundo a autora, essa avaliação da aprendizagem 

deve estar pautada na ideia de um ensino cujos objetivos concentram-se no 

aprendizado de conceitos, termos e noções científicas, ações e processos da ciência 

e avaliações das atitudes expostas durante as atividades de ensino.  

A elaboração de um portfólio do aluno, por exemplo, pode se configurar em 

um instrumento avaliativo no qual as produções e avaliações deixarão explícitas se 

os objetivos de aprendizagem foram ou não atingidos, por meio da verificação do 

aprendizado do aluno, além de poder acompanhar os processos vivenciados pelo 
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discente na investigação realizada, contribuindo para uma melhoria na ação do 

professor. 

Aplicação do conhecimento é o momento caracterizado por retomar o 

problema e situar-se no contexto inicial com o novo conhecimento adquirido durante 

a ação investigativa e mais elaborado, isso conduz a compreensão da realidade 

vivenciada e estudada, que dessa forma passa por uma alteração qualitativa.  

Duschl e Bybee (2014) em seus estudos ressaltam que o contexto e o 

conteúdo são importantes e, portanto, entendem que as dinâmicas cognitivas, 

sociais e culturais da aprendizagem se apoiam mutuamente e se entrelaçam. 

Afirmam ainda, que os objetivos de aprendizagem não significam apenas conhecer 

conceitos, mais também utilizar o conhecimento para criar e aprimorar 

reivindicações. 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) asseguram que a intenção deste 

momento é oferecer ao aluno a oportunidade de empregar os conhecimentos, com a 

finalidade de formá-los para que em diferentes situações possam articular, 

habitualmente, conceitos científicos. Este é um período importante para ser 

vivenciado pelo aluno, para que assim possa resgatar outros momentos 

pedagógicos e se preparar para compartilhar o que foi investigado. 

A apresentação da ação investigativa consolida-se ao realizar a troca de 

experiências com o envolvimento da comunidade escolar, como também de outros 

grupos. Após os alunos percorrerem os momentos pedagógicos do ensino de 

Ciências por investigação, podem apresentar a investigação realizada para outras 

turmas da escola, em outras escolas, assim como, em mostras científicas com a 

participação dos pais e comunidade em geral. 

Del Carmen (1987) afirma que a comunicação dos resultados permite, por 

meio da utilização de técnicas e recursos variados, o enriquecimento das ideias 

adquiridas. Tal momento proporciona aos alunos espaços para exporem as 

pesquisas realizadas, explicar um conceito aprendido, e contribuir ainda para sua 

capacidade de compreensão. Desse modo,  

 

A fase do comunicar é essencial por duas razões: em primeiro lugar, 
porque importa que os alunos compreendam a responsabilidade dos 
cientistas em publicar os resultados e como são influenciados pelo 
contexto cultural; em segundo, têm oportunidade de perceberem a 
importância de uma comunidade científica, neste caso, representada 
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pela turma, onde podem discutir as evidências recolhidas. 
(BAPTISTA, 2010, p. 99)  
 

Para o documento Inquiry and the National Science Education Standards: a 

guide for teaching and learning (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2000), a 

comunicação das explicações também faz parte de um conjunto importante de 

experiências vivenciadas durante a investigação, pois a partilha de explicações pode 

pôr em contradição ou reforçar as ligações que os alunos fizeram entre as 

evidências, o conhecimento científico existente e as explicações propostas. Ainda de 

acordo com o documento norte-americano, como resultado os alunos podem 

solidificar um argumento que foi baseado em um experimento. 

A seguir, apresenta-se um mapa didático-pedagógico, elaborado pela 

pesquisadora, com momentos, características e ações que podem ocorrer no ensino 

de Ciências por investigação. Nos estudos realizados a partir das contribuições 

publicadas no documento National Research Council (1996, 2000), Carvalho et al. 

(1998), Carvalho (2013), Campos e Nigro (1999), Azevedo (2004), Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2002) e Martins (2016) estrutura-se o caminho que pode ser 

percorrido na perspectiva do ensino de ciências por investigação com alunos dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  



 

 4
0
 

Figura 1 - Mapa didático-pedagógico com os momentos, características e ações que podem ocorrer na perspectiva do 
ensino de Ciências por investigação. 

 

Fonte: Autoria própria
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Portanto, esses são os fundamentos que orientaram esta pesquisa e 

consequentemente a proposta de elaboração de um material pedagógico na 

perspectiva do ensino Ciências por investigação, denominado de produto 

educacional (Apêndice I).  

O produto educacional intitulado “Material Didático-Pedagógico na 

perspectiva do Ensino de Ciências por Investigação para Professores dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental” é uma proposta inicial de ensino-aprendizagem que 

foi reelaborada a partir do material pedagógico caracterizado nessa abordagem de 

ensino e disponibilizado durante o curso. Os professores participantes, alicerçados 

no curso e no material disponibilizado, realizaram aulas com os alunos nas oficinas 

pedagógicas e vivenciaram a aplicação dos momentos pedagógicos na perspectiva 

do ensino de Ciências por investigação, isto é, alguns mudaram suas rotinas, no 

sentido de praticarem essa abordagem de ensino com seus alunos.  

A partir das vivências dos professores ao realizar a ação investigativa com 

os alunos, pode-se coletar dados por meio de diferentes instrumentos e percorrer 

um caminho metodológico que será descrito a seguir. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa apresenta a abordagem qualitativa de cunho analítico, 

descritivo e bibliográfico. O caminho metodológico foi delineado a partir da 

necessidade de pesquisar como um curso de formação continuada fundamentado 

no ensino por investigação pode contribuir para o ensino de Ciências, a partir da 

identificação das dificuldades e experiências de sucesso de um grupo de docentes 

que atuam na Educação Integral.  

Assim, fez-se importante verificar qual a impressão dos professores ao 

vivenciarem um curso na perspectiva do ensino de Ciências por investigação, como 

também, conhecer a avaliação desse curso por parte desses educadores, ao 

identificar nos registros dos instrumentos para coleta de dados analisados suas 

dificuldades e sucessos ao realizarem a ação investigativa com os alunos. De 

acordo com Carvalho e Gil-Perez (2006), muitos dos problemas que devem ser 

tratados não adquirem sentido até que o professor se depare com eles em seu fazer 

pedagógico.  

No estudo dos dados obtidos a abordagem qualitativa se configura na 

análise do retorno fornecido pelos professores sobre o ensino de Ciências por 

investigação durante o curso oferecido, como também, na ação pedagógica com os 

alunos. Bogdan e BiKlen (1994) afirmam que apesar das diferenças que existem 

entre as pesquisas envolvendo questões educacionais, existem pontos em comum 

nos diferentes registros qualitativos que denominam de características da 

investigação qualitativa, como por exemplo, “a investigação qualitativa é descritiva.” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48).  

Os autores apresentam o caráter descritivo dos dados coletados, em que o 

investigador tenta analisar os dados em toda sua riqueza, procurando respeitar a 

forma como foram registrados. E ainda observam que “a palavra escrita assume 

particular importância na abordagem qualitativa, tanto para o registro dos dados 

como para a disseminação dos resultados.” (BOGDAN; BIKLEN,1994, p. 49). 

Em seu aspecto bibliográfico, esse estudo, de acordo com Gil (1999), é 

desenvolvido a partir da busca de diversas proposições encontradas em livros, 

artigos científicos, entre outros, para resolver o problema proposto.  
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Bardin (2011) afirma que a análise qualitativa apresenta certas 

características particulares por parte do pesquisador, visto que, “torna-se necessário 

reler o material, alterar releituras e interpretações e desconfiar da evidência (existirá 

uma ‘evidência’ contrária?), funcionando por sucessivas aproximações.” (BARDIN, 

2011, p. 145).  

Esta pesquisa, em sua abordagem qualitativa, compreende o movimento de 

interação que ocorreu entre pesquisador e participantes no decorrer do curso que 

desencadeou a análise dos dados coletados que será apresentada no Capítulo 4. 

De tal modo,  

 

Os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e 
procedimentos que lhes permitam tomar em consideração as 
experiências do ponto de vista do informador. O processo de 
condução de investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo 
entre os investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não 
serem abordados por aqueles de forma neutra. (BOGDAN; BIKLEN, 
1994, p. 51). 
 

Para compreender-se o problema apresentado analisam-se os efeitos de um 

curso na perspectiva do ensino de Ciências por investigação para professores que 

atuam nas oficinas pedagógicas de escolas de Educação Integral. Entretanto, esta 

pesquisa não deixa de lado o seu caráter participativo, ao analisar as impressões 

dos docentes ao vivenciarem os momentos pedagógicos do ensino de Ciências por 

investigação no curso e, em seguida, realizarem a ação investigativa com os alunos. 

Desta maneira, reelabora-se o produto educacional a partir da análise dos registros 

dos professores nos instrumentos de coleta de dados.  

Este caráter participativo também é percebido quando a pesquisadora, 

enquanto Professora/Formadora do curso, se coloca à disposição e realiza 

intervenções quando solicitadas, na elaboração do planejamento dos docentes e nas 

sugestões de artigos e textos para estudos, decorrentes das necessidades desses 

participantes. Com isso, o educador permite que a pesquisadora, na função de 

Professora/Formadora, entre em seu universo escolar. 

A interação que ocorreu e os momentos de andamento da pesquisa foram 

sistematizados, conforme mostra o Quadro 1 a seguir:  
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Quadro 1- Momentos e andamento da pesquisa 

O que foi realizado Como realizou-se 

Revisão da literatura 

Estudo de documentos oficiais (Municipal e Federal) - Diretrizes 
Pedagógicas de Educação Integral (Municipal) que subsidia a ação 
pedagógica que ocorre nas escolas do qual fazem parte os 
professores que participaram da pesquisa. 

Estudo para a elaboração do material do curso, do plano de ensino e 
das atividades relativas ao tema, com base nos pressupostos 
teóricos e metodológicos do ensino de Ciências por investigação. 

Elaboração e apresentação 
do projeto de formação 
continuada para divulgação 
do curso na perspectiva do 
ensino de Ciências por 
investigação 

 

Apresentação do projeto à equipe gestora da escola e convite aos 
professores para participarem do curso. O curso foi direcionado para 
educadores que atuavam nas oficinas pedagógicas de Ciências 
inseridas na parte diversificada “Formação Socioambiental, Ciência e 
Tecnologia” e da oficina pedagógica de Orientação de Estudos e 
Leitura que envolvia uma ação pedagógica integrando os vários 
Componentes Curriculares, inclusive Ciências.   

Inscrição dos professores 
no curso 

Inicialmente, por uma ficha de inscrição anexada ao projeto e 
posteriormente no Ambiente Virtual de Aprendizagem, para fins de 
certificação. 

Realização do curso no 
período de 09 de agosto a 
26 de outubro de 2016 

Carga horária de 50 horas, sendo sistematizadas em roteiros 
didáticos com seis encontros presenciais de 24 horas e cinco ações 
pedagógicas denominadas atividades complementares4 de 26 horas.  

09/09/2016 - aplicação do questionário inicial e entrega do caderno 
de campo para os professores, com orientações para o 
planejamento juntamente com o relato da ação pedagógica realizada 
com os alunos.  

23/08/2016 - aplicação do questionário após a realização do 
experimento investigativo. 

30/08/2016 - aplicação do questionário após a aula de campo. 

27/09/2016 a 26/10/2016 - orientação e elaboração do plano de aula 
para compor os registros do caderno de campo; apresentação dos 
professores da ação investigativa realizada com os alunos; 
recolhimento do caderno de campo. 

27/09/2016 - aplicação do questionário final após a realização do 
trabalho com os alunos. 

Organização, análise e 
interpretação dos dados 

Por meio dos critérios da análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 

Reelaboração da proposta 
inicial de formação (curso) 

Organização do produto educacional, levando-se em conta o 
movimento de interação ocorrido no decorrer do curso, que 
desencadeou a análise realizada. 

Redação desta dissertação Organização e produção dos capítulos da dissertação. 

Fonte: Autoria própria  

 

Dessa forma, ao retomar, no percurso metodológico, o problema e os 

objetivos da pesquisa, acompanhados da natureza do estudo e a síntese dos 

                                            
4 Atividades complementares: são momentos de estudos e realização de atividades que são 

propostas pelo Professor/Formador no intervalo entre os encontros do curso. 
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momentos e andamento do trabalho, descreve-se, a seguir, o contexto da pesquisa 

e seus participantes, o qual trata dos procedimentos e instrumentos para geração e 

registro dos dados, exibindo os momentos vivenciados durante o curso com quadros 

estruturados para expor o planejamento dos encontros, com os temas, objetivos, 

conteúdos e metodologia, bem como, apresenta as categorias de análise que foram 

estruturadas para uma melhor compreensão dos dados obtidos. 

 

3.1 CONTEXTO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

O contexto desta pesquisa diz respeito ao ensino público de um município 

do Norte do Paraná. Para o seu desenvolvimento participaram professores das 

oficinas pedagógicas das escolas de Educação Integral.  Este estudo foi conduzido 

durante um curso na perspectiva do ensino de Ciências por investigação, oferecido 

aos docentes das oficinas pedagógicas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Este curso constituiu mais um espaço de estudo específico do componente 

curricular de Ciências, ofertado aos educadores, por meio de um projeto de 

extensão da Universidade Tecnológica Federal do Parará com a Secretaria 

Municipal de Educação do município de Londrina-PR. O ensino de Ciências 

encontra-se presente nas oficinas pedagógicas das escolas de Educação Integral 

deste município, seja em oficinas específicas de Ciências ou naquelas que realizam 

um trabalho integrado, envolvendo também, outros componentes curriculares e suas 

diferentes linguagens. 

Com base em uma postura teórico-metodológica apoiada no ensino de 

Ciências por investigação, desenvolveu-se a pesquisa durante a formação 

continuada, que contou com a participação de 11 professoras dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, as quais realizaram a ação pedagógica na perspectiva do 

ensino de Ciências por investigação com os alunos das oficinas pedagógicas das 

escolas em que atuavam. 

Realizou-se o curso no segundo semestre do ano letivo de 2016, com seis 

encontros presenciais de 4 horas cada e 26 horas de atividades complementares, 

sendo ministrado pela pesquisadora deste estudo. Iniciou-se o curso com as 

características da perspectiva do ensino de Ciências por investigação, ou seja, com 

as vivências dos momentos pedagógicos, como o estudo da realidade, a proposição 

de problemas, o levantamento de hipóteses, as atividades interativas, a 
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sistematização do conhecimento, a aplicação do conhecimento e a apresentação da 

ação investigativa. As professoras também foram orientadas a contribuir na 

elaboração de um planejamento para realizarem-se ações sobre ensino de Ciências 

por investigação com os alunos.  

A ação didático-pedagógica com as educadoras envolveu conteúdos de 

Ciências sobre os vegetais e o ambiente – características gerais e sua relação com 

o meio; realizaram-se também, estudos sobre a arborização urbana com intuito de 

proporcionar a análise de questões críticas envolvendo a sustentabilidade e 

contribuir para a formação socioambiental de todos os envolvidos. 

A partir do terceiro encontro do curso, assim como nas atividades 

complementares, as Professoras/Participantes tiveram a oportunidade de 

aperfeiçoar planos de aula usando as estratégias de ensino que tinham aprendido 

no curso e ensinar aos seus alunos das oficinas pedagógicas um conteúdo de 

Ciências planejado na perspectiva do ensino de Ciências por investigação. 

Apresentam-se na Tabela 1 os resultados do questionário inicial, no qual das 

onze participantes da pesquisa, quatro estão entre 45 e 60 anos de idade, cinco 

estão entre 35 e 45 anos e duas entre 25 e 35 anos. Verifica-se na mesma tabela o 

tempo de atuação das educadoras nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sendo 

que três assinalaram o período de 1 a 5 anos, outras três marcaram entre 5 a 10 

anos, uma entre 10 a 15 anos e quatro apontaram mais de 15 anos.  

Ainda na tabela 1, observa-se o tempo de atuação das professoras nas 

oficinas pedagógicas, na qual quatro marcaram até um ano de atuação, seis 

assinalaram o período entre 1 e 5 anos e uma entre 5 e 10 anos. A tabela 1 

caracteriza também a oficina em que as professoras atuavam, dado que somente 

três docentes atuavam na oficina específica de Ciências, sendo que cinco atuavam 

na oficina de Orientação de Estudos e Leitura5 e uma na oficina de Produção de 

texto. Identificou-se também, a função de três participantes na Coordenação 

Pedagógica6 das oficinas.  

                                            
5 A Oficina pedagógica de Orientação de Estudos e Leitura fazia parte das Atividades do 

Programa Mais Educação – PME, do Governo Federal. De acordo com o Manual Operacional 
de Educação Integral no Brasil (BRASIL, 2014), nesta oficina deve ocorrer a articulação entre o 
currículo da escola e as atividades pedagógicas propostas pelo PME, como também, 
contemplar as diferentes áreas do conhecimento: Alfabetização, Matemática, História, 
Ciências, Geografia, Língua Estrangeira e outras.   

6 Coordenador pedagógico das oficinas: professor ou professora que atua na orientação e 
acompanhamento pedagógico das oficinas das escolas de Educação Integral. 
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Tabela 1 – Distribuição das participantes da pesquisa por faixa de idade, tempo de 
atuação no Ensino Fundamental I, tempo de atuação nas oficinas 
pedagógicas e nome da oficina em que atua ou função na escola (2016) 

Identificação 

da 

Professora  

Faixa de Idade  Tempo de atuação 

no Ensino 

Fundamental I  

Tempo de 

atuação nas 

oficinas  

Oficina que atua/função na 

escola 

P1 de 45 a 60 anos de 5 a 10 anos até 1 ano Orientação de Estudos e Leitura 

P2 de 35 a 45 anos de 5 a 10 anos de 1 a 5 anos Coordenação Pedagógica 

P3 de 45 a 60 anos de 10 a 15 anos de 1 a 5 anos Ciências 

P4 de 35 a 45 anos Mais de 15 anos de 1 a 5 anos Coordenação Pedagógica 

P5 de 35 a 45 anos de 1 a 5 anos de 1 a 5 anos Orientação de Estudos e Leitura 

P6 de 35 a 45 anos de 1 a 5 anos de 1 a 5 anos Orientação de Estudos e Leitura 

P7 de 25 a 35 anos de 5 a 10 anos de 5 a 10 anos Orientação de Estudos e Leitura 

P8 de 45 a 60 anos Mais de 15 anos até 1 ano Estudo e Leitura em Ciências 

P9 de 25 a 35 anos de 1 a 5 anos até 1 ano Produção de texto 

P10 de 35 a 45 anos Mais de 15 anos de 1 a 5 anos Orientação de Estudos e 

Leitura/Coordenação pedagógica 

P11 de 45 a 60 anos Mais de 15 anos até 1 ano Ciências 

Fonte: Autoria própria  

 

Quanto à formação das professoras (Tabela 2), somente duas possuem 

Graduação em Ciências, a maioria, ou seja, nove delas possuem graduação em 

Pedagogia. Das onze docentes, nove apresentam curso de pós-graduação. 

 

Tabela 2 - Distribuição das participantes da pesquisa por curso de Graduação e 
curso de Pós-graduação e os respectivos anos de conclusão (2016) 

Professora  Graduação/ano de conclusão  Pós-graduação/ano de conclusão  

P1 Pedagogia/1996 Não respondeu 

P2 Pedagogia/2003 Ed. Integral/em curso 

P3 Ciências Biológicas/2004 
Análise ambiental/2006; Bioquímica Aplicada/2007; 
Educação Especial/2010.  

P4 Pedagogia/2013; 
Administração/2000 

Educação Especial/2014; Administração em Comércio 
Exterior/2003. 

P5 Pedagogia/2010 Não respondeu 

P6 Licenciatura em Ciências/1992 
Biologia Vegetal/não informou; Educação Especial/não 
informou. 

P7 Pedagogia/2007 Psicopedagogia/2009 

P8 Pedagogia/1987 Orientação, Administração e Supervisão escolar/2001 

P9 Pedagogia/2009 Educação Especial/2010; Arte e Educação/2014 

P10 Pedagogia/2005 Neuropedagogia/2014 

P11 Pedagogia/2006 Educação Especial/2007 

Fonte: Autoria própria 
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A partir dos dados analisados a respeito do perfil das professoras 

participantes da pesquisa, verifica-se na Tabela 2, que grande parte são 

Pedagogas com Pós-graduação. Apesar de não apresentarem uma formação 

específica em Ciências, atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a 

maioria com mais de cinco anos de magistério (Tabela 1), e dessa forma, 

ministram aulas dos diferentes componentes curriculares (Arte, Ciências, 

Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Portuguesa, 

Matemática). Já nas oficinas, o tempo de atuação é menor (Tabela1), ficando 

entre 1 a 5 anos. Isso ocorre devido ao fato de que o número de escolas em que 

ocorreu a implantação da Educação Integral na rede pública de ensino, nas 

quais essas professoras atuam, vem aumentando gradativamente, por 

conseguinte, a Educação Integral, na maioria das escolas públicas, ainda é algo 

recente. 

Os dados referentes às oficinas que estas professoras ministram 

demonstram que a maior parte atua na oficina de Orientação de Estudos e 

Leitura (Tabela 1). Tal oficina contempla os diferentes componentes curriculares, 

inclusive Ciências, portanto torna-se um espaço importante para articular um 

trabalho integrado envolvendo este componente curricular e assim, trazer para o 

contexto das oficinas pedagógicas o ensino de Ciências por investigação.  

Percebe-se que o ensino de Ciências, mesmo de maneira tênue, está 

presente em algumas oficinas pedagógicas, sejam elas específicas de Ciências 

ou em oficinas que realizam uma ação integrada envolvendo também outros 

componentes curriculares e suas diferentes linguagens. Espera-se que com o 

ensino por investigação, o ensino de Ciências possa ser inserido e integrado em 

outras oficinas e assim conquistar outros espaços no ambiente escolar.  

 

3.2 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

Para Bogdan e Biklen (1994), na pesquisa qualitativa o pesquisador 

estabelece estratégias e procedimentos que lhe permitem levar em consideração as 

experiências do ponto de vista do informador. Isto nos remete ao processo 

investigativo desta pesquisa, cujos dados incluíram relatos por meio de registro 

escrito do que foi vivenciado pelos professores durante os momentos investigativos 

do curso, assim como, planos de aula e relatórios registrados no caderno de campo 
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ao realizarem ações pedagógicas na perspectiva do ensino de Ciências por 

investigação com os alunos. 

É uma investigação qualitativa analítica e descritiva, visto que os resultados 

escritos da investigação contêm citações feitas com base nos dados para ilustrar a 

apresentação. Esses dados incluem planos de aula e registros do caderno de 

campo, bem como, registros de questionários (inicial, atividades complementares e 

final). Conforme afirmam Bogdan e Biklen (1994), os dados são analisados em toda 

a sua riqueza, respeitando tanto quanto possível, a forma em que foram registrados. 

A pesquisadora, que foi a instrutora do curso, atuou como mediadora e 

orientadora das professoras para planejar as ações que iriam realizar na escola. As 

fontes de dados incluíram um questionário inicial, com questões abertas e objetivas, 

que foi aplicado no primeiro dia do curso antes de iniciar a ação pedagógica 

planejada, e; o questionário final, os planos de aula e registros no caderno de campo 

das docentes ao aplicarem os conhecimentos adquiridos no curso com os alunos 

das oficinas pedagógicas. Os questionários das atividades complementares foram 

utilizados nos encontros para coletar informações sobre as atividades interativas 

vivenciadas durante o curso, os quais foram aplicados como apoio, visando 

contribuir com a análise de dados dos questionários inicial e final, planos de aula e 

caderno de campo. 

Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram: 

 

a) Questionários  

De acordo com Gil (1999), o questionário é uma técnica de investigação que 

tem como objetivo o conhecimento de opiniões, expectativas, situações vivenciadas, 

entre outros, o que vem ao encontro do presente estudo.  

Aplicou-se o Questionário Inicial (QI) com as professoras no primeiro dia do 

curso (Apêndice A) e o Questionário Final (QF) na conclusão do curso (Apêndice B). 

Já o questionário das atividades complementares – experimento 

investigativo (Apêndice C) foi entregue às educadoras para que respondessem, 

após vivenciarem o “Experimento investigativo sobre germinação de sementes”. 

Esse questionário incluiu registros e perguntas sobre as ações investigativas ao 

realizar o experimento. 
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Após vivenciarem a atividade interativa “Aula de campo sobre arborização 

urbana”, solicitou-se às participantes que respondessem ao questionário das 

atividades complementares – aula de campo (Apêndice D). 

Antes das professoras responderem a cada questionário sobre as atividades 

interativas organizava-se uma sessão de discussão para que elas pudessem 

apresentar os resultados do experimento investigativo e da aula de campo. Este 

momento ajudava na elaboração da conclusão de cada atividade realizada, como 

também, na troca de ideias sobre os momentos do ensino de Ciências por 

investigação.  

 

b) Caderno de Campo  

Entre as tarefas realizadas durante o curso estava a de fazer com que as 

professoras elaborassem planos de aula e utilizassem os momentos pedagógicos na 

perspectiva do ensino de Ciências por investigação, estudados e vivenciados no 

curso (ver Apêndice E - sugestão disponibilizada pela Professora/Formadora). Além 

disso, cada docente deveria apresentar como organizou suas aulas e qual foi o 

resultado da ação junto aos alunos para o Professora/Formadora e para grupo de 

Professores/Participantes. Antes de elaborar os planos de aula, as educadoras já 

haviam investigado com os alunos assuntos pertinentes as ementas das oficinas que 

poderiam ser utilizadas na realização de uma ação pedagógica envolvendo o ensino 

de Ciências por investigação.  

As professoras foram orientadas pela Professora/Formadora para que 

enviassem a ela seus planos antes de realizarem as aulas com os alunos, para as 

devidas orientações. Com isso, a Professora/Formadora, se fosse necessário, 

poderia sugerir artigos, referências bibliográficas e vídeos para contribuir na 

resolução do problema e na abordagem dos assuntos escolhidos pelos alunos e 

suas professoras que estavam participando do curso.  

Durante o curso, os conteúdos de Ciências estudados foram sobre os 

vegetais e o ambiente: partes dos vegetais; germinação de sementes; arborização 

urbana, e; relação de interdependência entre os seres vivos. Na ação investigativa 

das Professoras/Participantes com os alunos foram estudados, além dos conteúdos 

do curso, outros assuntos partindo de questões ambientais vivenciadas no contexto 

escolar. 
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Os temas realizados com os alunos e apresentados pelas docentes no 

relatório do caderno de campo sobre o ensino de Ciências por Investigação foram: 

saneamento básico; composteira: descarte correto do resíduo orgânico; um pomar 

na minha escola; arborização urbana; meio ambiente e arborização urbana; animais 

vertebrados: aves; arborização urbana: como manter árvores na cidade; arborização 

das nossas casas; conhecendo as sementes, e; flores usadas na alimentação.     

Com o objetivo de contribuir com o planejamento das educadoras e oferecer 

subsídio para que elas pudessem planejar e elaborar a ação investigativa que iriam 

realizar com os alunos, disponibilizaram-se os materiais do curso, que incluíam: 

sugestões de artigos científicos; textos e demais referências bibliográficas, e; jogos e 

diferentes atividades, conforme produto educacional (Apêndice I).  

As professoras durante sua ação com os alunos das oficinas pedagógicas 

observaram e avaliaram as atividades realizadas com eles. As anotações no 

caderno de campo incluíram as ações que elas efetivaram abrangendo os 

momentos pedagógicos na perspectiva do ensino de Ciências por investigação com 

os discentes, as dificuldades encontradas, bem como as experiências de sucesso 

durante as aulas. Neste caderno também deveriam constar os planos de aula. Após 

cada docente apresentar a ação investigativa que havia realizado com os 

estudantes, entregava o caderno para a Professora/Formadora para compor os 

instrumentos que seriam analisados durante a pesquisa. 

 

c) Gravação em áudio 

As Professoras/Participantes foram convidadas a expor oralmente sobre sua 

experiência com os alunos, sendo que nos relatos deveriam apresentar como foi a 

ação investigativa com eles e quais as dificuldades e experiências de sucesso 

encontraram ao realizar o ensino de Ciências por investigação. A apresentação de 

cada professora foi gravada em áudio, e também, utilizada para contribuir com a 

análise de dados. Tal exposição proporcionou momentos para troca de experiências, 

assim como as discussões e contribuições relevantes do grupo, também 

colaboraram com sugestões para a prática pedagógica de todos os participantes. 
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3.3 A VIVÊNCIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

A formação continuada realizada com professores dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental teve como intenção promover a implementação de uma 

proposta na perspectiva do ensino de Ciências por investigação nas oficinas 

pedagógicas das escolas de Educação Integral e identificar dificuldades e 

experiências de sucesso durante a ação pedagógica com os alunos. Esta proposta 

foi desenvolvida a partir de um curso “O Ensino de Ciências por Investigação nas 

Oficinas Pedagógicas”, por meio de seis encontros, atividades complementares e a 

ação pedagógica com os alunos, conforme os momentos apresentados na figura a 

seguir: 

 

Figura 2- Encontros e ações com os temas trabalhados 
no curso - O Ensino de Ciências por 
Investigação nas Oficinas Pedagógicas. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Nos encontros, estruturaram-se os temas na perspectiva do ensino por 

investigação, planejando-se os objetivos, os conteúdos e a metodologia, conforme 

mostram os quadros com os Roteiros7 Didático-Pedagógicos dos Encontros do 

                                            
7 Adaptado do modelo de Roteiro disponibilizado pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem da 

Prefeitura do Município de Londrina - PML.   
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Curso “O ensino de Ciências por investigação nas oficinas pedagógicas”, presentes 

no Apêndice F. 

Planejou-se o curso inicialmente com cinco encontros, no entanto, como não 

houve tempo suficiente para que todas as Professoras/Participantes apresentassem 

a ação pedagógica na perspectiva do ensino de Ciências por investigação realizada 

com os alunos, ofertou-se mais um encontro, visto que neste mesmo dia teriam 

também, que responder ao questionário final desta pesquisa. Por fim, no sexto 

encontro deu-se continuidade ao trabalho de troca de experiências e à apresentação 

de mais seis docentes, a respeito do relatório das atividades realizadas com os 

alunos das oficinas pedagógicas. 

As atividades complementares eram propostas para serem apresentadas 

nos encontros subsequentes, nos quais as educadoras realizavam registros sobre o 

assunto estudado, o experimento investigativo, a aula de campo vivenciada, 

ocorrendo também, discussões em grupo e apresentação de ideias.  

A avaliação da aprendizagem das docentes se deu em vários momentos do 

curso, por meio de instrumentos e atividades que possibilitaram identificar os 

conhecimentos adquiridos durante os encontros e realizar as intervenções 

necessárias, com disponibilização de material para pesquisa ou propondo atividades 

que proporcionassem espaços de estudo e discussões para contribuir com o 

processo de apropriação do conhecimento sobre o ensino de Ciências por 

investigação. 

Durante o processo avaliativo ocorreram: 
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Quadro 2- Atividades que possibilitaram uma avaliação de aprendizagem 

Momentos Atividades solicitadas que possibilitaram a avaliação de aprendizagem 

1º 
Aplicação de um questionário inicial para verificar o conhecimento do grupo sobre o 
ensino de Ciências por investigação. 

2º 
Discussões e debates sobre problema ambiental, com a intenção de proporcionar as 
participantes discussões sobre a realidade do contexto em que estão inseridas, 
contribuindo assim, para planejarem os temas que poderiam propor aos alunos. 

3º 
Atividade em duplas e depois exposição oral no grupo para verificação do 
conhecimento dos participantes sobre os vegetais, suas partes e o ambiente, como 
também, iniciar as discussões a respeito do que é um problema e como elaborá-lo. 

4º 

Leitura do texto “Criando Problemas” (CAMPOS; NIGRO, 1999, p. 60-77) para 
subsidiar as ações e discussões sobre a proposição de problemas no ensino de 
Ciências por investigação realizadas durante o curso. 

5º 
Relato e discussão sobre os momentos vivenciados no experimento investigativo da 
germinação de sementes, elaboração da conclusão em grupo, e posteriormente, 
aplicação de um questionário com questões abertas sobre o experimento. 

6º 
Leitura do texto “Por que Arborizar” (SÃO PAULO, 2015, p. 12-17) para estudo e 
discussão sobre o tema arborização urbana. 

7º 
Relato e apresentação dos momentos vivenciados na aula de campo sobre 
arborização urbana, elaboração da conclusão em grupo, e posteriormente, aplicação 
de um questionário com questões abertas sobre a aula de campo. 

8º 
Leitura de textos sobre o ensino de Ciências por investigação e arborização urbana, 
com exposição do conhecimento sobre o conteúdo. 

9º 
Elaboração e apresentação dos planos de aula para realizar o trabalho na 
perspectiva do ensino de Ciências por investigação nas oficinas pedagógicas. 

10º 
Elaboração e apresentação dos relatórios sobre a ação na perspectiva do ensino de 
Ciências por investigação nas oficinas pedagógicas com alunos dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental das Escolas Municipais de Educação Integral de Londrina; 

11º 

Aplicação de um questionário final para verificar o conhecimento do grupo a respeito 
do que foi vivenciado no curso e sobre a ação realizada com os alunos na 
perspectiva do ensino de Ciências por investigação, servindo também, como 
avaliação do curso. 

12º Análise do Caderno de campo. 

Fonte: Autoria própria 

 

De modo geral, planejou-se cada encontro, atividades complementares, 

instrumentos e ações do processo avaliativo para oferecer a essas educadoras os 

conhecimentos básicos e estudos teóricos que lhes permitissem verificar à própria 

prática e se apropriar de saberes necessários à ação pedagógica cotidiana.  

Nesses momentos ocorreram estudos e pesquisas, aulas expositivas 

dialogadas, vivências de experimentos investigativos de aula de campo e de 

trabalho em grupo, entre outras atividades que envolveram o ensino de Ciências por 

investigação com a disponibilização de material pedagógico, como também, trocas 

de experiências entre os participantes. 
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3.4 CATEGORIAS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos efeitos observados a partir do curso “O ensino de Ciências por 

investigação nas oficinas pedagógicas” realizou-se por meio de duas categorias, 

sendo elas: as dificuldades encontradas pelos professores, e; as experiências de 

sucesso a partir dos relatos dos professores ao planejarem e realizarem a ação 

pedagógica com seus alunos na perspectiva do ensino de Ciências por investigação 

nas escolas de Educação Integral. 

As categorias desta pesquisa foram delineadas a partir dos relatos dos 

docentes relacionados aos momentos pedagógicos organizados para o ensino de 

Ciências por investigação. Ambas foram estruturadas para uma melhor 

compreensão dos dados mediante a análise do conteúdo (BARDIN, 2011). “A 

categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, em seguida, por reagrupamentos segundo o gênero 

(analogia) com os critérios previamente definidos” (BARDIN, 2011, p. 147). 

De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise de comunicações que, por meio de procedimentos sistemáticos 

e objetivos, realiza a descrição do conteúdo das mensagens. Sua intenção é a 

inferência8 de conhecimentos relativos às condições de produção ou recepção 

dessas mensagens, ou seja, “o analista tira partido das mensagens que manipula 

para inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre o emissor da 

mensagem ou sobre o seu meio.” (BARDIN, 2011, p. 45). Ainda para a autora, o 

analista realiza procedimentos caracterizados pelas seguintes etapas: (a) descrição, 

que é a exposição resumida das características do texto; (b) inferência ou deduções 

lógicas, que é o procedimento intermediário que permite a passagem da descrição 

para a interpretação, de maneira explícita e controlada, e; (c) interpretação, que é a 

significação dessas características.  

Sá (2009) nas considerações finais de sua tese intitulada “Discursos de 

professores sobre ensino de Ciências por investigação” apresenta novas questões 

que podem ser investigadas em outras pesquisas sobre o ensino de Ciências por 

investigação, duas delas dizem respeito a uma das categorias elencadas para este 

estudo:  

                                            
8 Inferência: operação lógica, pela qual se admite uma proposição em virtude da sua ligação com 

outras proposições já aceitas como verdadeiras. (BARDIN, 2011, p. 45). 
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Que demandas e necessidades formativas podem ser extraídas 
dessa experiência no sentido de contribuir para a implementação de 
outros cursos cujo foco recai sobre o uso da investigação como 
estratégia para o ensino de ciências? Que dificuldades os 
professores enfrentam ao usar essa estratégia de ensino 
aprendizagem em sua sala de aula? (SÁ, 2009, p. 177). 

 

Levanta-se a hipótese de que na identificação de necessidades e 

dificuldades dos educadores ao realizarem o ensino de Ciências por investigação, 

extraídos dos dados brutos dos conteúdos contidos nos instrumentos para coleta de 

dados, pode-se realizar significativas contribuições para a implementação de cursos 

de formação de professores.   

Deste modo, a partir da análise de conteúdo executam-se as inferências 

relacionadas ao se descrever e interpretar as mensagens presentes nos 

instrumentos de coleta de dados. As categorias da análise de conteúdo, de acordo 

com Bardin (2011), são classes que reúnem unidades de registro sob um mesmo 

título, agrupadas em razão das características em comum que apresentam. 

Dessa forma, as duas categorias indicarão contribuições para a prática 

pedagógica de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental para realizar-

se uma ação pedagógica voltada para o ensino de Ciências por investigação. Sendo 

assim, nesta classificação, agrupam-se os elementos de análise por meio de sua 

organização, de maneira a simplificar a representação dos dados brutos.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Para a apresentação e análise dos dados obtidos as professoras que 

participaram da pesquisa foram denominadas de Professoras/Participantes, 

conforme já apontado anteriormente, identificando-se cada uma da seguinte forma: 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 e P11, com a finalidade de manter em sigilo 

os nomes das docentes com os devidos cuidados éticos do estudo.  

A análise de respostas das questões abertas dos instrumentos de coleta de 

dados levou-nos a dividi-las de acordo com o critério de interlocução, a partir das 

respostas do questionário inicial (QI), do questionário final (QF), como também, dos 

registros do caderno de campo.  

As professoras P2 e P8 trabalhavam na mesma escola, dessa forma, 

atuaram juntas nas ações do ensino de Ciências por investigação com seus alunos. 

Logo, realizaram em dupla os registros do caderno de campo. Essa dinâmica 

também ocorreu com as professoras P10 e P11. 

Utilizam-se neste estudo as categorias para uma melhor compreensão dos 

dados obtidos no QF e no caderno de campo mediante a “análise do conteúdo” 

(BARDIN, 2011). 

A organização da técnica da análise de conteúdo, de acordo com Bardin 

(2011), estrutura-se em três polos cronológicos: (1) a pré-análise, que tem por 

objetivo a organização para exploração sistemática dos documentos; (2) a 

exploração do material, que consiste em realizar a codificação, análise ou 

enumeração a partir das regras previamente estabelecidas; (3) o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação, que é a etapa de condensar e considerar 

as informações fornecidas pela análise dos dados brutos, que foram tratados de 

maneira a serem significativos, para que o analista possa propor inferências e 

adiantar interpretações. 

Durante a pré-análise, organizou-se as respostas das perguntas abertas dos 

questionários e os registros do caderno de campo e planos de aula de cada 

professora participante em quadros, agrupando cada uma com suas respectivas 

perguntas, para se preparar o material. 

As categorias ou os títulos das categorias temáticas foram estabelecidos 

durante o processo de pré-análise dos dados e por fim confirmadas e definidas no 

decorrer da exploração do material. Na exploração do material e por meio das 
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respostas ao QF e registros do caderno de campo, buscou-se relacionar as 

respostas nas categorias temáticas definidas. 

Ao realizar o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, 

classificaram-se os dados em dois temas que resultaram no agrupamento dos 

elementos identificados que auxiliaram na compreensão do que está por trás dos 

relatos das Professoras. 

Optou-se por realizar a análise de conteúdo qualitativa, que conforme afirma 

Bardin (2011), é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que por 

meio de procedimentos sistemáticos e objetivos da descrição do conteúdo das 

mensagens, permite a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção dessas mensagens. 

Utilizando-se as categorias “dificuldades encontradas pelos professores” e 

“experiências de sucesso” delineadas a partir dos relatos das docentes e 

relacionadas aos momentos pedagógicos estruturados na perspectiva do ensino de 

Ciências por investigação, realizou-se a inferência e estabeleceu-se a ligação das 

proposições do que foi analisado, com pesquisas já efetivadas sobre o ensino de 

Ciências por investigação. 

Ao realizar essa técnica de análise por categorias, em que ocorrera o 

agrupamento em temas, efetuado em razão das características comuns dos dados, 

identificaram-se as dificuldades (Quadro 3), bem como as experiências de sucesso 

(Quadro 4), relacionadas aos momentos pedagógicos na perspectiva do ensino de 

Ciências por investigação que foram contemplados na ação pedagógica das 

professoras, assim, alcançou-se uma “investigação dos temas ou análise temática” 

(BARDIN, 2011, p. 201).  

Nessa perspectiva de organização dos dados para análise, apresentam-se 

as categorias com os relatos identificados nos instrumentos de coletas de dados (QF 

e caderno de campo) e a relação com os momentos pedagógicos. 

Nos relatos das professoras, os momentos pedagógicos “estudo da 

realidade, proposição do problema e levantamento de hipóteses”, foram 

contemplados juntos, portanto estarão agrupados também na análise. 
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4.1 ANÁLISE DAS DIFICULDADES E OS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Quadro 3- Categoria sobre as dificuldades encontradas e a relação dos relatos das 
professoras com os momentos pedagógicos do ensino de Ciências por 
investigação 

Profa. 
Dificuldades identificadas a partir dos relatos das 

professoras  

Identificação dos 
momentos 

pedagógicos na 
perspectiva do 

ensino de Ciências 
por investigação 

P2  

e  

P8 

“A dificuldade inicial (alunos alheios) [...]” (Caderno de campo) 

Estudo da realidade 
proposição do 
problema e 
levantamento 
hipóteses 

P5 

“[...] a dificuldade que surgiu foi referente ao comportamento das 
crianças e os cuidados que deveriam ter com a natureza no 
decorrer das aulas de campo.” (QF) 

Atividades interativas “[...] tive problemas, pois mesmo sendo orientados antes de sair, 
teve criança que saiu correndo na frente, subindo na árvore e 
arrancando frutas e comendo. Por este motivo retornamos para 
a escola sem a coleta.” (Caderno de campo) 

P6 

“Por não ter costume de fazer aula de campo, os alunos 
tumultuaram um pouco com discussões, briguinhas e 
apresentaram dificuldades em fazer o registro.” (QF) 
 

Atividades 
interativas; 
sistematização do 
conhecimento 

P7 

“A grande dificuldade da aula de campo foi que os alunos 
perguntavam, e devido a ansiedade não ouviam a explicação e 
nem os outros colegas, manter a turma focada foi a maior 
dificuldade.” (Caderno de campo) 

Atividades interativas 

“Os alunos ficaram muito empolgados, o fato de saber ouvir os 
demais colegas que foi complicado.” (QF) 

Sistematização do 
conhecimento 

P9 

“[...] a primeira grande dificuldade foi transformar a fala dos 
alunos em projeto, estabelecer uma sequência de atividades 
que levassem à resposta, além de ampliar seus conhecimentos 
acerca do assunto.” (Caderno de campo) 

Estudo da realidade, 
proposição do 
problema e 
levantamento de 
hipóteses 

Atividades interativas 

“Como nos dias anteriores [...] não havia dado tempo de realizar 
o registro, iniciei as atividades relembrando-os da estrutura dos 
textos. No entanto quando eles iniciaram notei que 
apresentaram dificuldade para montar o desenho e a parte 
escrita por ter passado alguns dias, mesmo assim parte dos 
alunos o fizeram.” (Caderno de campo) 

Sistematização do 
conhecimento 

P1, 
P3, 
P4, 

P10 e 
P11 

Não relataram dificuldade - 

Fonte: Autoria própria  
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As dificuldades identificadas nos instrumentos de coletas de dados estão 

relacionadas ao comportamento dos alunos na participação e no envolvimento dos 

diferentes momentos do ensino por investigação, o que fica evidente no relato de 

cinco professoras (P2, P5, P6, P7 e P8), conforme verifica-se no Quadro 3.  De 

acordo com Wessmann (1998), para poder dialogar, trocar ideias, trabalhar de forma 

cooperativa, encontrar o material adequado e elaborar uma conclusão, exige-se um 

processo de aprendizado. Sendo assim, a própria forma de se comportarem ao 

vivenciarem os momentos pedagógicos do ensino por investigação exige um 

aprendizado e é preciso criar um espaço para ensinar aos alunos.  

Durante o curso e por meio dos instrumentos de coletas de dados, 

obtiveram-se indicativos de que ele teria causado um resultado positivo no modo 

como as professoras realizaram os momentos pedagógicos na perspectiva do 

ensino de Ciências por investigação com seus alunos.  

Evidencia-se nesta análise que, ao serem indagadas sobre as dificuldades 

ou quando relataram sobre como foi a ação pedagógica com os alunos, as 

professoras se utilizam de registros relacionados ao comportamento dos discentes, 

como indisciplina, não saber ouvir os colegas, entre outros fatores, sendo estas 

dificuldades relacionadas à questão de condução da ação, isto é, a gestão do 

comportamento dos alunos na aula, principalmente no início da ação investigativa. 

Entende-se que os aspectos mencionados pelas docentes, presentes no 

Quadro 3, são relevantes e precisam ser considerados no processo de ensinar e 

aprender.  Aulls e Shore (2008 apud BAPTISTA, 2010) observam que, para 

ultrapassar as dificuldades os professores precisam correr riscos e levar os alunos 

também a corrê-los, não podem ter receios de cometer erros enquanto ensinam e 

necessitam promover um trabalho colaborativo entre os educandos. 

Portanto, a partir dos momentos pedagógicos: estudo da realidade; 

proposição do problema; levantamento de hipóteses; atividades interativas; 

sistematização do conhecimento; aplicação do conhecimento, e; apresentação da 

ação investigativa, analisam-se os relatos das professoras em relação às 

dificuldades encontradas no decorrer da ação investigativa. 

Nos momentos pedagógicos estudo da realidade, proposição do 

problema e levantamento hipóteses, verificou-se nos relatos das professoras P2 e 

P8 a dificuldade no início da aula a partir da abordagem investigativa. Na conversa 

inicial do professor com seus alunos durante o ensino por investigação é sempre útil 
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os alunos saberem o que se espera deles em termos de comportamento e 

desempenho, pois, à medida que os discentes se tornam colaboradores, eles 

reconhecem as condições para o próprio avanço e precisam de menos controle 

externo (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2000). Estes três momentos iniciais são 

fundamentais no ensino de Ciências por investigação, superar tais dificuldades 

significa, para o educador, ter sucesso para atingir os objetivos de aprendizagem 

planejados para os seus alunos.   

A dificuldade inicial das professoras demonstra o que Baptista (2010) expõe 

ao afirmar que a primeira dificuldade se prende ao fato de quebrar a rotina a que os 

alunos estão habituados, pois a maioria sente-se confortável com o ensino centrado 

no professor. E de acordo com Loughran, Berry e Mulhall (2006, apud BAPTISTA, 

2010), numa fase inicial, os alunos podem apresentar dificuldades em se adaptarem 

a uma nova rotina.  

Sendo assim, os caminhos percorridos pelo ensino por investigação, novos 

para os estudantes, podem suscitar comportamentos de desatenção que tumultuam 

a fase inicial da ação investigativa.  Baptista (2010) lembra ainda que, é essencial 

que o professor esteja atento a essas dificuldades iniciais e ajude os alunos a 

ultrapassá-las, o que se evidenciou nos relatos das professoras na análise dos 

momentos pedagógicos subsequentes. 

Para Vigotski (1988 apud ASBAHR, 2011) a aprendizagem da criança inicia-

se muito antes dela entrar na escola, portanto a aprendizagem escolar não se inicia 

no vácuo, ela possui uma pré-história. No estudo da realidade o diálogo permite 

conhecer as ideias dos alunos, cabendo ao professor mediador, que conhece o 

currículo, compreender a fala do aluno e o contexto em que ela se encontra, para 

que assim a proposição do problema possa surgir deste diálogo e despertar o 

interesse dos alunos para explorar as diferentes possibilidades para resolução do 

problema. Dessa forma, pode haver já no início da ação investigativa a superação 

das dificuldades iniciais ligadas ao comportamento dos alunos. 

Apesar do momento da formulação e proposição do problema não ter sido 

evidenciado como uma dificuldade nos relatos de dez professoras do Quadro 3, 

pode-se observar que no relato da Professora P9 (Quadro 3), ao registrar no 

caderno de campo que “[...] a primeira grande dificuldade foi transformar a fala dos 

alunos em projeto, estabelecer uma sequência de atividades que levassem à 

resposta, além de ampliar seus conhecimentos acerca do assunto”, esse 
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“transformar a fala dos alunos em projeto” pode-se interpretar como sendo formular 

o problema junto com os alunos, a partir das suas ideias e indagações sobre o 

assunto discutido, para que dessa forma planejem as ações.  

Esta busca pela formulação do problema é bem evidente no início do curso, 

verifica-se isso por meio da análise de Sperandio e Rocha (2017), a partir dos dados 

obtidos com um questionário aplicado durante o curso, no qual perguntou-se as 

participantes quanto às dificuldades em realizarem os momentos do ensino de 

Ciências por investigação ao vivenciarem um experimento investigativo, 

identificando nas respostas das educadoras a preocupação em elaborar um 

problema que criasse condições para realizar uma investigação. Para Sperandio e 

Rocha (2017), ao evidenciarem essa preocupação, constatou-se que as docentes 

compreenderam a importância da formulação do problema dentro dessa abordagem 

de ensino e se sentiram motivadas e confiantes para aplicarem com seus alunos os 

conhecimentos adquiridos no curso.  

Dessa forma, observa-se que ao ter provocado nas professoras essa 

percepção da importância da formulação do problema por meio dos estudos e ações 

pedagógicas no início do curso, essa dificuldade inicial pode ter sido superada no 

decorrer das ações nos momentos subsequentes. Entende-se ser esse o motivo de 

não aparecer de forma explícita a dificuldade da formulação do problema nos relatos 

de dez participantes da pesquisa. 

As atividades interativas são momentos caracterizados pela organização 

de como ocorrerá a verificação das hipóteses levantadas, com a realização de aula 

de campo, experimentos investigativos, pesquisa em livros, revistas e internet, 

entrevistas, entre outras. Neles os alunos, sob a orientação do docente, poderão 

decidir qual a atividade mais apropriada para testar as hipóteses para a resolução do 

problema. Portanto, a atividade pode ocorrer de diferentes formas, dependendo do 

problema proposto.  

Em relação aos relatos, sair do ambiente da sala de aula e realizar a aula de 

campo criou certo desconforto para algumas professoras (P5, P6 e P7). A 

professora P5, por encontrar dificuldade no comportamento dos alunos, retornou 

para a escola sem realizar a atividade que havia sido planejada. Krasilchik (2004) 

afirma que, em uma aula de campo os alunos devem ter um problema para resolver 

e, em função dele, observar e coletar dados, como também, ver coisas novas e 

identificar novos problemas, ter tempo para olhar e apreciar o que veem a seu redor.  
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Tal afirmação leva a refletir sobre o que aconteceu com o desinteresse dos 

alunos da professora P5, será que estavam envolvidos na elaboração do problema 

inicial? Será que são alunos acostumados a realizarem uma aula de campo? Isso 

também é um aprendizado, assim como, saber se organizar em um trabalho em 

grupo para realizar um estudo ou um experimento investigativo, a aula de campo 

exige mais ainda a colaboração dos alunos e a ação mediadora do professor. 

O professor não pode estar só, é preciso ter o apoio da equipe gestora da 

escola, como também de outros colegas de trabalho, principalmente em se tratando 

de ações pedagógicas envolvendo alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Percebeu-se nos relatos da professora P5 que sua intenção ao retornar para 

a sala de aula foi a de despertar nos alunos a importância da colaboração de todos, 

no sentido de contribuir com a coleta de dados e aproveitar espaços de 

aprendizagens promovidos para resolução do problema inicial. No decorrer da 

análise, os resultados apontaram que as professoras P5, P6 e P7 conseguiram 

superar essas dificuldades ao longo das atividades. 

No momento da sistematização do conhecimento busca-se analisar e 

interpretar tantos as situações iniciais que determinam os estudos como outras 

situações que podem surgir. O relato da professora P7 chama a atenção, pois saber 

ouvir os amigos, principalmente no momento da elaboração da conclusão, 

explorando a oralidade, é também um aprendizado. Os alunos precisam aprender a 

trabalhar com materiais de forma organizada, comunicar suas ideias uns para os 

outros, ouvir as ideias uns dos outros com respeito e aceitar a responsabilidade por 

sua própria aprendizagem (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2000).  

Este também é um momento em que o professor, por meio da atividade de 

oralidade e registros dos alunos, pode identificar as dificuldades destes, para realizar 

as intervenções necessárias e assim reorganizar o ensino, propondo uma atividade 

intencional, de maneira que possibilite ao aluno se apropriar de conhecimentos 

importantes para sua formação.  

Se uma das dificuldades diz respeito à falta de tempo para se realizar os 

momentos pedagógicos do processo investigativo nas oficinas pedagógicas, 

conforme relato da professora P9, verifica-se a importância dessa abordagem de 

ensino ter um tempo estendido para ser efetivada, de maneira que possibilite ao 

professor intervir de acordo com as necessidades identificadas e com o que foi 

planejado.  
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De acordo com Marsaglia e Saccomani (2016), para que os alunos 

vivenciem o longo processo de estudo sistematizado que se inicia nos primeiros 

anos do Ensino Fundamental, o planejamento pedagógico precisa se organizar por 

meio de métodos de estudo que ensinem os alunos a ouvir explicações, observar 

ações, escrever anotações, elaborar sínteses, expor ideias, fazer proposições, isto 

é, encaminhar os alunos à independência na organização das tarefas escolares. 

Para que no ensino de Ciências por investigação isso se concretize, administrar 

esse tempo e programá-lo com aulas de carga horária maior é uma necessidade. 

Na categoria das dificuldades não se identificaram relatos relacionados aos 

momentos pedagógicos: aplicação do conhecimento e apresentação da ação 

investigativa. 

 

4.2 ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO E OS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Quadro 4- Categoria sobre as experiências de sucesso a partir dos relatos das 
professoras e sua relação com os momentos pedagógicos do ensino de 
Ciências por investigação 

Profa. 
Experiências de sucesso identificadas a partir de relatos das 

professoras 

Identificação 
dos momentos 
pedagógicos do 

ensino de 
Ciências por 
investigação 

P1 

“[...] um grande aprendizado, pois ao trabalhar de forma investigativa, 
os alunos se interessaram muito mais.” (QF) 

Estudo da 
realidade, 
proposição do 
problema e 
levantamento de 
hipóteses 

“Fizemos um passeio pelo bairro e detectamos a falta de 
saneamento. Em algumas casas as águas já utilizadas, escorrem 
livremente pelas calçadas e ruas. Ouvimos a opinião dos alunos 
sobre o fato e propomos que dessem sugestões para a resolução do 
problema. Os alunos disseram que tal atitude traria como 
consequência a contaminação do solo [...], atrair insetos, causar mau 
cheiro, acúmulo de lodo e possíveis acidentes.” (Caderno de campo) 

“[...] todos podem participar mesmo não estando alfabetizados, 
através da roda de conversa e das representações (registros através 
de desenhos e escrita da maneira do aluno).” (QF) 

Sistematização 
do conhecimento 

“Falaram da importância de se canalizar a água já utilizada 
conduzindo-a até as fossas, uma vez que aqui [...], não há rede de 
esgoto.” (Caderno de campo). 

Aplicação do 
conhecimento 

P2 
“Os alunos ficaram super animados pelo formato da aula. Falaram, 
deram ideias, acreditaram que estavam mesmo transformando a 
realidade ou poderiam transformar.” (QF) 

Aplicação do 
conhecimento  

P3 

“Sempre que posso, faço um questionamento prévio sobre o assunto 
a ser abordado.” (QF) 

Estudo da 
realidade, 
proposição do 
problema e 
levantamento de 

“Levar o aluno a se interessar pelo assunto a ser abordado na aula é 
o princípio fundamental para o aprendizado.” (QF) 
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hipóteses 

“O saber científico e elaborado cabe em qualquer fase da criança e 
através de experimentos ou relatos investigativos é muito mais fácil 
se obter sucesso, visto que se interessarão pelo assunto a ser 
abordado.” (QF) 

Atividades 
interativas; 
Sistematização 
do conhecimento 

P4 

“Eu até pensei em outro assunto, porém os alunos que foram 
direcionando os assuntos, porque eles querem conservar as árvores 
da escola.” (QF) 

Estudo da 
realidade, 
proposição do 
problema e 
levantamento de 
hipóteses 

“[...] os alunos se envolveram nas aulas e se propuseram a conversar 
com os alunos menores para conservar as árvores.” (QF) 

Aplicação do 
conhecimento 

“[...] os alunos perceberam que existe uma necessidade de plantar 
mais árvores na nossa escola e além de plantar é preciso cuidar das 
árvores, pois elas demoram muitos anos para crescer, se formar e 
dar frutos.” (Caderno de campo) 

“A sugestão dos alunos era desenvolver um projeto para que os 
alunos plantem mais árvores no pátio da escola.” (Caderno de 
campo) 

P5 

“Teve maior participação das crianças, principalmente nas rodas de 
conversa.” (QF) 

Sistematização 
do conhecimento 

“Não tiveram dificuldade em montar a identidade da árvore, pois já 
havíamos feito o trabalho de campo e conversado sobre a 
importância da árvore e a função de suas partes. E também já 
haviam feito a coleta de dados.” (Caderno de campo) 

“Como as crianças não tinham cuidados com as plantas e flores em 
torno da escola, foram desenvolvidas atividades referente a 
arborização. No decorrer das atividades pude perceber que a grande 
maioria das crianças começou a ter maior cuidado com as plantas.” 
(QF) 

Aplicação do 
conhecimento  

P6 

“A turma se interessou pelo assunto abordado, foi bastante 
participativa ao discutir os problemas que os pombos causam na 
escola e o que poderia ser feito para afastá-los.” (Caderno de campo) 

Estudo da 
realidade, 
proposição do 
problema e 
levantamento de 
hipóteses 

“Pesquisa na internet sobre como “Afastar os pombos da escola”, 
feita no laboratório de informática no horário de descanso do 
almoço.” (Caderno de campo) 

Atividades 
interativas 

“Os alunos demonstraram interesse em participar da aula, desperta a 
curiosidade, aprende a fazer registros do que foi observado.” (QF) 

Sistematização 
do conhecimento 

 “Concluímos que as estratégias usadas para afastar os pombos não 
funcionaram e que não podemos matar, porque vai contra a Lei 
Ambiental nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre 
sanções penais e administrativas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente.” (Caderno de campo) Aplicação do 

conhecimento  “É um problema muito sério e difícil em afastar os pombos da escola, 
decidimos então pedir ajuda a Secretaria Municipal do Ambiente [...], 
para colocar fios que emitem som igual foi colocado no terminal de 
transporte no Distrito [...], uma das estratégias usadas que 
diminuíram os pombos naquele local.” (Caderno de campo) 

P7 

“[...] os alunos demonstraram interesse e aprenderam muito mais 
com a investigação do que com a aula expositiva somente.” (QF) 

Atividades 
interativas 

“Cada aluno recolheu uma folha de cada árvore e flor e fruto da pata-
de-vaca, levamos para a sala de aula, fizemos decalque nas folhas e 
analisamos e conversamos sobre flores, as vagens e sementes.” 
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(Caderno de campo) 

“[...] pedi para cada aluno observar a árvore mais próxima da sua 
casa, fazer o decalque do tronco, descobrir com os pais o nome 
comum das árvores, esta foi uma excelente atividade, pois vieram 
muitas árvores diferentes, houve a participação dos pais, cada aluno 
trouxe uma folha, flor, fruto das árvores, quando havia.” (Caderno de 
campo) 

“[...] fiz a proposta da produção de texto sobre a aula, sobre tudo que 
haviam aprendido, gostei do resultado [...].” (Caderno de campo) 

Sistematização 
do conhecimento 

“[...] os alunos trazem os problemas, estudamos a realidade e 
levantamos hipóteses juntos, as atividades pedagógicas e a 
sistematização tornam-se interessantes, pois são de interesse dos 
alunos, a aplicação é prazerosa para professores e alunos.” (QF) 

Aplicação do 
conhecimento 

“Eles explicavam aos amigos o que haviam observado, quais os 
seres vivos que viviam nas árvores, [...].” (Caderno de campo) 

Apresentação da 
ação investigativa 

P8 
“O envolvimento e participação dos alunos levantando soluções para 
os problemas apresentados e os questionamentos que os mesmos 
realizaram entre eles.” (QF) 

Estudo da 
realidade, 
proposição do 
problema e 
levantamento de 
hipóteses 

P9 

“Após estudo acerca das características da festa folclórica de junho 
(Festa Junina), a turma produziu um texto dos elementos presentes 
em tal festa. Ao retomar questões referentes ao objetivo da festa que 
se tratava da festa da colheita, os alunos ilustraram parte dos 
alimentos típicos desse período. [...] a professora instigou-os 
questionando: o que era necessário para as pessoas cultivarem 
diferentes tipos de vegetais? Com essa questão os alunos listaram 
que existe semente de milho, feijão, [...] e, no momento em que uma 
aluna disse que tinha semente de banana a turma se dividiu, uns 
defendiam a ideia de que existe a semente e outros afirmavam que 
não.” (Caderno de campo) 

Estudo da 
realidade, 
proposição do 
problema e 
levantamento de 
hipóteses 

“No geral, essa proposta de trabalho instiga os alunos a 
questionarem e realizar levantamento de possibilidades (hipóteses) 
diante de uma situação. Ao professor cabe tornar o desdobramento 
da investigação um processo lógico, de modo que os conceitos e 
termos fundamentais aos alunos no passo seguinte, seja 
contemplado no passo anterior.” (Caderno de campo) 

“O envolvimento dos alunos foi visível. A cada aula eles se envolviam 
ao ponto de trazerem materiais de casa para serem acrescidos ao 
experimento de sala.” (QF) 

Atividades 
interativas 

“[...] as crianças conseguiram compreender a função das etapas que 
percorremos durante o experimento [...]. Essa etapa contribui para a 
compreensão por parte dos alunos, das funções e importância de se 
realizar um experimento investigativo.” (Caderno de campo) 

“A todo momento os alunos se dispunham a ajudar. No preparo do 
experimento, os trios se organizavam de modo que cada um se 
prontificavam a executar algo.” (Caderno de campo) 

“Num dado momento, a aluna [...] disse “eu acho que neste pote 
(seco) tem que ir pelo menos um pouquinho de água”. Os demais 
alunos contestaram dizendo que ela havia dito que “a semente 
brotava sem água”. Notei, com essa discussão que os alunos tinham 
grande interesse em continuar com a verificação por meio do 
experimento.” (Caderno de campo) 

“[...] ao pegarem o experimento para registrarem as mudanças 
ocorridas eles ficaram empolgados e surpresos o que causou grande 
movimentação pela sala. Um dos alunos observou que algumas 
sementes tinham nascido “cabelinho” e questionou a professora do 
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porquê. A professora pediu para que aguardasse uma pesquisa.” 
(Caderno de campo) 

“Os registros da pesquisa serão propostos de acordo com a etapa, 
assim realizaremos momentos de oralidade, discussões para 
levantamento de hipóteses, uso de dicionários, produções de textos 
coletivos e em pequenos grupos (texto instrucional, diário de 
observações, relatórios por escrito).” (Caderno de campo) 

Sistematização 
do conhecimento 

“Antes de iniciar a aula perguntei a eles o que era uma semente. 
Aqueles que se manifestaram fizeram uso inadequado a uma 
produção escrita (“negocinho assim ó”), além de gestos. Quando os 
questionei acerca de como poderíamos escrever, alguns alunos até 
tentaram definir, mas não ficou claro, assim apresentei o dicionário. 
Apresentei os slides e coletivamente criaram o objetivo da aula e, em 
seguida localizaram o verbete no dicionário.” (Caderno de campo) 

“[...] produção de texto serviu como termômetro da proposta 
apresentada. Nela os alunos tiveram a oportunidade de explanar 
suas aprendizagens. Além disso para a professora, a observação foi 
além do conteúdo, pude também verificar a forma, bem como o 
repertório de ideias afloradas nos alunos por meio dos estudos 
propostos.” (Caderno de campo). 

“A própria organização da sala para o início da aula se deu de forma 
mais tranquila, os alunos passaram a encarar a escrita de forma 
natural (como forma de registro).” (Caderno de campo). 

“Após essa verificação os alunos farão o plantio de algumas 
sementes vivenciando a importância da água para o cultivo das 
plantas.” (Caderno de campo) 

Aplicação do 
conhecimento  

“A turma confeccionará cartazes para divulgar os resultados, bem 
como o registro por meio de caderno de anotações.” (Caderno de 
campo) 

Apresentação da 
ação investigativa 

P10 
“[...] instiga a criança a participar ativamente das atividades, 
desenvolvendo assim, com sucesso e maior retenção a 
aprendizagem do conteúdo a ser investigado.” (QF) 

Atividades 
interativas 

P11 

“Às vezes os problemas são trazidos por eles mesmos e um pouco 
de empenho por parte do professor fica tranquilo.” (QF) 

Estudo da 
realidade, 
proposição do 
problema e 
levantamento de 
hipóteses 

“Percebi que com um bom planejamento é possível desenvolver um 
trabalho de qualidade e prender a atenção dos alunos, e com isso 
melhorar a aprendizagem dos mesmos.” (Caderno de campo) 

“Todo o trabalho realizado foi de sucesso, pelo empenho, dedicação 
e interesse por parte dos alunos. A aula de campo, pesquisas, 
debates e outros.” (QF) 

Atividades 
interativas 

“Aprendi a fazer o planejamento, compreendi as etapas do ensino de 
Ciências por investigação.” (QF) 

Aplicação do 
conhecimento 

P2  

e 

 P8 

“Propor o problema, intermediar as discussões, encontrar respostas 
fazendo perguntas para as cozinheiras, levantamento pelos alunos 
de perguntas para as cozinheiras.”  (Caderno de campo) 

Estudo da 
realidade, 
proposição do 
problema e 
levantamento de 
hipóteses 

“Como ajudar as cozinheiras. Por que não colocar o cardápio lá fora 
para os alunos perceberem o que gostam para não ter desperdício? 
Fica menos comida no lixo. Menos desperdício.” (Caderno de campo) 
 

Aplicação do 
conhecimento 

P10 e 
P11 

“[...] um bom planejamento e muita conversa é possível realizar o 
trabalho por investigação sem dificuldade nenhuma, pelo menos foi a 
nossa experiência, foram dias de aprendizagem para todos nós e 
muito gratificante realizar esse trabalho.” (Caderno de campo) 

Estudo da 
realidade, 
proposição do 
problema e 
levantamento de “[...] problema surgiu a partir da pergunta de um aluno, que gostaria 
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de saber se era possível pessoas comerem flores, pois o mesmo viu 
sua avó comer uma pétala de rosa. A dúvida foi levada para a sala de 
aula em uma roda de conversa com os alunos e algumas hipóteses 
foram levantadas.” (Caderno de campo) 

hipóteses 

“Com todos os dados coletados foi possível realizar um trabalho 
muito bom, houve grande participação dos alunos, e para nós 
também foi ótimo ter realizado e participado desse projeto, 
conseguimos colocar em prática tudo que foi planejado e melhor 
ainda.” (Caderno de campo) 

Atividades 
interativas 

“Foi interessante ver que eles ficaram admirados ao saber que já 
comiam flores, e alguns não sabiam que eram flores, no caso do 
brócolis e couve-flor [...].” (Caderno de campo) 

Aplicação do 
conhecimento  

Fonte: Autoria própria  

 

Nas experiências de sucesso identificou-se o compromisso das professoras 

ao realizarem essa abordagem de ensino. Percebeu-se que as estratégias utilizadas 

se situaram em atividades centradas no aluno ao valorizar o seu aprendizado e 

colaborar para sua formação. Sendo assim é importante observar que: 

 

[...] a atividade investigativa é uma estratégia de ensino, entre outras, 
que o professor pode utilizar para diversificar sua prática no cotidiano 
escolar. Essa estratégia pode englobar quaisquer atividades 
(experimentais ou não), desde que elas sejam centradas no aluno, 
propiciando o desenvolvimento de sua autonomia e de sua 
capacidade de tomar decisões, avaliar e resolver problemas, ao se 
apropriar de conceitos e teorias das ciências da natureza. Contudo, 
concluímos que não existe um roteiro que contenha todos os traços 
importantes de uma atividade investigativa. Não existe “o exemplo” 
por excelência. Um roteiro pode explorar vários dos elementos que 
compõem uma investigação, ou apenas um desses elementos. (SÁ, 
2009, p. 172)  

 

No entanto, ao identificar as dificuldades e experiências de sucesso das 

professoras que participaram do curso “O ensino de Ciências por investigação nas 

oficinas pedagógicas” verifica-se quão essencial é a realização da formação 

continuada de professores, não como uma atividade isolada, mas como uma ação 

contínua sistematizada, que contribui com o professor no desempenho do seu papel 

de ensinar. 

Identificou-se também nos registros de algumas educadoras, relatos que 

dizem respeito à possibilidade de sucesso, porém não constam no Quadro 4 por não 

estarem relacionados aos momentos pedagógicos, e sim ao trabalho colaborativo 

entre as professoras e coordenadoras pedagógicas. As docentes registram que: 

 

“Trabalhar em dupla (outra professora) deixa o trabalho mais fácil e 
produtivo.” (P2) 
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“A parceria com outra professora que também fez o curso e no 
desenvolvimento do trabalho, realmente funcionamos como equipe.” 
(P8) 

 

Esses relatos só reforçam a importância do trabalho de cooperação entre os 

professores e entre estes com a equipe gestora. Isto os possibilita compartilhar 

ideias, discuti-las, fazendo com que essas educadoras se sintam mais seguras ao 

saber que podem contar com outros profissionais no seu fazer pedagógico. 

A partir dos momentos pedagógicos: estudo da realidade, proposição do 

problema; levantamento de hipóteses; atividades interativas; sistematização do 

conhecimento; aplicação do conhecimento, e; apresentação da ação investigativa, 

analisam-se os relatos das professoras em relação às experiências de sucesso 

encontradas no decorrer da ação investigativa e presentes no Quadro 4, conforme 

segue: 

As experiências de sucesso durante os momentos pedagógicos estudo da 

realidade, proposição do problema e levantamento de hipóteses, foram 

exitosas, visto que, o diálogo inicial com os alunos no estudo da realidade constituiu 

um diferencial para surgir o problema, o que é percebido nos relatos das professoras 

P1, P3, P6, P9, P2, P8, P10 e P11. As docentes conseguiram obter os 

conhecimentos prévios ou espontâneos dos seus alunos, bem como as ideias sobre 

o tema em estudo, ao vivenciarem os momentos pedagógicos na perspectiva do 

ensino de Ciências por investigação. 

Percebe-se também nos relatos do Quadro 4 que muitos questionamentos 

iniciais partiram dos próprios alunos, a partir de contextos e situações 

socioambientais identificadas, em que estes exploraram e desenvolveram, com a 

mediação da professora, o problema e suas explicações, ou seja, as hipóteses. Isso 

é verificado nos relatos de P1, P6, P7, P9, P2, P8, P10 e P11.  

Alguns relatos remetem ao documento norte-americano National Research 

Council (2000), o qual apresenta o exemplo da turma da professora Graham, em 

que os alunos ao retornarem para a escola após um recesso, levaram a professora 

até a janela e perceberam que havia algo de errado com as árvores do parque 

infantil. Uma tinha perdido suas folhas, outra tinha folhas amarelas e a terceira tinha 

um exuberante verde, e questionaram porque estas árvores estavam diferentes. 

Ainda de acordo com o documento, a professora Graham sabia que sua classe 
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estava programada para estudar plantas no final do ano, e esta foi uma 

oportunidade para que eles levantassem perguntas sobre o crescimento das plantas, 

tema que tinham se originado a partir deles mesmos e, portanto, estavam 

especialmente motivados para responder. Ela reconheceu uma oportunidade para 

que seus alunos se envolvessem em uma atividade de aprendizado, na qual 

pudessem realizar uma pesquisa completa, originando-se da pergunta sobre as 

árvores e culminando na comunicação de explicações científicas baseadas em 

evidências.  

Este exemplo expõe como os alunos e professores podem usar a 

investigação para aprender a fazer ciência, aprender sobre a natureza da ciência e 

aprender conteúdo científico (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2000). Demostra 

que, quando o professor conhece esta abordagem de ensino pode fazer uso de seus 

fundamentos teóricos, epistemológicos e metodológicos no seu fazer pedagógico. 

Aos poucos, por meio da formação continuada ele pode se apropriar de 

conhecimentos que direcionarão a sua prática pedagógica.  

No entanto, para que isso ocorra é necessário que o docente tenha acesso a 

esse conhecimento, não com práticas de formação isolada, mas com continuidade e 

acompanhamento por parte do coordenador pedagógico. Daí a importância de 

envolver também o coordenador, em formação continuada específica, para obter 

uma formação que o permita acompanhar e mediar a ação pedagógica do professor 

no processo de ensino-aprendizagem. Contudo, o curso “O ensino de Ciências por 

investigação nas oficinas pedagógicas” do qual estas professoras participaram, e 

que possibilitou a participação das coordenadoras pedagógicas interessadas, foi 

apenas uma etapa inicial para um trabalho com essa abordagem de ensino. 

As atividades interativas podem se configurar em experimentos 

investigativos, aulas de campo, entrevistas, estudo e pesquisa em livros, revistas e 

na internet, entre outras, ou seja, são ações que irão contribuir na busca de solução 

para o problema proposto. Assim, como nos outros momentos, elas ocorrem com a 

mediação do professor. Os alunos com o auxílio do docente poderão decidir qual a 

atividade mais apropriada para testar as hipóteses na resolução do problema. A 

ação do professor no ato de ensinar e a ação do aluno no ato de aprender é que 

dará o diferencial na formação do discente.  

Esta abordagem de ensino também conduz o educador a estudar e 

pesquisar, o que se pode verificar no relato da professora P9 (Quadro 4), quando um 
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aluno a questiona sobre o que seria uma estrutura vegetal observada durante um 

experimento de germinação da semente, e ela solicita que o aluno aguarde uma 

pesquisa por parte dela. 

O professor ao trazer um corpo de conhecimento sobre o que está sendo 

investigado, e dependendo da maneira que irá conduzir a investigação, é capaz de 

proporcionar momentos para que os educandos se organizem em grupos e 

busquem as melhores estratégias para resolver o problema proposto, contribuindo 

para o empenho, interesse e participação ativa dos discentes durante a ação 

investigativa. Isto é percebido nos relatos das Professoras P3, P6, P7, P9, P10 e 

P11, ao registrarem o grande interesse dos alunos e a melhora na aprendizagem ao 

realizarem as atividades e vivenciarem cada momento na perspectiva do ensino de 

Ciências por investigação. De acordo com Sá (2009, p. 170), “o ensino por 

investigação é particularmente interessante quando se pretende contribuir para o 

desenvolvimento da autonomia que se dá mediante o engajamento dos estudantes 

em atividades de interesse próprio”. 

Na análise dos resultados obtidos ao longo das experiências de sucesso, 

verifica-se que passada a fase inicial em que os alunos compreendem os momentos 

do ensino por investigação, estes fluem de uma forma mais tranquila.  O professor 

não pode desistir no primeiro momento de dificuldade, tem que ser persistente, e o 

diferencial está em saber que pode contar com o apoio e colaboração da equipe 

gestora da escola e outros profissionais. 

A sistematização do conhecimento é o momento de analisar e interpretar 

as situações iniciais que determinaram a pesquisa ou que surgiram no decorrer das 

atividades interativas. A discussão, o diálogo e o relato oral coletivo das opiniões 

baseadas nos estudos e atividades, a elaboração da conclusão, o registro individual 

e a realização da conceituação científica com as situações vivenciadas, sendo todas 

mediadas pelo professor, são ações que podem ocorrer neste momento pedagógico. 

É importante lembrar que, 

 

É preciso, após a resolução do problema, uma atividade de 
sistematização do conhecimento construído pelos alunos. Essa 
sistematização é a praticada de preferência por meio da leitura de 
um texto escrito quando os alunos podem novamente discutir, 
comparando o que fizeram e o que pensaram ao resolver o 
problema, com o relatado no texto. (CARVALHO, 2013, p. 9) 
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Identificou-se nos relatos das professoras P1, P5, P6, P7 e P9 a capacidade 

de proporcionar aos estudantes momentos para discutir, partilhar as ideias e realizar 

registros, os quais se configuraram como experiências de sucesso, pois 

conseguiram propiciar aos seus alunos momentos para compartilharem suas ideias 

e aprendizagens, tomarem notas e avançarem no conhecimento de Ciências, visto 

que alguns alunos ainda não estavam alfabetizados.  

De acordo com Marsaglia e Saccomani (2016), a criança com o avanço do 

seu desenvolvimento toma consciência de que os adultos sabem coisas que ela 

desconhece, desse modo, o foco recairá sobre a relação criança-objeto social, 

sendo este o conhecimento. Ainda para as autoras, a entrada na escola representa 

uma mudança muito significativa, pois exige uma postura de responsabilidade e 

autocontrole da conduta cada vez mais complexa. E de acordo com Luria (2012, 

apud MARSAGLIA; SACCOMANI, 2016, p. 358), “o pensamento prático (associado 

a experiência imediata do sujeito), evolui e é substituído pelo pensamento teórico à 

medida que o indivíduo avança em sua escolaridade.” 

Dessa maneira, “a criança avança nos anos escolares estabilizando suas 

relações interpessoais e com o conhecimento (que progride a patamares cada vez 

mais complexos).” (MARSAGLIA; SACCOMANI, 2016, p. 359). Neste contexto, a 

sistematização do conhecimento no ensino de Ciências por investigação se 

configura em um momento relevante para proporcionar aos alunos a consolidação 

de suas aprendizagens e colaborar para o desenvolvimento das diferentes 

linguagens: oral, escrita, científica, entre outras.  Em vista disso, faz-se importante 

perceber que, 

 

Algumas vezes, no Ensino Fundamental, [...], a sistematização dos 
dados leva à construção de tabelas e gráficos. Em tais casos a 
mediação do professor torna-se indispensável, pois ao conduzir uma 
interação que vise à construção do conceito, também terá de 
conduzir a tradução entre a linguagem da tabela do gráfico para a 
linguagem oral, buscando a cooperação e a especialização entre as 
linguagens científicas. (CARVALHO, 2013, p. 13) 

 

Este momento também exige uma avaliação para verificar se os objetivos de 

aprendizagem traçados no planejamento do professor foram atingidos e isto pode 

ser identificado na produção dos alunos e no preparo para a aplicação do 

conhecimento. 
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Identificou-se nos relatos das professoras com relação a este momento 

pedagógico um expressivo espaço para a integração do ensino de Ciências com 

outros componentes curriculares, como por exemplo: Língua Portuguesa, Arte, 

Geografia, entre outros. Verificou-se nos relatos da professora P9, que por ministrar 

uma oficina de Produção de texto, conforme consta na Tabela 1, esta trouxe para o 

contexto do ensino de Ciências por investigação atividades com diferentes gêneros 

textuais e outros conteúdos da Língua Portuguesa. Nos seus registros do caderno 

de campo, no qual anexou atividades produzidas pelos alunos, os conteúdos de 

Matemática sobre unidades de medida estavam presentes na ficha de identificação 

das sementes, em que eles registravam o formato, o tamanho, a cor, entre outros, 

de diferentes tipos de sementes. Portanto, 

 

[...] as linguagens falada e escrita são os sistemas simbólicos mais 
frequentemente utilizados para construir, descrever e apresentar os 
processos e argumentos. Para fazer ciência, falar ciência, ler e 
escrever ciência é necessário combinar de muitas maneiras o 
discurso verbal, as expressões matemáticas, as representações 
gráficas. (CARVALHO, 2009, p. 73). 

 

Evidenciou-se nos registros da professora P7 que esta também realizou uma 

proposta de produção de texto e teve um resultado satisfatório com seus alunos. 

Em relação a aplicação do conhecimento, para Carvalho (2013), este 

momento é uma ação importante, pois promove a contextualização do conhecimento 

no dia a dia dos alunos ao aplicar as informações adquiridas durante a investigação 

no contexto social.  

Na relação das experiências de sucesso com esse momento pedagógico 

verificou-se nos relatos das Professoras P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 e P11, 

que ocorreu a retomada do contexto inicial da investigação, pondo em prática o novo 

conhecimento. 

Como algumas oficinas estão voltadas para a formação socioambiental, este 

é um momento importante para ser vivenciado pelo aluno e assim, retomar os 

demais momentos pedagógicos, preparando-se para comunicar o que foi 

investigado.  

Faz-se indispensável trazer para esta análise o que afirmam Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2002) ao relatarem que a intenção deste momento é oferecer 

ao aluno a oportunidade de emprego dos conhecimentos, com a finalidade de formá-
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los para que em situações reais possam estabelecer relação, habitualmente, com 

conceitos científicos. Dessa forma, além de retomarem o contexto inicial da 

investigação, o conhecimento adquirido pode também ser aplicado a outras 

realidades. 

Por fim, a apresentação da ação investigativa é o momento de comunicar 

os resultados da investigação e realizar a troca de experiências com o envolvimento 

da comunidade escolar. Os grupos de alunos podem apresentar a investigação 

realizada para as demais turmas da escola, em outras instituições de ensino, como 

também, em mostras científicas com a participação dos pais e da comunidade geral. 

Verificou-se nos relatos das professoras P7 e P9 o registro escrito desse 

momento. Nove professoras, de acordo com os dados coletados, não registraram 

como esse momento ocorreu ou iria ocorrer. Isso conduz a uma reflexão para 

compreender por que isso aconteceu. Porém, a pesquisadora percebeu que esse 

momento ocorreu com essas nove professoras, por meio das exposições orais 

durante as apresentações dos trabalhos que elas realizaram com os alunos e que 

foram gravadas em áudio no 5º e 6º encontro, e também, em comunicados 

realizados em outros momentos após o curso, os quais são apresentados nos 

mapas didático-pedagógicos de cada professora (Apêndice H). 

Esse é um momento que acrescenta muito para os alunos, a comunicação 

das ideias e os resultados da investigação constituem uma prática importante da 

Ciência, seja oralmente, por escrito, com o uso de tabelas, diagramas, gráficos, 

equações, e por meio de discussões científicas prolongadas com colegas 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2012). Igualmente, as mostras culturais e 

científicas podem desencadear momentos ricos para estimular a iniciação científica 

nas escolas por meio de ações voltadas para o ensino de Ciências por investigação. 
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4.3 O ENSINO DE CIÊNCIAS E AS DIFICULDADES RELATADAS PELAS PROFESSORAS 

 

Nesta pesquisa, como já exposto anteriormente, identifica-se as dificuldades, 

como também as experiências de sucesso das educadoras após realizarem ações 

na perspectiva do ensino de Ciências por investigação com os alunos. Entretanto, 

obteve-se também, dados no QI que podem contribuir com a estruturação de cursos 

da formação continuada de professores dos Anos Inicias do Ensino Fundamental 

envolvendo o ensino de Ciências. Dessa forma, apresenta-se a análise desses 

dados. No QI (Apêndice A) perguntou-se com qual dificuldade o professor se depara 

no ensino de Ciências e obtiveram-se as seguintes respostas: 

 

Responder perguntas onde necessitaria aprofundamento teórico da 
minha parte (P2). 

 

Relacionar a teoria com a prática no ensino dos alunos menores 
(P4). 

 

O preparo do material, exemplo: quando é para o aluno trazer de 
casa, eles não trazem. Uso da cozinha na escola. Lugar adequado 
para experimentos como: pia e utensílios (P6). 

 

Falta de conhecimento na área, falta de recursos materiais na escola 
para fazer experiências, falta de espaço na escola para realizar as 
experiências (espaço físico) (P7). 

  

Responder as perguntas das crianças (com a base teórica) e manter 
o foco no assunto/conteúdo que está sendo estudado (P8) 

 

De tornar o conteúdo mais prático (P9). 

 

Falta de materiais para experimentos (P10). 

 

A maior dificuldade é o material para realização dos experimentos 
(P11). 

 

Nos referidos relatos, observou-se a preocupação em estabelecer relação da 

teoria com a prática e a falta de um local adequado para a realização de 

experimentos, os quais se configuram em saber organizar e conduzir atividades 

adequadas para suscitar uma aprendizagem efetiva. De acordo com Carvalho e Gil 

Pérez (2006), o essencial é que o trabalho docente não seja uma atividade isolada e 
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sim coletiva em todo processo de ensino-aprendizagem. Portanto, a ação coletiva 

dessas professoras, pode suprimir as dificuldades de realização de experimentos 

envolvendo outros materiais e setores da escola, ao saber que podem contar com a 

equipe gestora e outros professores da escola, como também, parcerias de outras 

instituições. Uma estratégia seria, abrir espaço para que os coordenadores 

pedagógicos das escolas participem dos cursos de formação continuada junto com 

os professores. 

A formação continuada deve, também, oferecer propostas de ensino de 

Ciências para estudo e pesquisa que favoreçam a relação entre teoria e prática e 

subsidie a ação pedagógica do professor. Para Imbernón (2006), esta formação 

deve ajudar a desenvolver um conhecimento profissional do professor que lhe 

permita ser capaz de adequar as tarefas educativas continuamente se ajustando aos 

contextos e estabelecendo uma relação entre teoria e prática. 

O docente não pode desistir de realizar atividades práticas por falta de 

material ou lugar adequado para experimentos, isso pode acarretar em deixar de 

levar adiante propostas importantes para o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem. Assim sendo, existe a necessidade da ação pedagógica coletiva, no 

entanto, não se pode relacionar o ensino de Ciências somente a experimentos.  

Para Bizzo (2009), as aulas de Ciências são cercadas de muita expectativa 

e interesse por parte dos alunos e podem ser desenvolvidas com atividades 

experimentais, mas sem a sofisticação de laboratórios equipados. Ainda de acordo 

com o autor, a experimentação é um elemento essencial nas aulas de Ciências e 

pode ter um importante papel na reformulação das ideias dos alunos, mas por si só, 

não garante um bom aprendizado. O papel do professor organizador e orientador é 

extremamente importante.  

Desse modo, o ensino de Ciências, por suscitar essa expectativa e interesse 

nos alunos, pode gerar a preocupação dos professores ao relacionarem as 

dificuldades desse ensino com a realização de experimentos, o que é percebido nos 

relatos das professoras P6, P7, P10 e P11. Vale pontuar que as professoras P1, P3 

e P5, não foram mencionadas por não sinalizarem nenhuma dificuldade. 
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4.4 O INTERESSE DOS ALUNOS A PARTIR DO ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO 

 

Atualmente, os professores questionam muito sobre a falta de interesse dos 

alunos durante as aulas, e na categoria analisada sobre as experiências de sucesso 

esse interesse aparece como sendo despertado no ensino de Ciências por 

investigação. Isso fica evidente nos registros das professoras, como também, nos 

dados obtidos por meio das questões objetivas, presente no questionário inicial (QI) 

e questionário final (QF), para a verificação do interesse dos alunos antes e após a 

realização da ação investigativa. Sendo elas: QI: “Em relação ao interesse dos 

alunos durante as aulas da oficina pedagógica que você trabalha, assinale a 

condição que mais se aproxima da sua realidade”; QF: “Durante as aulas que você 

trabalhou com o ensino de Ciências por investigação, assinale a condição de 

interesse dos alunos”. Nas duas questões, as educadoras poderiam assinalar um 

dos seguintes itens: (1) nada interessados; (2) pouco interessados; (3) interessados; 

(4) bastante interessados; (5) totalmente interessados. E assim, para ilustrar os 

dados obtidos elaborou-se o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1 – Interesse dos alunos durante as aulas da oficina pedagógica antes 
(QI) e após (QF) da ação investigativa realizada pelos professores. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Nos dados obtidos com as questões do QI e QF sobre o interesse dos 

estudantes durante as aulas da oficina pedagógica, observa-se que este aumentou 

nos registros de nove professores após realizarem a proposta na perspectiva do 

ensino de Ciências por investigação com seus alunos. 

Verifica-se nos dados das professoras P8 e P10 que o interesse dos alunos 

permaneceu o mesmo após realizarem a ação investigativa. O fato de esses alunos 
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terem permanecido com o mesmo interesse é um dado importante para o processo 

de ensinar e de aprender, pois mantê-los atentos e engajados é também ir ao 

encontro de desejos e anseios dos alunos que permanecem mais de 4 horas em 

uma escola de Educação Integral.  

Dessa forma, entende-se que esse resultado seja também um aspecto que 

contribui para alcançar o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. Neste 

sentido, reforça-se a tese de que no exercício da docência promover e sustentar o 

interesse do educando é uma relevante conquista que se espera ter continuidade no 

decorrer do processo educacional.    

Percebe-se que esta abordagem de ensino, com as diferentes ações, 

intervenções e intenções das professoras, ajudou a estimular o interesse dos 

discentes no conteúdo da aula, isso se evidencia, por exemplo, nos relatos das 

professoras sobre as experiências de sucesso que constam no Quadro 4, com os 

seguintes registros: 

 

“[...] um grande aprendizado pois ao trabalhar de forma investigativa, 
os alunos se interessaram muito mais.” (P1) 
 
“A turma se interessou pelo assunto abordado, foi bastante 
participativa ao discutir os problemas que os pombos causam na 
escola e o que poderia ser feito para afastá-los.” (P6) 
 
“Os alunos demonstraram interesse em participar da aula, desperta a 
curiosidade, aprende a fazer registros do que foi observado.” (P6) 
  
“[...] os alunos demonstraram interesse e aprenderam muito mais 
com a investigação do que com a aula expositiva somente.” (P7) 
 
“O envolvimento e participação dos alunos levantando soluções para 
os problemas apresentados e os questionamentos que os mesmos 
realizaram entre eles.” (P8) 
 
“[...] instiga a criança a participar ativamente das atividades, 
desenvolvendo assim, com sucesso e maior retenção a 
aprendizagem do conteúdo a ser investigado.” (P10) 
 

Nesses registros evidencia-se o potencial do ensino por investigação para 

estimular os alunos a aprenderem Ciências em seus diferentes contextos. Nos 

relatos das professoras P8 e P10, identifica-se como experiência bem-sucedida o 

envolvimento e participação dos alunos, como também, produtivas oportunidades de 

aprendizagem a partir dessa abordagem de ensino, verificando-se que o interesse 
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dos discentes se manteve constante após a ação investigativa (Gráfico 1), 

promovendo um expressivo espaço de aprendizagem. 

 

4.5 CARACTERÍSTICAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO NA VISÃO DAS 

PROFESSORAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Com a intenção de verificar o que as professoras conheciam a respeito do 

ensino de Ciências por Investigação, perguntou-se no QI e QF que características 

têm esse ensino. Tais respostas encontram-se a seguir, no Quadro 5. 

 

Quadro 5- Relatos das professoras do QI e QF, sobre as características do ensino 
por investigação 

Professoras/ 
Participantes 

Que características têm o ensino de Ciências por investigação?  

Pré-Formação (QI) Pós-Formação (QF) 

P1 

“Um aprendizado de forma 
significativa, uma vez que a criança 
compreende melhor o que está sendo 
ensinado”.  

“Problema, Hipótese, investigação e 
consequentemente um aprendizado 
com interesse.” 

P2 

“A própria investigação, perguntas, 
questionamentos sem intervenção 
direta do professor, essa busca 
através de questionamentos e 
investigação para alcançar as 
respostas.” 

“O debate do tema, levantamento de 
hipóteses, investigação, conclusões. 
Curiosidade infantil.” 

P3 “Partir do interesse dos educandos.” 

“Lançar uma pergunta e observar a 
qualidade das respostas, depois levar 
os educandos a se interessar pelo 
assunto e como um detetive, fazer de 
tudo para solucionar o problema.” 

P4 
“A observação, a transformação do 
conhecimento do aluno em 
conhecimento científico.” 

“Diálogo. Participação dos alunos. 
Questionamentos.” 

P5 
“Aguça a curiosidade, tem maior 
aceitação e participação por parte das 
crianças, é interdisciplinar.” 

“Participação de todos os alunos, 
aguçar a curiosidade dos mesmos, 
partilhar ideias e opiniões, pesquisa e 
chegar a uma conclusão.” 

P6 
“É uma forma de colocar em prática o 
que aprendeu, sendo mais 
significativo.” 

“Curiosidade, observação, registro e 
conclusão.” 

P7 
“Através da investigação torna-se 
mais interessante, desperta mais 
vontade em aprender.” 

“O ensino de Ciências por investigação 
é motivador para os alunos, pois parte 
do interesse deles, a maneira como é 
trabalhada é estimulante para eles. Com 
certeza aprendem muito mais com este 
ensino.” 
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P8 

“É caracterizado por 
questionamentos/ dúvidas e a 
comparação ou não de hipóteses, 
levam todas através da 
problematização das situações do 
cotidiano ou que se quer averiguar.” 

 

“A principal característica é partir de um 
problema, uma situação real para 
criança onde ela não precisa ter sua 
resposta pronta/fechada, ela vai 
naturalmente explorar as possibilidades 
e construir hipóteses para chegar a 
conclusões próprias. É uma 
metodologia fascinante, pois a criança é 
pura curiosidade e faz parte do universo 
infantil os “por quês?”.” 

P9 “Levantamento de informações.” 
“O de questionamento e verificação, tais 
situações possibilitam muitas 
descobertas e avanços.” 

P10 
“Investigar um objeto que seja 
observável.” 

“É importante que o ensino de Ciências 
por investigação parta de um problema, 
sejam levantadas hipóteses e que 
juntos cheguemos a uma conclusão.” 

P11 

“A maior característica para mim é 
saber diferenciar as etapas para que 
o trabalho seja bem executado, pois a 
junção da investigação, observação e 
experimentação é que dará a 
conclusão do trabalho.” 

“As principais características são: 
problematização inicial, levantamento 
de hipótese, atividades a serem 
desenvolvidas, conclusão e 
sistematização.” 

Fonte: Autoria própria 

 

Nos relatos dispostos no Quadro 5, observa-se o entendimento das 

professoras sobre a importância do problema como característica fundamental no 

ensino de Ciências por investigação. De acordo com Zômpero (2012), para os 

pesquisadores, o ensino por investigação deve partir da apresentação de um 

problema que pode ser elaborado pelo aluno, ou pelo professor. Nos relatos das 

professoras P2 e P8 no QI, já se percebe o registro sobre o problema, contudo, vale 

pontuar que estas docentes já participaram de outros cursos na perspectiva do 

ensino de Ciências por investigação. Daí a relevância da formação continuada no 

sentido de contribuir para melhoria do ensino de Ciências, reforçando aspectos e 

práticas que colaboram para que o ensino por investigação possa ser realizado nas 

salas de aula.  

Nota-se que a professora P1, no QI aplicado antes de iniciar o curso, não 

relata sobre o problema como sendo uma característica do ensino de Ciências por 

investigação, já na mesma questão do QF esta característica aparece. As 

professoras P5, P6 e P7 não fizeram nenhum registro a respeito do problema, mas 

apontaram para outros momentos pedagógicos que caracterizam esse ensino, como 

por exemplo, o momento da sistematização do conhecimento, ao discorrerem acerca 

de partilharem ideias e opiniões, a realização do registro e conclusão e o momento 
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estudo da realidade, no qual a professora P7 relata sobre partir do interesse dos 

alunos.   

Outro relato expressivo foi o da professora P5, com relação a esta 

abordagem de ensino ter como característica a participação de todos os alunos, ou 

seja, o envolvimento de todos na ação investigativa, e é isso que os professores 

buscam a todo o instante nos diferentes momentos de uma aula. A docente em 

questão, no primeiro momento ao sair para a aula de campo, retornou com os 

alunos para a sala de aula, visto que não houve colaboração por parte de todos os 

envolvidos. No entanto, torna-se expressivo ela não ter abortado seu planejamento 

inicial e, em outro momento ter dado continuidade a ação investigativa, evidenciando 

que pôde alcançar ótimos resultados na participação desses educandos ao percorrer 

todo o caminho investigativo.  

 

4.6 A AÇÃO PEDAGÓGICA DAS PROFESSORAS NA PERSPECTIVA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

POR INVESTIGAÇÃO 

 

As educadoras apresentaram com detalhes a ação investigativa que 

realizaram com os alunos, enriquecendo os momentos de formação continuada. 

Cumprindo o que foi solicitado enquanto atividade complementar, essas docentes 

entregaram o caderno de campo com o plano de aula, com os registros sobre a ação 

pedagógica na perspectiva do ensino de Ciências por Investigação e até mesmo 

algumas produções dos alunos das oficinas pedagógicas dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. 

A seguir, no Quadro 6, expõe-se a síntese elaborada pela pesquisadora a 

partir dos relatos das professoras, elencando-se o tema, o problema inicial, os 

objetivos, os conteúdos e o ano da turma em que se realizou a ação pedagógica. 

Organizou-se também o mapa didático-pedagógico (Apêndice H) do caminho que 

cada professora participante da pesquisa percorreu ao vivenciar com seus alunos o 

ensino de Ciências na perspectiva do ensino por investigação. Estruturam-se o 

quadro e os mapas didático-pedagógicos a partir da análise dos dados obtidos nos 

relatos das educadoras, presentes no questionário final, no caderno de campo e nas 

gravações em áudio da fala das professoras ao apresentarem, no quinto e sexto 

encontro do curso, a ação investigativa realizada com os discentes. 
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Quadro 6- Elementos do planejamento identificados a partir dos registros das professoras  

Professora Tema 

Ano da 
turma do 
Ensino 

Fundament
al 

Problema Inicial 

Outros 
questionamentos que 
surgiram no decorrer 

das aulas 

Objetivos Conteúdos 

P1 
Saneamento 
básico 

Alunos do 
5º ano 

Como fazer um 
levantamento de 
um problema 
ambiental no 
bairro onde se 
localiza nossa 
escola? 

Não foram identificados 

Identificar um problema ambiental 
no entorno da escola. Reconhecer 
que as técnicas utilizadas para 
tratamento de água e o destino 
adequado das águas já utilizadas 
são formas de prevenir doenças. 

Problema ambiental – falta de 
saneamento e suas 
consequências ao meio 
ambiente. 

P2  

 

e  

 

P8 

Composteira: 
descarte 
correto do 
resíduo 
orgânico 

Alunos do 
4º ano  

Todo o resíduo 
orgânico 
produzido na 
escola é 
descartado de 
que forma? 

- Como reaproveitar o 
resíduo orgânico 
produzido pela cozinha 
da escola?   

- Porque devemos 
separar as comidas 
cruas das cozidas e 
evitar as carnes na 
composteira?   

- Como reaproveitar o 
resíduo orgânico em 
casa reciclando garrafa 
Pet? 

Identificar o lixo como um dos 
principais agentes poluidores do 
solo. Reconhecer a importância de 
reduzir, reutilizar e reciclar os 
resíduos. Identificar as formas de 
coleta e tratamento de resíduos. 
Reconhecer as consequências do 
descarte incorreto do resíduo 
orgânico. Relacionar e identificar a 
fertilidade do solo com a 
decomposição da matéria 
orgânica. Reconhecer que as 
ações humanas também podem 
promover a recuperação e 
conservação dos ambientes. 
Identificar relação entre o solo, a 
água e os seres vivos nos 
fenômenos de permeabilidade, 
fertilidade e erosão. Reconhecer a 
importância do uso do solo para a 
vida. Identificar os diferentes tipos 
de resíduos. Perceber que as 
ações de reaproveitamento do 
resíduo orgânico em casa, podem 
ser ampliadas para contextos 

Vegetais e o ambiente. 
Descarte de resíduos. 
Composteira 
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maiores, como bairros, escola, 
comércio, entre outros. 

P3 
Um pomar 
na minha 
escola 

Alunos do 
4º ano 

O que a planta 
precisa para se 
desenvolver? 

O que plantar? Como 
as plantar? O que é um 
pomar? Como se 
planta? O que a planta 
precisa para se 
desenvolver, crescer e 
dar frutos? Se 
cortarmos uma 
semente de feijão ao 
meio, ela germinará? 

Conhecer as características dos 
vegetais e sua importância para o 
ambiente. Identificar diferentes 
formas de propagação de 
vegetais. Identificar algumas 
espécies de plantas existentes na 
escola. Cuidar e respeitar o meio 
ambiente, principalmente os 
espaços públicos. 

Vegetais e o ambiente. 
Propagação vegetal. Seres 
vivos e interação com o meio. 
Cadeia alimentar. Sucessão 
de espécies. Dispersão de 
sementes. Polinização e 
Alimentação saudável. 

P4 
Arborização 
urbana 

Alunos do 
5º ano 

As árvores são 
importantes para 
nós da área 
urbana? 

Não foram identificados 

Identificar a importância da 
arborização na zona urbana. 
Conhecer diversos tipos de 
árvores que tem na escola, em 
seu entorno e no seu bairro. 
Identificar as partes das árvores. 

Arborização urbana. Vegetais 
e suas partes. 

P5 

Meio 
ambiente e a 
arborização 
urbana 

Alunos do 
2º e 3º ano 

Qual a 
importância das 
árvores? Para 
que precisamos 
dela? 

A temperatura embaixo 
da árvore muda? 

Identificar os benefícios da 
arborização urbana para o 
ambiente e suas partes. Valorizar 
a diversidade dos vegetais como 
fator importante para o equilíbrio 
do ambiente. Produzir textos com 
coerência e com sequência 
conforme o gênero. Ler texto com 
compreensão e interpretação. 
Expressar suas ideias e opiniões 
nas rodas de conversa. 
Compreender a medida de 
comprimento. (P5) 

Vegetais e o ambiente: a 
importância dos vegetais. 
Diversidade dos vegetais e o 
equilíbrio do ambiente. Partes 
e funções dos vegetais, a 
relação com outros seres 
vivos, relação com o ciclo da 
água e com a drenagem 
hídrica. Produção de texto - 
HQ, tirinha, cartaz, tabela e 
poema. Leitura de poemas, 
HQ, pesquisa na internet 
sobre o tema. Expressão oral. 
Medida de comprimento, 
cálculo – soma, multiplicação 
e divisão. Elementos básicos 
da arte visual. (P5) 

P6 
Animais e 
ambiente: os 
pombos na 

Alunos do 
4º e 5º ano 

Como afastar os 
pombos da 
quadra e do pátio 

Não foram identificados 
Conhecer as características dos 
animais vertebrados: aves (pomba 
amargosa – Zenaida auriculata). 

Animais vertebrados – aves 
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quadra e no 
pátio da 
escola 

da escola? Identificar estratégias para afastar 
os pombos da quadra e do pátio 
da escola. Vivenciar momentos de 
um trabalho investigativo. 

P7 

Arborização 
urbana: 
como manter 
árvores na 
cidade 

Alunos do 
2º ano 

Por que manter 
árvores na área 
urbana? 

Não foram identificados 

Valorizar a diversidade dos 
vegetais como fator importante 
para o equilíbrio do ambiente. 
Identificar os benefícios da 
arborização urbana para o 
ambiente. Compreender que 
existem vários tipos de vegetais. 
Identificar atitudes adequadas ao 
bem comum e à proteção dos 
recursos ambientais. 

Vegetais e o ambiente. 
Preservação do meio 
ambiente. Ciclo de vida dos 
vegetais. Variedade de plantas 
e uso cotidiano. Linguagem 
oral e escrita. Diversidade dos 
vegetais e o equilíbrio do 
ambiente. Árvores: partes e 
funções, relações com outros 
seres vivos. 

P9 
Conhecendo 
as sementes 

Alunos do 
3º ano 

Como uma 
semente se 
desenvolve em 
situações 
adversas? 

Quais são as etapas do 
desenvolvimento da 
semente e como ela se 
comporta em condições 
diferentes? 

Conhecer o conceito da palavra 
semente. Conhecer diferentes 
sementes observando suas 
características. Desenvolver um 
experimento utilizando sementes. 
Registrar as etapas do preparo de 
um experimento. Observar o 
desenvolvimento da semente em 
diferentes condições. Registrar as 
alterações observadas no 
desenvolvimento da semente. 

Germinação de sementes. A 
importância da água no 
processo de germinação. Uso 
do dicionário. Texto 
instrucional. Diário de 
observação. 

P10  

e  

P11 

Flores 
usadas na 
alimentação 

Alunos do 
4º ano 

Será que 
podemos comer 
as pétalas da flor 
da roseira? 

Que tipo de flor 
podemos usar na 
alimentação? Como 
podemos investigar? 
Você já viu alguém 
comendo flores? O uso 
de flores na 
alimentação é um luxo 
ou uma atitude 
recomendável? Todas 
as flores são 
comestíveis? 

Valorizar e preservar a 
diversidade dos vegetais. 
Compreender que existem vários 
tipos de vegetais. Conhecer as 
características dos vegetais e sua 
importância para o ambiente. 
Produzir textos de diferentes 
gêneros textuais. Expor opiniões 
nos debates com os colegas e 
professores. Interpretar diferentes 
tipos de textos. 

Vegetais e o ambiente: 
conhecimento de algumas 
espécies da flora brasileira. 
Vegetais – partes e funções. 
Relação com o meio e o 
homem. Uso e função social 
da escrita. Funções da leitura 
Estrutura de diferentes 
suportes da escrita, seus 
propósitos e destinatários. 

Fonte: Autoria própria 
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No Quadro 6 e nos Mapas Didático-Pedagógicos (Apêndice H) elaborados 

pela pesquisadora a partir dos relatos das professoras, identifica-se que, das onze 

integrantes da pesquisa, oito delas (P1, P2, P3, P6, P8, P9, P10 e P11) trabalharam 

temas diferentes do que foi proposto durante o curso de formação continuada, que 

foi sobre Arborização Urbana. Tal fato constitui-se muito positivo, uma vez que as 

docentes e seus alunos buscaram temas que fazem parte do contexto escolar, 

dentro da realidade dos envolvidos na investigação.  

Desta forma, verificou-se que as docentes tiveram autonomia para trilharem 

o seu caminho na perspectiva do ensino de Ciências por investigação, visto que não 

ficaram presas ao tema estudado durante o curso. O material disponibilizado para o 

professor deve ser adaptado às necessidades dos alunos, ao contexto e as metas 

de aprendizagem específicas que se pretende alcançar (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL, 2000).  

Quanto aos problemas iniciais, estes foram apresentados nos planos de 

aulas das professoras. Para Campos e Nigro (1999) existem questionamentos que 

se configuram como “falso problema”. Para os autores, a solução dos problemas 

falsos é semelhante à solução de questões rotineiras, nas quais existe uma solução, 

são solucionados, são extremamente objetivos e há uma resposta correta. Já nos 

verdadeiros problemas, existe uma resolução, são enfrentados, são mais subjetivos 

e há uma melhor resposta possível. 

A partir dos resultados presentes no Gráfico 1 do item 4.4, verifica-se que o 

interesse dos alunos aumentou em mais de 80% durante as aulas de Ciências na 

perspectiva do ensino por investigação. Esse interesse pode ter relação direta com o 

fato de o professor organizar o momento inicial da investigação no estudo da 

realidade com o tipo de problema que foi elaborado e proposto a partir de 

questionamentos e ideias dos próprios alunos, além das atividades realizadas no 

decorrer dos momentos pedagógicos (levantamento de hipóteses, atividades 

interativas, sistematização do conhecimento, aplicação do conhecimento, 

apresentação da ação investigativa e seus resultados). 

O problema inicial da professora P4, no Quadro 6, pode ser analisado de 

acordo com as afirmações de Campos e Nigro (1999), ou seja, tem solução, é 

semelhante à de questões rotineiras, é extremamente objetivo e existe uma resposta 

correta. Mas, na ação investigativa relatada e no planejamento presente no caderno 

de campo da educadora, identificou-se que o objetivo geral era “Identificar a 
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importância da arborização na área urbana” e o objetivo específico consistia em 

“Conhecer os diversos tipos de árvores que tem na escola e nos seus arredores”. 

Nos registros do QF, no Quadro 4, aparece no relato da professora P4 o 

envolvimento dos alunos e a aplicação do conhecimento, que mesmo se tratando de 

um problema inicial bem objetivo, desencadeou uma ação investigativa. Isso nos 

remete ao que Carvalho (2013) afirma, 

 

O problema não pode ser uma questão qualquer. Deve ser muito 
bem planejado para ter todas as características apontadas pelos 
referenciais teóricos: estar contido na cultura social dos alunos, isto 
é, não pode ser algo que os espantem, e sim provoque interesse de 
tal modo que se envolvam na procura de solução e essa busca deve 
permitir que os alunos exponham os conhecimentos anteriormente 
adquiridos (espontâneos ou já estruturados) sobre o assunto. É com 
base nesses conhecimentos anteriores e da manipulação do material 
escolhido que os alunos vão levantar suas hipóteses e testá-las para 
resolver o problema. (CARVALHO, 2013, p. 11). 

 

Nos registros do caderno de campo das professoras, verifica-se que alguns 

problemas foram rediscutidos e ampliados. Por exemplo, nos registros das docentes 

P2 e P8, que realizaram a ação investigativa juntas por atuarem na mesma escola, 

identifica-se que ao trilharem os momentos pedagógicos para resolver o problema 

inicial, surgira um novo problema, que era resultado da própria ação dos alunos. No 

planejamento das professoras nas primeiras aulas o problema inicial era: “Todo o 

resíduo orgânico produzido na escola é descartado de que forma?” (Quadro 6 - 

Professoras P2 e P8). Verificou-se também em seus registros, no caderno de 

campo, que os alunos elaboraram perguntas para uma entrevista com as 

cozinheiras da escola: “(1) Para onde vai o resíduo da cozinha?” “(2) E a comida 

crua fica junto com a comida cozida? No mesmo saco?” (3) Vocês poderiam separar 

essa comida?  

Assim, com as respostas obtidas levantaram-se soluções e surgiram novos 

problemas. Como por exemplo, nos registros do planejamento e relatório das aulas 

seguintes, presentes no caderno de campo, o problema era: “Como reaproveitar o 

resíduo orgânico produzido na cozinha da escola”. Levantaram-se algumas 

hipóteses, realizou-se estudo e pesquisa e chegou-se na montagem da composteira. 

Entende-se com esta ação que os alunos se envolveram em uma atividade de 

aprendizado, na qual puderam percorrer um caminho investigativo na busca de 
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respostas, é o que se evidencie no Mapa Didádico-Pedagógico das professoras P2 e 

P8, presente no Apêndice H. 

A respeito disso, Sá (2009) ressalta que: 

 

[...] não são as estratégias efetivamente usadas o que marca a 
experiência como atividade investigativa. O que importa, 
efetivamente, é que os sujeitos estejam suficientemente engajados 
na busca por respostas e que elas impliquem no estabelecimento de 
novas relações e na produção de novos conhecimentos para esses 
sujeitos. (SÁ, 2009, p. 170). 

 

Observa-se nas experiências de sucesso das professoras P2 e P8 que após 

seus alunos percorrerem todo o processo investigativo, verificou-se o surgimento de 

novos problemas e a busca de soluções. Ainda, por meio dos conhecimentos 

adquiridos sobre compostagem e resíduos orgânicos, realizam orientações para as 

cozinheiras da escola para evitarem o desperdício, como por exemplo, “Como ajudar 

as cozinheiras? Por que não colocar o cardápio lá fora para os alunos perceberem o 

que gostam para não ter desperdício? Fica menos comida no lixo. Menos 

desperdício.”. Dessa forma, percebe-se o que afirma o documento norte-americano 

National Research Council (2000), sobre algumas características essenciais da 

investigação, em que os alunos formulam explicações a partir de evidências, como 

também, relacionam suas explicações com o conhecimento científico. 

No recorte dos estudos e vivências ocorridas no contexto de sala de aula 

das professoras participantes da pesquisa, e obtidas por meio de seus relatos, para 

a elaboração e análise de cada mapa didático-pedagógico (Apêndice H), ainda que 

sob o olhar da pesquisadora, evidenciou-se todo o percurso das docentes ao 

realizarem a ação investigativa com seus alunos. Para a maioria das educadoras 

este curso foi o primeiro contato com essa abordagem de ensino, no entanto, 

considera-se ter obtido êxito na ação realizada, pois identificou-se o compromisso e 

a seriedade dessas profissionais, que devido a ação realizada não mediram esforços 

para cumprir o seu papel de ensinar e contribuir para a formação dos alunos.  

Para discernir como os momentos pedagógicos, bem como as atividades e 

materiais trabalhados no curso, facilitaram a implementação desse percurso 

investigativo realizado pelas professoras, outros relatos foram analisados a partir do 

questionário final. 
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Como já apresentado anteriormente, os momentos pedagógicos do ensino 

de Ciências por investigação reúnem as ideias de vários autores que exibem em 

suas propostas de trabalho e proposição de problemas. 

Todas as professoras participantes da pesquisa, ou seja, 100%, assinalaram 

que os momentos pedagógicos são possíveis de serem realizados com os alunos, o 

que se torna evidente nos mapas didático-pedagógicos (Apêndice H), nos quais 

apresenta-se todo o caminho investigativo que essas professoras percorreram. 

Esses dados são expressivos no sentido de poder contribuir com a reelaboração da 

proposta na perspectiva do ensino de Ciências por investigação por meio do produto 

educacional (Apêndice I). Sobretudo na integração do ensino de Ciências com 

outros componentes curriculares, na ação inicial com os alunos, valorizando a 

introdução do assunto nos momentos de ouvir o que os alunos sabem sobre o tema 

que será investigado, ou até mesmo aproveitando um assunto trazido pelos próprios 

educandos, ao introduzir sugestões de outras referências para o estudo e pesquisa 

docente e nos momentos de apresentação e análise dos planejamentos elaborados 

pelas professoras. 

Com isso, busca-se fornecer subsídios para a formação de professores, e de 

acordo com Imbernón (2006), a formação continuada deve ajudar a desenvolver um 

conhecimento profissional que lhe permita comprometer-se com o meio social e 

avaliar a qualidade da inovação educativa que deve ser introduzida nas instituições. 

Na avaliação das educadoras a respeito do material utilizado e 

disponibilizado no curso, elas poderiam assinalar um dos seguintes itens: (1) nada 

adequado; (2) pouco adequado; (3) parcialmente adequado; (4) adequado; (5) 

totalmente adequado. Para apresentar os dados obtidos elaborou-se o gráfico a 

seguir: 
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Gráfico 2 – Avaliação do material utilizado e disponibilizado no curso 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Dez professoras avaliaram o material utilizado e disponibilizado no curso 

como sendo totalmente adequado para a sua ação pedagógica e uma como sendo 

adequado. Algumas docentes explicaram porque assinalaram o referido item, 

conforme segue: 

 

“Foi ótimo, objetivo” (P1). 

 

“Muito superior do que eu imaginava” (P3). 

 

“Além de esclarecedor me possibilitou planejar minhas aulas de 
Ciências por meio de investigação” (P5). 

 

“Ótimo material, utilizarei muito com certeza” (P7). 

 

“Material pertinente e de fácil acesso” (P8). 

 

“A partir dele tive segurança em planejar meu trabalho” (P9). 

 

“Adequado a realidade, completo, ajudou a nortear o trabalho em 
sala” (P10). 

 

Durante a análise das respostas das participantes, este também constituiu 

um importante dado na elaboração do produto educacional, pois indicou que o 

material utilizado e disponibilizado as ajudou a planejarem e a conduzirem essa 

abordagem de ensino com seus alunos, o que é possível constatar no Quadro 6 e no 

percurso que cada professora realizou com seus alunos, presente nos Mapas 

Didático-Pedagógicos (Apêndice H). Porém, 
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[...] esse material não exaure o ensino por investigação, devendo ser 
visto como um “ponta pé” inicial, para despertar a curiosidade sobre 
o assunto e levar o docente a leituras mais profundas a partir dos 
referenciais apresentados ou em buscas próprias. (OLIVEROS; 
GUIMARÃES, 2014, p. 6093). 

 

Portanto, incide-se a importância de incluir na formação dos professores 

momentos de estudo, vivências, acesso a materiais diversificados, momentos de 

análise e elaboração de planos de aula e estratégias de ensino, para que os 

educadores possam planejar suas aulas com mais segurança e autonomia. De 

acordo com Qablan e Debaz (2015), o planejamento das aulas de Ciências por 

investigação exige que os professores pensem, consideravelmente, sobre cada 

passo ou movimento que eles precisam tomar, a fim de facilitar a aprendizagem de 

Ciências dos seus alunos. 

Quando há um planejamento percebe-se que não é necessário ficar preso 

aos momentos pedagógicos, de modo a seguir uma ordem sequencial, pois vão se 

encaixando no processo investigativo de ensinar e aprender. O que pôde-se verificar 

nos percursos de cada professora, visto que em alguns momentos ao realizar uma 

atividade interativa já ocorria a sistematização, mesmo sem ter sido realizada outras 

atividades propostas para a resolução do problema. Identificou-se que durante a 

elaboração da conclusão muitos registros já haviam sido efetivados para contribuir 

com a resolução do problema, o que se percebe, por exemplo, no Mapa Didático-

Pedagógico da Professora P3 no Apêndice H. 

Este planejar consolida o avaliar, principalmente nos momentos de 

sistematização do conhecimento, em que o aluno elabora a conclusão e relata por 

meio da oralidade e da escrita os caminhos percorridos na investigação. Com os 

resultados, principalmente dos registros, o professor pode estruturar um portfólio 

com as produções dos alunos no decorrer do percurso investigativo e assim fazer as 

intervenções necessárias, tendo como foco os objetivos de aprendizagem traçados 

no planejamento. 

Ao elaborar o Mapa Didático-Pedagógico (Apêndice H) do caminho que cada 

docente percorreu ao planejar e realizar os momentos na perspectiva do ensino de 

Ciências por investigação com seus alunos, identificou-se o quanto esta abordagem 

de ensino esteve presente na ação pedagógica dessas professoras e de seus 

alunos. 
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No Quadro 6 e nos Mapas (Apêndice H) observa-se o trabalho integrado do 

ensino de Ciências com outros componentes curriculares, a ação investigativa na 

preocupação de se elaborar o problema e a tentativa de estimular o levantamento de 

hipóteses, a consolidação de um percurso mediador docente e o planejamento, nos 

quais percebem-se os elementos que estruturam esse planejar para vivenciar os 

momentos pedagógicos propostos no curso, com a intenção de trilhar o caminho da 

investigação, foco do produto educacional. 

 

 



92 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o curso “O ensino de Ciências por investigação nas oficinas 

pedagógicas” buscou-se subsidiar o trabalho dos professores em suas ações 

didático-pedagógicas, pois, de acordo com Capecchi (2013), a inserção dos alunos 

em um universo novo depende muito das intervenções dos professores, visto que 

“na escola a criança não aprende o que sabe fazer sozinha, mas o que ainda não 

sabe e lhe vem a ser acessível em colaboração com o professor e sob sua 

orientação” (VIGOTSKI, 2001, p. 331). 

Daí a necessidade de possibilitar a esses profissionais espaços e tempos 

próprios para estudo e análise de sua prática, uma vez que é por meio desse 

processo que os professores se atualizarão em relação às abordagens de ensino 

que ainda não tiveram acesso. 

 

Assim, aprender para pôr em prática uma inovação supõe um 
processo complexo, mas essa complexidade é superada quando a 
formação se adapta a realidade educativa da pessoa que aprende. 
[...] Um dos objetivos de toda formação válida deve ser o de poder 
ser experimentada [...]. (IMBERNÓN, 2006, p. 17). 

 

Nesse sentido, o trabalho desenvolvido oportunizou à essas docentes, dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, vivenciarem e conhecerem os diferentes 

momentos na perspectiva do ensino por investigação e realizarem esse ensino junto 

aos seus alunos nas oficinas pedagógicas das escolas de Educação Integral. 

Ao planejar e ministrar o curso preocupou-se em deixar claro às professoras 

participantes que os momentos pedagógicos não precisam ser seguidos de forma 

linear, como passos sequenciais, mas se complementam, com a dinâmica e 

flexibilidade que exige o contexto da sala de aula. Isto é, quando se realiza, por 

exemplo, uma atividade interativa, nela estão presentes o conhecimento prévio ou 

espontâneo do aluno, o problema e as hipóteses levantadas. 

O planejamento docente é de fundamental importância, uma vez que ter 

uma intencionalidade ao delinear a ação investigativa oferece segurança a todos os 

envolvidos e colabora com o ato de estabelecer a relação entre teoria e prática. Mas, 

para que esse planejar ocorra de maneira que contemple ações que levem a uma 

investigação no ensino de Ciências, as pesquisas demonstram que é preciso abrir 

espaços de formação contínua, bem como a elaboração de políticas educacionais, 
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para que o educador tenha acesso aos conhecimentos historicamente 

sistematizados e respeitados sobre essa e outras abordagens de ensino de 

Ciências. Ao mesmo tempo, de acordo com Rocha (2011), o professor precisa 

investir, continuamente, em sua formação docente teórico-prática, numa busca 

incansável pela a melhoria da prática educativa.  

A inquietude é o fato de muitos docentes não fazerem uso de tais 

abordagens, não pela insegurança, mas por nem sequer conhecê-las. Dessa forma, 

de acordo com Rocha (2011), é necessário ter acesso à cultura científica, visto que 

ela apresenta regras rígidas, e antes de questioná-las é preciso compreendê-las.  

Portanto, esse momento de formação proporciona ao docente vivenciar 

atividades e realizar estudos que consolidam conhecimentos essenciais para o seu 

fazer pedagógico. 

Após as instruções no curso, as docentes mostraram a intencionalidade em 

suas concepções e estudos por meio dos seus planos de aula, nos registros do 

caderno de campo e mediante as respostas nos questionários, nos quais 

apresentaram as dificuldades, as experiências de sucesso e as importantes 

características de fazer uso dessa abordagem de ensino no contexto da sala de 

aula. 

Os relatos obtidos nesta pesquisa trouxeram pistas que apontam 

necessidades e experiências exitosas que contribuem com o fazer pedagógico do 

professor, no sentido de elucidar os caminhos percorridos na perspectiva do ensino 

de Ciências por investigação. Um exemplo disso equivale a quando as educadoras 

se utilizam de registros relacionados ao comportamento dos alunos como 

indisciplina, não saber ouvir os colegas, entre outros fatores, sendo estas 

dificuldades relacionadas à gestão do comportamento dos alunos na aula. Apesar de 

esses comportamentos serem evidenciados principalmente no início da ação 

investigativa, sendo posteriormente superados, isso não deixa de ser uma 

preocupação. Para Carvalho et al. (1998), o professor, ao conduzir um ensino por 

investigação, tem um papel fundamental ao trabalhar os diferentes conteúdos no 

ensino Ciências. No que diz respeito à cooperação entre os alunos, para a autora, 

aprender a ouvir e a considerar as ideias do outro não é só um exercício de 

descentralização, como também, um momento de tomada de consciência de uma 

variedade de hipóteses diferentes sobre o fenômeno discutido e estudado.  
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No início da ação investigativa, ao comprometer o educando com a proposta 

e despertar seu interesse, é essencial, estar atento à atividade que se propõe ao 

realizar o estudo da realidade e que conduz a elaboração e proposição do problema. 

Pois, para Gil Pérez et al. (2001), é necessário formular o problema com exatidão, 

simplificando-o, de modo que possa ser abordado com mais facilidade, esclarecendo 

o objetivo, a metodologia e demais itens.  

O grande diferencial para o sucesso da ação pedagógica envolvendo o 

ensino de Ciências por investigação é o professor ter em mente a importância da 

elaboração do problema para motivar a participação dos alunos, o qual pode partir 

dele ou dos próprios alunos. Além de conhecer diferentes estratégias por meio de 

sua formação continuada e planejá-las. 

Identificam-se nos registros das professoras as experiências de sucesso e 

estabelece-se relação com os momentos pedagógicos do ensino de Ciências por 

investigação. Tais relatos podem contribuir significativamente com o planejamento 

de cursos sobre esse ensino, no sentido de aprimorar ações para melhor atingir os 

objetivos de proporcionar aos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

o acesso a um conhecimento elaborado e que vá ao encontro de suas necessidades 

para inovação e sucesso no processo de ensino-aprendizagem.  

Nesses relatos, a partir das vivências das professoras ao realizarem a ação 

pedagógica na perspectiva do ensino por investigação, identificaram-se as 

possibilidades de trazer para a sala de aula situações reais do cotidiano e despertar 

o interesse desses estudantes, bem como favorecer uma melhor compreensão dos 

conteúdos que fazem parte do currículo de Ciências por meio de um processo 

sistematizado e dinâmico. Observou-se também, ao trilhar os diferentes momentos 

pedagógicos, um rico espaço para integrar outros componentes curriculares, 

contribuindo ainda mais para aumentar o repertório dos alunos.  

A partir de 2017, de acordo com a Portaria MEC nº 1.144, de 10 de outubro 

de 2016 (BRASIL, 2016), instituiu-se uma reformulação no Programa1 Federal 

denominado Novo Mais Educação - PNME, e as atividades que envolviam 

diretamente o ensino de Ciências ficaram de fora. Por isso, é importante que haja 

um trabalho integrado com os outros componentes curriculares que permaneceram, 

para que o ensino de Ciências por investigação possa ocupar um espaço no ciclo de 

                                            
1 Este Programa possibilita a ampliação de jornada escolar para crianças e adolescentes das 

escolas públicas. 
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aprendizagem dos alunos das escolas de Educação Integral que frequentam as 

aulas das oficinas pedagógicas. 

Já na fase final desta pesquisa, verificou-se que durante a Videoconferência 

(CONVIVA EDUCAÇÃO, 2017) sobre o Programa Novo Mais Educação, realizada 

pelo Conviva no dia 20 de julho de 2017, a Coordenadora-Geral do Ensino 

Fundamental do Ministério da Educação (MEC), Erondina Barbosa da Silva, 

informou que foram inseridas no Sistema de Monitoramento do Programa (PNME) 

atividades de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, podendo realizar 

oficinas pedagógicas de horta escolar, jardinagem, agroecologia, comunicação, 

cultura digital, tecnologias, entre outras.  

De acordo com a Coordenadora, após visitas ao interior do estado de São 

Paulo percebeu-se que estas atividades, muito importantes para formação dos 

alunos, tinham ficado de fora e não estavam no documento orientador inicial. Dessa 

forma, a partir de julho de 2017 elas aparecem no Sistema e as escolas podem 

adequar seu plano de atendimento e oferecer tais oficinas. Nesse sentido, ampliam-

se também, oportunidades de inserir o ensino de Ciências nesses espaços de 

aprendizagem das atividades do Programa Novo Mais Educação - PNME.   

No que diz respeito à formação de professores, é importante levar em 

consideração que esta abordagem de ensino deve ser efetivada de forma contínua, 

construindo debates e ações para consolidar este ensino no contexto escolar, o que 

pode agregar contribuições quanto ao apoio da coordenação pedagógica da escola.  

Na situação investigada, três docentes participantes do curso estavam na função de 

coordenadoras pedagógicas nas escolas em que atuavam e conheceram as 

características do ensino por investigação e como pode ser realizado, ou seja, 

também experenciaram o processo junto aos docentes, o que conduz a uma 

valorização da ação para saber como orientá-los em outras situações semelhantes. 

Nesse sentido, envolver também os coordenadores pedagógicos das escolas em 

cursos dessa natureza é um diferencial para a orientação e acompanhamento dessa 

abordagem de ensino no ambiente escolar e consequentemente fortalece e 

consolida a ação desse profissional em acompanhar e orientar o trabalho 

pedagógico junto aos professores.  

Assim, evidenciou-se nos relatos das professoras, que o curso, mesmo 

sendo um espaço ainda reduzido, proporcionou a elas, ao introduzirem em sua ação 

pedagógica diferentes momentos sobre o ensino de Ciências por investigação, maior 
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envolvimento e participação ativa dos alunos nas atividades realizadas; a 

possibilidade de integração com outros componentes curriculares, e; a ampliação de 

conceitos científicos ainda pouco explorados naquele contexto de ensino, aspectos 

que configuraram melhorias na aprendizagem dos alunos. Em suma, é possível 

pontuar que essa experiência se desenhou como um valioso momento para 

dinamizar o processo de ensino-aprendizagem de conceitos científicos e avaliar a 

aquisição de conhecimentos dos alunos. 

Nota-se que as diferentes atividades podem ser vivenciadas no ensino por 

investigação, proporcionando oportunidades de explorar diferentes conteúdos das 

ciências físicas, químicas e biológicas.  

A partir da análise dos dados, possibilitou-se identificar as dificuldades e 

experiências de sucesso no ensino de Ciências por investigação de um grupo de 

professores que atuam em escolas de Educação Integral. E na busca de resolver o 

problema da pesquisa, conclui-se que o curso de formação continuada e os relatos 

das professoras após realizarem a ação investigativa com os alunos contribuíram 

para elucidar ações que merecem maior atenção na formação e dessa forma, 

podem subsidiar a elaboração de materiais pedagógicos e planejamento de 

estratégias dessa abordagem de ensino. 

Desse modo, Fernandes e Megid Neto (2012) afirmam que as propostas de 

inovação devem ser planejadas e implementadas de maneira coletiva e colaborativa 

e para isso, devem ser consideradas as experiências dos professores e estudantes 

por meio de um debate a respeito dos problemas e dificuldades encontrados na 

prática.   

Com os resultados obtidos nesta pesquisa foi possível reelaborar o curso, o 

que resultou no produto educacional, criando-se espaços para repensar ações e 

efetivar novas práticas de formação de professores, visto que, verificou-se pelas 

respostas das docentes que a proposta na perspectiva do ensino por investigação 

foi entendida e aplicada por todas as professoras que participaram do curso, 

identificando-se que as atividades e o material foram adequados, uma vez que 

houve envolvimento dos alunos durante a ação investigativa. 

Esta pesquisa demonstrou ser produtiva no sentido de contribuir com o 

planejamento e a organização de outros cursos.  O produto educacional consistiu 

em um material didático-pedagógico elaborado para a realização do curso e 

reelaborado a partir do curso para professores dos Anos Iniciais do Ensino 
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Fundamental. Esse material contemplou os encontros em que foram explorados os 

momentos pedagógicos do ensino de Ciências por investigação, na busca de 

fornecer pistas que podem ser consideradas na formação de professores da 

Educação Básica. Sendo assim, “a formação será legítima então quando contribuir 

para o desenvolvimento profissional do professor no âmbito de trabalho e de 

melhoria das aprendizagens profissionais”. (IMBERNÓN, 2006, p. 17).  

O resultado dessa pesquisa sugere o uso dos momentos pedagógicos pelo 

potencial que apresentou durante a condução do trabalho junto às docentes, 

oferecendo às professoras das oficinas pedagógicas, fundamentos teóricos e 

ferramentas práticas para promover a compreensão sobre como ensinar e orientar 

seus alunos, assim como fazer uso do ensino de ciências por investigação no 

sentido de trabalharem nessa perspectiva.   

Com a pretensão de auxiliar os professores no processo de estudo e, tendo 

como foco sua prática docente, o produto educacional (Apêndice I) além de 

contribuir para a atualização e aprofundamento de perspectivas no ensino, busca 

auxiliar na concepção de atividades e propostas que podem ser adaptadas e 

organizadas por esses profissionais, tendo em vista a realização do ensino de 

Ciências por investigação e a melhoria da aprendizagem no Ensino Fundamental.  

Nesse contexto, identifica-se a necessidade de se ter na formação 

continuada outros cursos com essa abordagem de ensino, para consolidarem o 

ensino de ciências por investigação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, seja 

nas oficinas pedagógicas de uma escola de Educação Integral ou na escolarização. 
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APÊNDICE A - Questionário Inicial 

Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Pró–Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza 

Câmpus Londrina 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL  

Este questionário consiste em um instrumento de coleta de dados para 
uma investigação no âmbito de uma pesquisa do Programa de Mestrado Profissional 
em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza – UTFPR – Câmpus 
Londrina. 

É com grande satisfação que lhe convido a participar desta pesquisa que 
objetiva analisar em que medida um curso de formação de professores sobre o 
ensino de Ciências por investigação pode contribuir para a prática pedagógica dos 
docentes que atuam na Educação Integral do Ensino Fundamental I e quais as 
experiências de sucesso e dificuldades neste trabalho. A sua colaboração é muito 
importante para a realização desta pesquisa.   

Informamos que os resultados obtidos serão utilizados apenas para fins 
acadêmicos.  

Obrigada pela sua colaboração. 

 

A – Caracterização do entrevistado 

1. Nome:  
 

2. Escola Municipal: 

 

3. Sexo: 

 Masculino  Feminino 

 

 

 

 

 

4. Faixa de idade: 

 Até 25 anos  De 25 a 35 anos  De 35 a 45 anos 

 

 De 45 a 60 anos  Acima de 60 anos 
 

 

5. Formação - Graduação em:                                                                    Ano de 
conclusão: 

Se possuir outra graduação escreva no espaço a seguir: 

Graduação em:                                                                    Ano de conclusão: 

Graduação em:                                                                    Ano de conclusão: 

 

6. Formação - Pós-Graduação:                                                                Ano de 
conclusão: 

Se possuir outra pós-graduação escreva no espaço a seguir: 
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Pós-Graduação:                                                                Ano de conclusão: 

7. Tempo em que você está atuando como professor (a) do Ensino Fundamental I: 

 Até 1 ano  de 1 a 5 anos  de 5 a 10 anos 
 

 10 a 15 anos  mais de 15 anos 
 

 

8. Tempo em que você está atuando na oficina pedagógica: 

 Até 1 ano  de 1 a 5 anos  de 5 a 10 anos 

 

 10 a 15 anos  mais de 15 anos 
 

 

B – Ensino de Ciências nas Oficinas Pedagógicas 

1. Informe o nome da oficina pedagógica que atua e o conteúdo que está trabalhando 
no momento. 
 

 

2. Quais dificuldades você se depara no ensino de Ciências? 
 

 

3. Durante o seu trabalho na escola, quais são as atividades pedagógicas que você 
utiliza nas oficinas para ensinar Ciências. 
 

 

4. Qual o conteúdo de Ciências que você tem mais facilidade em trabalhar com os 
alunos nas oficinas pedagógicas? Por quê? 
 

 

5. Você tem dificuldade em trabalhar algum conteúdo de Ciências?    (   ) Sim    (   ) Não  
Por quê? Se sim, o que lhe ajudaria a superar essa dificuldade?  

 

6. Que características têm o ensino de Ciências por investigação?  
 

 

7. Quais suas expectativas sobre esse curso de formação, no sentido de poder 
contribuir para a sua prática, na oficina pedagógica, sobre o ensino de Ciências por 
investigação? 

 

 

8. Em relação ao interesse dos alunos durante as aulas da oficina pedagógica que você 
trabalha, assinale a condição que mais se aproxima da sua realidade: 

(1) 

Nada 

interessados 

(2) 

um pouco 
interessados 

(3) 

interessados 

(4) 

bastante 

interessados 

(5) 

totalmente                                                                                                                                          
interessados 

 

 

 

Londrina, ___ de _________________ de 2016. 
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APÊNDICE B – Questionário Final 

Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Pró–Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza 

Câmpus Londrina 

 

QUESTIONÁRIO FINAL  

Este questionário consiste em um instrumento de coleta de dados para uma 
investigação no âmbito de uma pesquisa do Programa de Mestrado Profissional em Ensino 
de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza – UTFPR – Câmpus Londrina. 

Contamos mais uma vez com a sua participação nesta pesquisa que objetiva 
analisar em que medida um curso de formação de professores sobre o ensino de Ciências 
por investigação pode contribuir para a prática pedagógica dos docentes que atuam na 
Educação Integral do Ensino Fundamental I e quais as experiências de sucesso e 
dificuldades neste trabalho. A sua colaboração é muito importante para a realização desta 
pesquisa.   

Informamos que os resultados obtidos serão utilizados apenas para fins 
acadêmicos.  

Obrigada pela sua colaboração. 

 

A – Caracterização do entrevistado 

1. Nome:  
 

Escola Municipal: 

 

B – Ensino de Ciências nas Oficinas Pedagógicas 
2. Informe o nome da oficina pedagógica e ano da turma que você realizou o trabalho 

de ensino de ciências por investigação. Caso tenha realizado o trabalho na 
escolarização só assinale o ano. 

Nome da Oficina pedagógica  

 1º ano             2º ano             3º ano                 4º ano              5º ano 

 

3. Teve experiência de sucesso durante o trabalho com o ensino de Ciências por 
investigação? 
Explique? 

 

 

4. Ao trabalhar o conteúdo de Ciências escolhido, durante o ensino por investigação, 
você teve: 

(1) 

Extrema 

dificuldade 

(2) 

Muita 

dificuldade 

(3) 

Dificuldade  

 

(4) 

Pouca  

dificuldade 

(5) 

Nenhuma  

dificuldade 

• Por quê? 
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5. Teve dificuldade para trabalhar o ensino de Ciências por investigação?  
                                    (   ) Sim    (   ) Não  

• Qual? 

• Conseguiu superá-la? (   ) Sim    (   ) Não 

• Como? O que lhe ajudou nesse trabalho? 
  

• Caso não tenha conseguido superar tal dificuldade, o que sugere para 
melhorar o curso?  

 

6. Que características têm o ensino de Ciências por investigação?  

 

7. Durante o curso foram trabalhados os momentos pedagógicos do ensino de Ciências 
por investigação, que reuniu as ideias de vários autores que apresentam em suas 
metodologias e estratégias de trabalho a proposição de problemas, que são:  

- Estudo da realidade, propor o problema e levantar hipóteses; 
- Atividades pedagógicas; 
- Sistematização do conhecimento; 
- Aplicação do conhecimento e apresentação do trabalho investigativo. 

• Esses momentos pedagógicos são possíveis de serem realizados com os 
alunos dos anos iniciais do ensino fundamental? (   ) Sim    (   ) Não  
Por quê?          

• Você acrescentaria ou retiraria algum desses momentos pedagógicos, 
durante a realização do ensino de Ciências por investigação com alunos dos 
anos iniciais do ensino fundamental? (   ) Sim    (   ) Não           
Por quê?  

 

8. O curso atingiu suas expectativas no sentido de poder contribuir para a sua prática 
na oficina pedagógica sobre o ensino de Ciências por investigação? 
                                    (   ) Sim    (   ) Não 

• Por quê?  

 

9. Assinale o que achou do material utilizado e disponibilizado no curso: 

(1) 

Nada 

adequado 

(2) 

Pouco 

adequado 

(3) 

Parcialmente  

adequado 

(4) 

Adequado 

(5) 

Totalmente                                                                                                                                          
adequado 

 

• Explique. 

 

10. Durante as aulas que você trabalhou com o ensino de Ciências por investigação, 
assinale a condição de interesse dos alunos: 

(1) 

Nada 

interessados 

(2) 

um pouco 
interessados 

(3) 

meio 

interessados 

(4) 

bastante 

interessados 

(5) 

totalmente                                                                                                                                          
interessados 

 
 

 

 

Londrina, ___ de _________________ de 2016. 
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APÊNDICE C – Questionário das Atividades Complementares – Experimento 

investigativo 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 
APOIO PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGIA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS LONDRINA - PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO - MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS 
E DA NATUREZA - PROJETO DE EXTENSÃO Nº 17/2016  

 
PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Profa. Maria Regina da Costa Sperandio 

Profa. Dra. Zenaide de Fátima Dante Correia Rocha 

 

O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS 

REGISTRO - ATIVIDADE INTERATIVA – EXPERIMENTO INVESTIGATIVO – Germinação 
da semente 

 
1) Problema – escreva qual foi o problema elaborado 

 
2) Hipóteses levantadas 

 
3) Objetivo 

 
4) Conteúdo  

 
5) Como foi realizar o experimento investigativo da germinação do feijão partindo de um 

problema inicial? 
 

6) Você teria dificuldades para realizar os momentos do ensino de ciências por 
investigação, envolvendo, a elaboração do problema, o levantamento de hipóteses, a 
atividade pedagógica – experimento investigativo para verificação das hipóteses 
levantadas e resolução do problema, a roda de conversa para elaboração da 
conclusão, o registro individual, a aplicação do conhecimento e a apresentação do 
trabalho, com os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental? Por quê? 

 

 

Nome  

__________________________________________ 
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APÊNDICE D – Questionário das Atividades Complementares – Aula de Campo 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 
APOIO PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGIA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS LONDRINA - PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO - MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS 
E DA NATUREZA - PROJETO DE EXTENSÃO Nº 17/2016  

 
PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

Profa. Maria Regina da Costa Sperandio 

Profa. Dra. Zenaide de Fátima Dante Correia Rocha 

 

O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS 

REGISTRO - ATIVIDADE PEDAGÓGICA – AULA DE CAMPO – Arborização urbana: a 
realidade que nos envolve 

 

 
1) Problema 

 
2) Hipóteses levantadas 

 
3) Objetivo 

 
4) Conteúdo  

 
5) Como foi realizar a aula de campo sobre arborização urbana, partindo de um 

problema inicial? 
 

6) Em que momento você realizou a atividade pedagógica (aula de campo)? 
 

7) Como você realizaria a sistematização do conhecimento da aula de campo com os 
alunos? 

 
8) Como você realizaria a aplicação do conhecimento com os alunos ao retornar à 

realidade que partiu, isto é, articular os conhecimentos adquiridos com as situações 
reais? 

 
9) Como realizar a apresentação dos resultados do trabalho investigativo dos alunos? 

 
10) O que você teria mais dificuldade para realizar uma aula de campo nas aulas de 

Ciências, envolvendo o ensino por investigação? 

 

 

 

Nome e data  
__________________________________________ 
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APÊNDICE E – Sugestão de Plano de Aula 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA PEDAGÓGICA 
GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

APOIO PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGIA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS LONDRINA - PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO - MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS 

E DA NATUREZA - PROJETO DE EXTENSÃO Nº 17/2016  
 

PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Profa. Maria Regina da Costa Sperandio 

Profa. Dra. Zenaide de Fátima Dante Correia Rocha 

 

O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS 

 

PLANO DE AULA – OFICINAS PEDAGÓGICAS - ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL1  

Docente: 
 

Oficina pedagógica: 
 

 
Alunos:           1º ano            2º ano            3º ano            4º ano            5º ano 
 
Data: 
  
Componentes curriculares (s) envolvido (s):  

 

Problema inicial: 

  

Objetivo (s):  

 

Conteúdos (s): 

  

Metodologia: 
 
Recursos materiais: 

 

Avaliação: 

 

Referências 

 

 

                                            
1 Caso considere necessário, o professor poderá complementar o plano de aula com informações 

adicionais. 
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APÊNDICE F – Roteiros Didático-Pedagógicos dos Encontros do Curso: “O Ensino de Ciências por Investigação nas Oficinas 
Pedagógicas”  

 

Quadro 1- Roteiro didático-peagógico do primeiro encontro 

Fonte: Autoria própria. 

 

1º ENCONTRO 

TEMA: O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO: ESTUDO DA REALIDADE, PROPOSIÇÃO DO PROBLEMA E LEVANTAMENTO DE HIPÓTESES 

PERÍODO OBJETIVO CONTEÚDO METODOLOGIA  

1º encontro  
(09/08/2016) 

 
 

 

- Conhecer diferentes 
abordagens sobre o ensino de 
Ciências em sua prática 
pedagógica. 
 
- Compreender a importância 
do ensino de Ciências por 
investigação como estratégia 
de ensino-aprendizagem. 
 
- Compreender o que é e como 
elaborar um problema sobre os 
vegetais no ensino de Ciências 
por investigação.  
 

- O ensino de Ciências por 
investigação: estudo da 
realidade e o contexto 
social 
 
- Os vegetais e o ambiente 
 
- Elaboração do problema 
e levantamento de 
hipóteses 
 
- Atividade Pedagógica – 
Experimento Investigativo  

- Momento inicial – diagnóstico - contexto social. Escrever um 
problema ambiental que tem na escola ou no seu entorno (fazer a 
leitura do problema ambiental e entregar)  
- Estudo da realidade - atividade das partes dos vegetais 
(Diagnosticar o que os participantes sabem sobre os vegetais) – 
Ciências - trabalho oral. 
- Discussão sobre o que é um problema e como elaborá-lo. 
- Proposição de um problema e levantamento de hipóteses - Aula 
expositiva e dialogada – slides da fundamentação teórica sobre o 
ensino de Ciências por investigação – a proposição de um problema 
e o levantamento de hipóteses – discussão.  
- Proposta de trabalho para o próximo encontro - Problema Inicial 
(sugestão) - O que a semente do feijão precisa para germinar? O 
que acontece se cortarmos a semente do feijão ao meio antes de 
colocarmos para germinar? Levantamento de hipóteses e como 
verificar as hipóteses levantadas.  

Atividades 
complementares 
do 1º encontro 
(09/08 a 22/08) 

- Proporcionar momentos de 
estudo e vivências de 
atividades investigativas.  

- Elaboração do problema 
- Atividade pedagógica – 
experimento investigativo  

- Proposta de trabalho sobre a elaboração de problemas em 
Ciências – Problema Ambiental no contexto da escola, e os Vegetais 
e o Ambiente. Leitura do texto “Criando Problemas” (CAMPOS e 
NIGRO, 1999) 
- Investigação e registro sobre o Experimento investigativo – 
germinação de sementes  



 

 

1
1

3
 

Quadro 2- Roteiro didático-pedagógico do segundo encontro 

2º ENCONTRO 

TEMA: O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO: ATIVIDADES INTERATIVAS 

PERÍODO OBJETIVO CONTEÚDO METODOLOGIA  

2º encontro 

(23/08/2016) 

 

 

 

-Conhecer diferentes 
abordagens sobre o ensino de 
Ciências em sua prática 
pedagógica. 

 

-Compreender a importância 
do ensino de Ciências por 
investigação como estratégia 
de ensino-aprendizagem. 

 

-Compreender como ocorre a 
sistematização do 
conhecimento no ensino de 
Ciências por investigação. 

 

-Vivenciar a atividade de 
campo sobre arborização 
urbana, envolvendo teoria e 
prática no ensino de Ciências 
por investigação. 

- O ensino de Ciências por 
investigação: sistematização 
do conhecimento 

 

- Os vegetais e a relação 
com outros seres vivos 

 

- Elaboração do problema e 
levantamento de hipóteses 

 

-Sistematização do 
conhecimento - experimento 
investigativo – elaboração 
da conclusão – registro 
individual – desenho e 
escrita. 

 

- Atividade Interativa – aula 
de campo 

- Momento inicial – discussão, diálogo e relato oral coletivo das 
opiniões sobre a proposta de trabalho, estudo do texto “Criando 
problemas” (CAMPOS E NIGRO, 1999) e sobre atividade pedagógica. 

 

– Experimento investigativo - elaboração da conclusão com a roda de 
conversa mediada pela docente do curso; registro individual e 
realização da conceituação científica com as situações vivenciadas. 

 

- Momento - aula expositiva e dialogada – slides da fundamentação 
teórica sobre o ensino de Ciências por investigação – sistematização 
do conhecimento – relato oral – registro. Slides sobre atividade 
pedagógica aula de campo – Arborização urbana: a realidade que nos 
envolve - A importância biológica das árvores. 

 

- Proposta de trabalho para o próximo encontro - Problema Inicial 
(sugestão) – Que seres vivos se relacionam com as árvores presentes 
na escola? Como podemos identificar outros seres vivos que se 
relacionam com as árvores presentes na escola? Levantamento de 
hipóteses e como verificar as hipóteses levantadas.  

Atividades 
complementares 
do 2º encontro 

(23/08/2016 a 
29/08/2016) 

- Proporcionar momentos de 
estudo e vivências de 
atividades investigativas. 

- Atividade pedagógica – 
aula de campo – A 
importância biológica das 
árvores  

 

- Proposta de trabalho sobre Arborização Urbana – importância das 
árvores. Leitura do texto “Por que Arborizar” (SÃO PAULO, 2015 – 
Manual Técnico de Arborização Urbana) 

- Investigação e registro sobre a aula de Campo – Arborização 
Urbana: a realidade que nos envolve (ver sugestão do formulário da 
atividade)  

Fonte: Autoria própria. 
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Quadro 3- Roteiro didático-pedagógico do terceiro encontro 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

3º ENCONTRO 

TEMA: O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO: SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO, APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO E APRESENTAÇÃO 
DA AÇÃO INVESTIGATIVA 

PERÍODO OBJETIVO CONTEÚDO METODOLOGIA  

3º encontro  

(30/08/2016) 

 

-Conhecer diferentes 
abordagens sobre o ensino de 
Ciências em sua prática 
pedagógica. 

- Compreender a importância 
do ensino de Ciências por 
investigação como estratégia 
de ensino-aprendizagem. 

- Compreender como ocorre a 
sistematização do 
conhecimento no ensino de 
Ciências por investigação. 

- Vivenciar a atividade de 
campo sobre arborização 
urbana, envolvendo teoria e 
prática no ensino de Ciências 
por investigação. 

- O ensino de Ciências por 
investigação: sistematização 
do conhecimento, aula de 
campo – elaboração da 
conclusão – registro 
individual – desenho ou 
escrita 

- Arborização urbana - 
importância 

- Estruturação do plano de 
aula - sugestões 

 

 

- Momento inicial – discussão, diálogo e relato oral coletivo das 
opiniões sobre a atividade pedagógica – Aula de Campo - elaboração 
da conclusão com a roda de conversa mediada pela docente do 
curso; registro individual e realização da conceituação científica com 
as situações vivenciadas (desenho e escrita). 

 

- Leitura e discussão do texto “Sugestões de como conduzir o ensino 
de ciências por investigação sobre arborização urbana” -  retomada 
de cada momento pedagógico. 

 

- Proposta de trabalho para o próximo encontro – Plano de aula – 
discussão sobre cada item que deve compor o plano.  

Atividades 
complementares 
do 3º encontro 

 

- Proporcionar momentos de 
estudo e vivências de 
atividades investigativas. 

- Plano de aula – Ensino de 
Ciências por investigação  

 

- Elaboração do plano de aula sobre o ensino de Ciências por 
investigação para ser realizado com os alunos das escolas municipais 
de Educação Integral. 
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Quadro 4- Roteiro didático-pedagógico do quarto encontro 

4º ENCONTRO 

TEMA: O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO: APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO; AULA DE CAMPO INTEGRADA: OS SEIS ELEMENTOS 

PERÍODO OBJETIVO CONTEÚDO METODOLOGIA  

4º encontro  

(12/09/2016) 

 

- Conhecer diferentes abordagens 
sobre o ensino de Ciências em 
sua prática pedagógica. 

- Compreender a importância do 
ensino de Ciências por 
investigação como estratégia de 
ensino-aprendizagem. 

- Reconhecer como ocorre a 
aplicação do conhecimento no 
ensino de Ciências por 
investigação. 

- Vivenciar aula de campo em um 
bosque com diferentes espécies 
arbóreas. 

- Conhecer espécies arbóreas 
nativas e exóticas da flora 
brasileira. 

- Identificar as características e 
diferentes partes dos vegetais. 

-Perceber a importância das 
relações existentes entre os 
elementos do ambiente (ar, água, 
solo, flora, fauna, "ser humano") 

- O ensino de Ciências por 
investigação: aplicação do 
conhecimento 

 

- Os seis elementos do 
ambiente – ar, água, solo, flora, 
fauna e ser humano. 

 

- Espécies arbóreas - Bosque 

 

 

- Aula de campo no Bosque “Verde Vivo” – EMBRAPA SOJA – Londrina. Aula 
de campo integrada: os seis elementos (ar, água, solo, vegetais, animais e 
ser humano). 

- Realizaremos os seguintes questionamentos: Ar - Como é possível observar 
a presença do ar/vento ao nosso redor? Perceber que o vento movimenta os 
galhos das árvores, transporta sementes, pólen, pequenos insetos, e inclusive 
o cheiro de animais e vegetais. Água - Quais são as características da água 
desse ambiente? Observar se há no ambiente visitado um corpo d'água a ele 
associado (córrego, rio, lago); área permeável; transpiração dos vegetais, 
entre outros. Solo - Como é o solo do ambiente visitado? Perceber se possui 
muita ou pouca matéria orgânica, se é úmido etc. Flora – Como são os 
vegetais desse ambiente? Observar se as árvores são altas, baixas... Como 
podemos fazer para comparar os tamanhos? Para saber a grossura dos 
troncos? Para saber o número de árvores, arbustos e espécies herbáceas? 
Investigar tipos de folhas, simples e composta. Procurar nas diferentes 
árvores as flores, frutos e sementes. Espécies nativas e exóticas da flora 
brasileira. Fauna – Quais animais pode-se encontrar no local visitado? Como 
podemos ter certeza de que existem animais que visitam ou vivem no local se 
não os vemos? Observar se existem pegadas, restos de alimentos, fezes, 
barulhos, penas, ninhos, entre outros. Ser humano – Quais os cuidados 
necessários para manter o bosque? A parceria existente entre os elementos 
do ambiente, sua importância e a necessidade de conservação ambiental de 
forma integrada, motiva as pessoas a desenvolverem ações positivas para 
recuperar e manter o ambiente. Retornaremos aos problemas iniciais – Qual a 
importância das árvores? Que seres vivos se relacionam com as árvores? 
Aplicação do conhecimento - Como podemos contribuir para a presença de 

árvores na área urbana?  

Atividades 
complementares 
do 4º encontro 

 

- Elaborar o relatório das ações 
pedagógicas realizadas com os 
alunos. 

- Relatório das atividades do 
ensino de Ciências por 
investigação. 

 

- Realização do trabalho sobre ensino de Ciências por investigação com os 
alunos e elaboração da apresentação das atividades desenvolvidas com os 
relatos (experiências de sucesso e dificuldades encontradas no decorrer do 
trabalho com os alunos).   

Fonte: Autoria própria. 
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Quadro 5- Roteiro didático-pedagógico do quinto e sexto encontro 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

5º e 6º ENCONTRO 

TEMA: O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO: APRESENTAÇÃO DA AÇÃO INVESTIGATIVA; TROCA DE EXPERIÊNCIAS:  APRESENTAÇÃO 
DOS TRABALHOS REALIZADOS COM OS ALUNOS 

PERÍODO OBJETIVO CONTEÚDO METODOLOGIA  

5º encontro 

(27/09/2016) 

 

 

 

6º encontro 

(27/10/2016) 

- Compreender como ocorre a 
apresentação do trabalho 
investigativo no ensino de 
Ciências por investigação. 

 

- Proporcionar momentos para 
troca de experiências sobre o 
trabalho investigativo realizado 
na escola. 

 

- O ensino de Ciências por 
investigação: apresentação 
do trabalho investigativo 

- Troca de experiências: 
apresentação dos trabalhos 
realizados com os alunos 

 

- Momento pedagógico – Apresentação dos trabalhos investigativos. 
Slides sobre como pode ocorrer esse momento na escola após os 
alunos percorrerem os momentos pedagógicos do ensino de Ciências 
por investigação. 

 

- Apresentação dos resultados obtidos pelas professoras participantes 
do curso durante o trabalho realizado com os alunos sobre o ensino 
de Ciências por investigação. As professoras participantes do curso 
realizarão o relato das experiências de sucesso e dificuldades 
encontradas no decorrer do trabalho com os alunos.  

 

Atividades 
complementares 
do 5º encontro e  

6º encontro 

 

- Finalizar o caderno de 
campo com o relato das 
atividades realizadas. 

- Atividades pedagógicas 
sobre o ensino de Ciências 

- Finalizar a organização do material com as atividades pedagógicas 
de Ciências. 



117 

 

 

 

APÊNDICE G – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da 
Natureza - Campus Londrina  

Pesquisadora: Maria Regina da Costa Sperandio 
Instrumento: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Título: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
  
Senhores Professores:  

Como estudante do Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional 
em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza, orientada pela Professora 
Dra. Zenaide de Fátima Dante Correia Rocha, da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, pretendo realizar coleta de dados com os professores das escolas 
municipais de educação integral que ministram as oficinas pedagógicas envolvendo 
o componente curricular Ciências. Meu interesse particular é: analisar em que 
medida um curso de formação de professores sobre o ensino de Ciências por 
investigação poderá contribuir para a prática pedagógica dos docentes que atuam 
na Educação Integral do Ensino Fundamental I e quais as experiências de sucesso e 
dificuldades neste trabalho. 

Para isso, peço sua participação na pesquisa cuja coleta de dados, inclui 
(a) um questionário; (b) entrevista com registro em áudio; (c) comunicação via 
correio eletrônico, para dirimir dúvidas e/ou obter dados adicionais; e (d) Observação 
das aulas em sala e materiais dos alunos. 

Para sua participação nesta pesquisa, fica garantido que:  

(I) sua identidade será preservada no desenvolvimento da pesquisa, bem 
como em qualquer divulgação de resultados; 

(II) sua liberdade de se recusar a participar e de retirar seu consentimento 
em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao 
desenvolvimento de suas atividades acadêmicas; 

(III) os dados serão destruídos após cinco anos da data da última 
publicação dos resultados da pesquisa; 

(IV) quaisquer dúvidas poderão ser por mim pessoalmente esclarecidas, 
por telefone, correio eletrônico ou presencialmente, conforme dados de contato 
abaixo. 

Os resultados da pesquisa poderão tornar-se públicos por meio de 
congressos, encontros, simpósios e revistas especializadas. 

Caso concorde em participar voluntariamente desta pesquisa e permita a 
utilização dos dados referidos, peço assinar o presente termo. 
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Atenciosamente, 

 

 

Eu, _______________________________________________________ [nome por 
extenso], estou ciente do conteúdo deste Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido e concordo em participar da pesquisa aqui esclarecida.  

 

                                                         _____________________________ 

Londrina, ____de agosto de 2016.                     ASSINATURA 

 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito 
pesquisado 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(CEP/UTFPR) 
REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, 
telefone: 3310-4943, e-mail: coep@utfpr.edu.br 

 

 

 

Profa. Maria Regina da Costa Sperandio 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação: 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

Humanas, Sociais e da Natureza 
 

Profa. Dra. Zenaide de Fátima Dante Correia 
Rocha  

Professora do Programa de Pós-Graduação: 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

Humanas, Sociais e da Natureza 
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APÊNDICE H – Mapas Didático-Pedagógicos das Aulas das Professoras na Perspectiva do Ensino de Ciências por Investigação 

 

Figura 1- Mapa didático-pedagógico das aulas da Professora P1 - na perspectiva do ensino de Ciências por investigação. 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 2- Mapa didático-pedagógico das aulas das Professoras P2 e P8 - na perspectiva do ensino de Ciências por investigação 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 3- Mapa didático-pedagógico das aulas da Professora P3 - na perspectiva do ensino de Ciências por investigação 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 4- Mapa didático-pedagógico das aulas da Professora P4 - na perspectiva do ensino de Ciências por investigação 

 

 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5- Mapa didático-pedagógico das aulas da Professora P5 - na perspectiva do ensino de Ciências por investigação. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 



 

 

1
2

4
 

Figura 6- Mapa didático-pedagógico das aulas da Professora P6 - na perspectiva do ensino de Ciências por investigação 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 7- Mapa didático-pedagógico das aulas da Professora P7 - na perspectiva do ensino de Ciências por investigação 

 

 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 8- Mapa didático-pedagógico das aulas da Professora P9 - na perspectiva do ensino de Ciências por investigação 
 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 9- Mapa didático-pedagógico das aulas das Professoras P10 e P11 - na perspectiva do ensino de Ciências por investigação 
 

 

 

 
Fonte: Autoria própria 
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APÊNDICE I – Produto Educacional 
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