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RESUMO 

Esta pesquisa apresenta a análise de uma proposta de formação continuada de 
professores sobre o Ensino de Ciências (EnC), especificamente, Ensino de Física 
(EnF) nos anos iniciais do Ensino Fundamental I (EFI), na perspectiva do Ensino 
de Ciências por Investigação (ENCI). Foi desenvolvida com professores que 
lecionavam a disciplina Ciências Naturais em uma Escola da Rede Pública 
Municipal do Norte de Minas Gerais. Planejamos e desenvolvemos os encontros 
formativos buscando articular tanto os referenciais de ensino-aprendizagem, 
quanto os de formação de professores, sendo o ENCI e a formação reflexiva de 
professores os principais referenciais adotados. Acreditamos que as ideias que 
constituem o ENCI, quando colocadas em debate em um grupo de professores 
em exercício, podem acarretar em reflexões importantes no que diz respeito ao 
EnC, ao EnF, à atividade experimental nos anos iniciais e, desta forma, promover 
a formação de professores. A pesquisa é de caráter qualitativo, do tipo 
intervenção, e buscou responder a seguinte questão: “De que forma encontros 
formativos sobre ensino de conceitos físicos por investigação, desenvolvidos nas 
reuniões de Módulo II, contribuem para formação do professor de Ciências 
Naturais do Ensino Fundamental?” Como técnica de pesquisa utilizamos a 
observação participante durante os encontros de formação. Como instrumentos 
de coleta de dados utilizamos o questionário, grupos focais (pré e pós-
intervenção), notas de campo, gravação de vídeo-áudio, e diferentes textos 
produzidos pelos participantes da pesquisa no decurso das atividades realizadas. 
Para análise dos dados utilizamos a análise categorial segundo Bardin (2009), 
sendo as categorias constituídas após o tratamento e análise dos dados: 1) 
Concepções dos professores sobre o Ensino de Ciências; 2) Interação dos 
professores com o ensino por investigação; 3) Avaliação do processo formativo 
dos professores em exercício. Buscamos, com este estudo, conhecer os possíveis 
entraves que dificultavam a implementação de conceitos de física nas salas de 
aulas dos professores participantes da pesquisa e, valendo-se disso, 
desenvolvemos encontros formativos que levassem em consideração a 
necessidade daqueles docentes. Tendo, assim, a finalidade de colaborar com suas 
práticas em ciências e avaliar os impactos de um curso de formação, em que, 
formador e participante compartilham saberes. Como resultado, podemos 
mencionar a promoção de um ambiente de trocas de experiências, estudos, 
debates e construções conjuntas, além da produção de planejamentos com 
características de Ensino de Ciências por Investigação. Alguns limites e 
dificuldades também foram identificados e a possibilidade de melhoria foi 
cogitada e pensada pelo grupo de participantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Física. Ensino de Ciências por Investigação. 
Ensino Fundamental I. Formação Continuada de Professores.  

 
  



  

 

ABSTRACT  
 

This research presents the analysis of a proposal for the continuing education of 
teachers about Science Teaching (ScT), specifically, Physics Teaching (PhT) in the 
initial years of Elementary Education I (EE), from the perspective of Science 
Teaching by Research (STR). It was developed with teachers who taught Natural 
Sciences in a Municipal Public School of the North of Minas Gerais State. We plan 
and develop the formative meetings, seeking to articulate both the teaching-
learning frameworks and the teacher-training frameworks, with the IST and the 
reflective teacher training being the main references adopted. We believe that the 
ideas that make up the STR, when brought to the fore in a group of in-service 
teachers, can lead to important reflections regarding ScT, PhT, the experimental 
activity in the initial years and, in this way, to promote the formation of teachers. 
This research has qualitative nature, is of the intervention type, and sought to 
answer the following question: "In what way formative meetings on teaching of 
physics concepts by investigation, developed in the meetings of Module II, 
contribute to the formation of the teacher of Natural Sciences of Elementary 
Education?" The research technique is participant observation, used during 
training sessions. As data collection instruments we used the questionnaire, focus 
groups (pre and post intervention), field notes, video-audio recording, and 
different texts produced by the research participants during the activities carried 
out. To analyze the data, we used the categorical analysis according to Bardin 
(2009), the categories being constituted after the treatment and analysis of the 
data: 1) Conceptions of the teachers on Science Teaching; 2) Interaction of 
teachers with research teaching; 3) Evaluation of the training process of in-service 
teachers. With this study, we sought to know the possible obstacles that impeded 
the implementation of physics concepts in the classrooms of the teachers 
participating in the research, and, using this, we developed formative meetings 
that considered the need of those teachers. Having thus, the purpose of 
collaborating with their practices in sciences and evaluating the impacts of a 
training course, in which, trainer and participant share knowledge. As a result, 
we can mention the promotion of an environment of exchanges of experiences, 
studies, debates and joint constructions, in addition to the production of plans 
with characteristics of Science Teaching by Research. Some limits and difficulties 
were also identified and the possibility of improvement was considered and 
thought by the group of participants.  
 
KEYWORDS: Physics Teaching. Inquiry-Based Science Teaching. Elementary 
School I. Continued Teacher Training. 
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APRESENTAÇÃO 

O conteúdo deste texto sofreu influências de estudos e trabalhos que venho 

desenvolvendo desde o ano de 2013 quando comecei a pensar sobre a temática do meu 

Trabalho de Conclusão de Curso da graduação em Licenciatura em Física. 

Inicialmente, tive o intuito de testar uma sequência didática sobre máquinas térmicas, 

utilizando a história da ciência como forma de contextualizá-la, mas com o 

acontecimento de um evento casual, mudei toda minha trajetória de estudos e 

pesquisa. 

Após meu filho, que no período tinha 4 anos de idade, ter assistido um desenho 

animado que abordava conteúdos de astronomia e em seguida ter desenhado em um 

papel, ao seu modo, fragmentos que considerou importante do desenho, apresentando 

objetos, planetas e acontecimentos, comecei a pensar naquele episódio e admirá-lo, por 

considerar ele tão pequenino e tão interessado pelo assunto. Tirei uma fotografia do 

desenho e postei em uma rede social, sem imaginar que aquela ação seria o pivô da 

mudança de tema de pesquisa, e que perdura até os dias atuais. Meu orientador da 

graduação olhou a fotografia e imediatamente me falou das pesquisas que vinham 

sendo desenvolvidas sobre o ensino de física no Ensino Fundamental I (EFI). A partir 

disso ele me indicou alguns textos para leitura e disse que caso eu quisesse trocar de 

tema de pesquisa, ele me orientaria naquela linha de pesquisa. 

A partir daquele episódio comecei minha iniciação científica com um projeto 

sobre o ensino de física nos anos iniciais. Desenvolvi minha monografia da graduação, 

a da especialização e agora continuo na pós-graduação stricto sensu com o mesmo 

tema, com o apoio e aceitação do meu atual orientador. Convém ressaltar que antes de 

iniciar o estudo teórico e dos documentos oficiais que regem o EFI, tinha como 

concepção prévia que o ensino de física não poderia ser trabalhado naqueles anos da 

Educação Básica, assim como alguns colegas de graduação e professores dos anos 

iniciais que conviveram comigo naquele período. Eu não tinha conhecimento das 

contribuições que os conteúdos de física e das demais ciências podem trazer para a 

formação integral do aluno. Busco discorrer nesta dissertação, também, sobre alguns 

entendimentos que venho tendo a respeito do assunto, com a finalidade de entendê-lo 
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melhor e de mostrar ao leitor as possibilidades que o Ensino de Ciências no Ensino 

Fundamental tem. 

Entendo a Ciência como uma construção humana, sendo assim, muitos fatores 

influenciam o seu desenvolvimento, considero importante trazer tais questões 

particulares que muitas vezes ficam ocultas em teses e dissertações, que não 

apresentam os elementos de motivação de sua pesquisa. Não foi da noite para o dia, 

nem por imposição dos orientadores, que me interessei pela temática em questão, foi 

um interesse particular e que tenho tido a oportunidade de pesquisar na Academia, e 

sou muito grata por isso. 

 

Gabriela Mendes Silva 
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INTRODUÇÃO 

O Ensino Fundamental, assim como, qualquer nível de ensino possui 

características e objetivos a serem alcançados. Este, passou e tem passado por 

reestruturas que buscam maiores oportunidades de aprendizagem, melhores 

resultados na formação atual e futura das crianças, na qual ainda predomina o ensino 

memorístico e tecnicista. É direito do estudante, nesse nível de ensino, 

obrigatoriamente, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação vigente (LDB, 

1996, p. 10) o estudo da “língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do 

mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil”. 

A disciplina Ciências Naturais é o espaço em que o conhecimento de mundo 

físico e natural é privilegiado. Durante o curso do Ensino Fundamental (EF) I e II é 

almejado que os estudantes alcancem objetivos, naquela disciplina, que envolvem 

conhecimentos físicos, biológicos, químicos, astronômicos e das Geociências, bem 

como competências que compõem um pensamento crítico, conforme proposto nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências Naturais do Ensino 

Fundamental. Sendo um dos objetivos, para a disciplina em questão, que os 

estudantes, ao final do processo, possam: “Questionar a realidade formulando-se 

problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a 

criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e 

verificando sua adequação” (BRASIL, 1998, p. 8).  

É notório que as crianças da sociedade contemporânea se encontram em 

contato constante com parte do desenvolvimento científico e tecnológico que altera o 

modo de vida em sociedade. Isto demanda uma formação sólida que desenvolva 

cidadãos atuantes, com capacidade de criação, atuação, investigação e argumentação. 

Nesse sentido, a inserção de conceitos científicos e, consequentemente, físicos no 

currículo dos anos iniciais é essencial. Para Nascimento e Barbosa-Lima (2006, p. 2) isto 

pode ser feito numa perspectiva crítica e investigativa, pois “é o período da vida em 

que os conceitos básicos acerca do mundo em que vivem começam a ser construídos”. 

Quando se fala no Ensino de Ciências e de toda contextualização que esta deve 

ter, para que se torne compreensível e útil aos estudantes, consideramos relevante 

tratá-lo em um enfoque investigativo, por este estimular os estudantes a expor, agir, 
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questionar e ser partícipe da sua própria construção de conhecimento. Considerando 

que as ideias podem surgir pela resolução de um problema, seja para o bem-estar 

social, seja para saúde ou diversão, é imprescindível trabalhar a capacidade de resolver 

problemas do cotidiano envolvendo conhecimento científico desde a tenra idade. 

Propõem-se, então, o Ensino de Ciências como o espaço privilegiado de discussão a 

respeito do desenvolvimento da ciência e tecnologia e suas relações com o mundo. 

Entendemos que a permanência e promoção do interesse da criança por 

conteúdos científicos podem vir de mudanças originadas nas escolas, nesse viés, a 

prática pedagógica do professor constitui em uma forte influência, no significado que 

os estudantes atribuem a aprendizagem em ciências. Dessa forma, a investigação de 

como vem sendo desenvolvida a prática do professor na disciplina Ciências Naturais 

é pertinente e necessária, condição que recai, também, na investigação da formação 

inicial de professores e na formação continuada. 

O que temos encontrado nos trabalhos de Ostermann e Moreira (1999), 

Rodrigues e Teixeira (2011), Delizoicov e Slongo (2011), Campos et al. (2012), Silva 

(2015) dentre outros, é a formação inicial de professores insuficiente para o Ensino de 

Ciências, que muito se distancia do que é almejado pelos documentos oficiais e pelas 

pesquisas em Ensino de Ciências. Predominantemente, são mencionadas 

características tradicionais de prática docente, como: ênfase na memorização, na 

matematização, em conceitos abstratos, na limitação de conteúdos etc. Muito dessas 

práticas são fortemente relacionadas as formas como os próprios professores, 

enquanto alunos, tiveram contato com os conteúdos de ciências. 

Assim como alerta Brito (2006) os professores costumam ter jornadas duplas de 

trabalho, pois o tempo destinado para planejamento dos professores na escola é 

insuficiente e estes ainda trabalham 40 horas semanais ou mais. É realidade local de 

muitos professores essa jornada dupla de trabalho, esse fato dificulta a procura por 

formação continuada. No entanto, existem momentos da própria jornada docente que 

podem ser usados para a formação continuada. Um exemplo disso é a carga horária 

complementar ao cargo (Módulo II1) que destina 8 horas semanais para cumprimento 

                                                 
1 Módulo II: Nome dado ao cumprimento de carga horária extraclasse pelo professor de educação básica 
de Minas Gerais. Decreto Disponível em: 
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de carga horária extraclasse, que exige no mínimo 4 horas semanais sejam cumpridas 

na escola e 2 horas semanais de reuniões e comportam, também, atividades de 

planejamento, capacitação, avaliação e outras atribuições específicas do cargo que não 

seja o exercício da docência. O objetivo dessa carga horária é computar como período 

de trabalho, momentos necessários à carreira do professor e que seja necessária sua 

realização fora da sala de aula, como: planejar uma aula, elaborar atividades, avaliar 

trabalhos, realizar pesquisas, participar de cursos, atualizar registros, dentre outros 

compatíveis com o Projeto Pedagógico da escola. Dessa forma, vimos como 

possibilidade de formação as reuniões de 2 horas semanais para serem realizadas 

atividades que envolva Ensino de Ciências/Física. 

Diante dos objetivos almejados e da problemática imposta por Campos et al. 

(2012, p. 2); Abreu, Bejarano, Hohenfeld (2013) e Pizarro, Barros e Lopes Junior (2016) 

a respeito da formação insuficiente em ciências, de professores dos anos iniciais, 

iniciativas precisam ser tomadas na tentativa de mudar esse cenário, e pesquisas sobre 

formação de professores (inicial e continuada) são necessárias. Portanto, sobre à 

inserção e a maneira de ensinar conceitos físicos ligado à disciplina de Ciências 

Naturais no Ensino Fundamental nos questionamos: “De que forma encontros 

formativos sobre ensino de conceitos físicos por investigação, desenvolvidos nas 

reuniões de Módulo II, contribuem para formação do professor de Ciências Naturais 

do Ensino Fundamental?” 

Para responder essa questão realizamos 10 encontros nos horários destinados a 

reuniões de Módulo II na escola, com o objetivo de avaliar os impactos que os 

encontros de formação a respeito do ensino da física nos anos iniciais, com uma 

perspectiva investigativa, trazem para a formação dos professores participantes da 

pesquisa. Para tanto, precisávamos conhecer as necessidades formativas que os 

professores participantes têm em relação ao Ensino de Ciências/Física nos anos 

iniciais; identificar suas concepções a respeito do Ensino de Ciências/Física; verificar 

como esses professores vêm ensinando ciências em suas salas; averiguar como os 

professores interagem entre si e com a abordagem no decorrer dos encontros 

                                                 
<http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=46125&ano=2013&ti
po=DEC>. Acesso em: 31 jul. 2017. 
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formativos, se houve movimento de concepções durante e após os encontros, bem 

como conhecimentos e saberes construídos mediante a interação entre os pares.  

O principal desafio, diante do tempo que foi disponível para realização dos 

encontros, foi tentar minimizar possíveis visões simplistas de professores, numa 

realidade em que a formação do professor que leciona nesses anos é deficitária em 

relação ao que é desejado para o Ensino de Ciências, em concordância com Rodrigues 

e Teixeira (2011). Diante desse desafio surgiram muitas questões sobre o que seria 

possível de ser realizado nestas condições, de que maneira e quais ações promover. 

Então, lançamos uma proposta inicial que foi se constituindo a cada encontro. 

Pretendemos, em primeiro instante, conhecer aspectos relevantes a respeito da 

formação inicial, concepção e prática do professor no que diz respeito ao Ensino de 

Ciências e física nos anos iniciais. Por intermédio de um diagnóstico prévio, 

juntamente com o que tem sido tratado na literatura, buscamos entender as principais 

mazelas da educação em ciências nesse nível de ensino. Almejamos, também, conhecer 

elementos do contexto, perfil dos alunos e da escola nos diálogos dos professores e, 

assim, entender as suas necessidades e anseios para com o Ensino de Ciências. Isto 

serviria como subsídio para a elaboração de encontros formativos. Durante e ao final 

do processo avaliamos as contribuições que os encontros trouxeram para a formação 

do professor e as possíveis mudanças em suas concepções iniciais, bem como as 

limitações do processo como um todo. 

O texto desta dissertação é constituído por: Apresentação; introdução; cinco 

capítulos; e as considerações Finais. No Capítulo 1 procuramos esclarecer o que é 

esperado em termos de conteúdos no Ensino de Ciências, bem como sua importância 

para a formação do aluno, identificando quais são de interesse da física. Tudo isso com 

base em documentos oficiais que regem o Ensino Fundamental. 

No Capítulo 2, discutimos características de uma abordagem didática, levando 

em consideração alguns princípios dos estudos piagetianos relacionados ao 

desenvolvimento da inteligência e da aprendizagem na criança. Iniciamos apontando 

alguns aspectos relevantes para o desenvolvimento da aprendizagem e da inteligência 

conforme Piaget, depois detalhamos a abordagem de ensino por investigação, bem 

como suas implicações para o ensino de física.  
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No Capítulo 3, nos dedicamos à formação de professores unidocentes, aqueles 

responsáveis por lecionar todas as disciplinas do currículo de uma série escolar, e em 

serviço, sua formação, suas concepções, a experiência docente e a perspectiva reflexiva 

como eixo estruturador de momentos formativos sobre o Ensino de Ciências/Física 

nos anos iniciais. 

No Capítulo 4, detalhamos todo o percurso metodológico da pesquisa, o 

contexto situacional em que a pesquisa foi realizada, os participantes e suas 

peculiaridades, as técnicas e instrumentos utilizados, a descrição dos encontros e os 

procedimentos de análise dos dados. 

O Capítulo 5 dedicamos a apresentar e analisar os dados produzidos durante a 

pesquisa, em três momentos de análise, sendo elas: O diagnóstico, o dispositivo e a 

avaliação das possibilidades do processo formativo. Cada momento de análise 

corresponde a uma categoria elaborada sob influência da Análise de Conteúdo de 

Bardin (1977) e Franco (2005). 

Nas Considerações Finais, tentando responder à questão de pesquisa, 

abordamos as nossas impressões, inferências e interpretações a respeito dos objetivos 

almejados com a pesquisa, também apontaremos as principais reflexões a respeito do 

processo formativo, tanto dos professores em exercício, quanto nosso enquanto 

professor-pesquisador. 
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CAPÍTULO 1 

O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS: O CONHECIMENTO FÍSICO 

1.1 O ensino de física no Ensino de Ciências nos anos iniciais: localização e importância 

O nosso interesse neste Capítulo é discutir o ensino de conceitos físicos que são 

previstos pelos documentos oficiais, identificando-os nestes documentos por meio dos 

direitos de aprendizagem, dos objetivos e dos conteúdos almejados para o Ensino 

Fundamental I no geral, e dos objetivos da disciplina Ciências Naturais em específico, 

esclarecendo a sua importância, os conteúdos e as indicações para sua abordagem nos 

anos iniciais.   

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN’s) (BRASIL, 

2013, p. 8) dispõe de três amplos objetivos para educação básica, sendo eles: 

 

I – sistematizar os princípios e diretrizes gerais da Educação Básica 
contidos na Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, 
traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a 
formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão 
vida ao currículo e à escola; 
II – estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a 
formulação, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da 
escola de Educação Básica; 
III – orientar os cursos de formação inicial e continuada de 
profissionais – docentes, técnicos, funcionários – da Educação Básica, 
os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que 
os integram, indistintamente da rede a que pertençam. 
 
 

Estas Diretrizes trazem, também, algumas implicações para o Ensino 

Fundamental de nove anos, dentre elas estão os princípios éticos, relacionados à 

“valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 

bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades”, 

políticos, relacionados à “dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática”, e estéticos, ou seja, “valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais” 

como princípios norteadores das ações pedagógicas e políticas educativas. (BRASIL, 

2013, p. 88) 



25 
 

 

Sobre o currículo, consta naquele documento oficial que os componentes 

curriculares obrigatórios para o Ensino Fundamental são: Linguagens, que abrange a 

língua portuguesa, a materna para os indígenas, língua estrangeira moderna, arte e 

educação física; a Matemática, as Ciências da Natureza, as Ciências Humanas 

abrangendo História e Geografia e o Ensino Religioso. O currículo também possui uma 

parte diversificada, que deve ser integrada com a Base Nacional Comum (BNC) de 

conteúdos para que sejam trabalhados aspectos de interesses amplos, levando em 

conta a diversidade da região em que cada escola está inserida. Esta parte diversificada 

é definida pela própria escola e tem como função contextualizar melhor o currículo de 

cada local. 

Faz parte do currículo, também, trabalhar temas e questões abrangentes e 

necessárias à educação do ser como agente social e individual, tais como: gênero, 

sexualidade, saúde, vida familiar, direitos da criança, do adolescente e do idoso, 

prevenção do meio ambiente, educação para o consumo, educação fiscal, educação 

para o trânsito, trabalho, ciência e tecnologia, diversidade, discriminação, 

preconceitos, racismos, homossexualidade, pessoas com deficiência, valores, crenças, 

modos de vida, dentre outros, de tal maneira que os conhecimentos sociais ofereçam 

sentidos aos conteúdos escolares e que um se nutra do outro, constituindo de um corpo 

de saberes que possibilitem as transformações necessárias à sociedade. (BRASIL, 2013). 

Analisando a disciplina Ciências Naturais, disciplina de interesse da nossa 

pesquisa, entendemos esta como um espaço privilegiado, porém não exclusivo, para 

abordar várias das temáticas citadas anteriormente. As questões tanto científicas 

quanto éticas e sociais, podem fazer parte de um mesmo conjunto de conhecimentos a 

serem trabalhados, visto as relações reais que esses temas têm em um contexto social. 

A disciplina Ciências Naturais busca especialmente atender o direito de 

construir o conhecimento de mundo físico e natural e da realidade social e política, 

disposto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para 1º e 2º ciclo (1997, p. 34), que é um documento orientador 

das práticas educativas no que diz respeito a todos os componentes curriculares, 

considera que conceitos das ciências Química, Física, Biologia, Geociências e 

Astronomia, fazem parte do corpo de conhecimentos que podem ser abordados 
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naquele componente curricular e relata: “A grande variedade de conteúdos teóricos 

das disciplinas científicas, como a Astronomia, a Biologia, a Física, as Geociências e a 

Química, assim como dos conhecimentos tecnológicos, deve ser considerada pelo 

professor em seu planejamento”. 

Peço licença ao leitor para falar na primeira pessoa. Considero importante fazer 

uma localização clara do ensino de conceitos físicos nos anos iniciais. Desde o ano de 

2013, quando comecei a estudar sobre o Ensino de Ciências e mais especificamente 

sobre o ensino de física nos anos iniciais, muitas pessoas me questionavam se era 

possível esse ensino, visto que a disciplina física não faria, supostamente, parte dos 

componentes curriculares para o Ensino Fundamental I. De forma semelhante, os 

professores que investiguei em pesquisas anteriores, e que lecionam ciências nos anos 

iniciais, também não reconheciam tais conceitos como parte integrante dos conteúdos 

da disciplina Ciências Naturais. No entanto, podemos localizar o ensino de conceitos 

físicos nos anos iniciais conforme a figura 1. 

 

 
Figura 1: localização do ensino de conceitos físicos nos anos iniciais. 

Fonte: Autores. 
 

A figura 1, apresenta justamente a relação entre conhecimento físico e Ensino 

Fundamental I, e essa relação pode ser explicada dessa forma, visto que no currículo 

do Ensino Fundamental é previsto, segundo a LDB: o conhecimento de mundo físico 

e natural e da realidade social e política, sendo que esse conhecimento está mais 
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propício de ser trabalhado na disciplina Ciências Naturais. O conhecimento físico tem 

muito a contribuir no entendimento desse mundo físico e natural, da realidade social 

e no desenvolvimento de competências e habilidades almejadas para este nível de 

ensino, tanto que o PCN (1997) apresenta as contribuições da física no Ensino de 

Ciências no 1º e 2º ciclo do EFI. 

Podemos incluir como contribuição da física sugerida pelos PCN’s (1997, p. 8) 

o objetivo de “saber utilizar os conceitos científicos básicos como energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida”. Também, o uso consciente 

da tecnologia sem prejudicar a saúde do homem e do meio ambiente; a construção de 

experimentos que envolvam eletroeletrônica, ótica, magnetismo e mecânica, tais como 

circuitos, máquinas, dentre outros aparatos, inclusive os de correção ótica e auditiva 

(lentes e aparelhos para surdez). Em síntese: 

 

Os conceitos físicos presentes neste documento estão relacionados a 
formas de energia (luz, calor, eletricidade e som) e os processos de 
transformação de energia; trocas de calor e mudanças de estado físico 
da água; relações entre as características (forma, materiais, utilidade) e 
funcionamento de equipamentos, utensílios e ferramentas (máquinas 
simples) relacionando à utilização de algum tipo de energia para 
realização de trabalho. (BRASIL, 1997, p. 8) 
 
 

Para sermos mais específicos em relação as contribuições do ensino das Ciências 

Naturais nos anos iniciais, nos embasaremos em Lorenzettti e Delizoicov (2001), que 

ressaltam que a formação em ciências dos alunos não permite com que eles façam 

conexões críticas com situações diárias, com hábitos de uma pessoa instruída. Neste 

viés, completamos que essas situações estão relacionadas às diversas áreas que 

influenciam a sociedade, tais como: saúde, política, bem-estar, preservação do meio 

ambiente, lazer, dentre outros. 

Dessa forma, o Ensino de Ciências e os seus conhecimentos, desde os primeiros 

anos escolares, constitui para aqueles pesquisadores, fortes aliados na compreensão 

do Universo por parte dos estudantes, com a intenção de transformar a realidade social 

e política por meio da utilização dos conhecimentos científicos e tecnológicos que 

envolvem esses conceitos. De tal modo, as Ciências Naturais, podem contribuir na 

criação de significados que permitem a ampliação do conhecimento sobre sua cultura 
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e da identificação do aluno como cidadão que está inserido em uma sociedade, 

independentemente de sua idade. Concluem, portanto, que não é possível alfabetizar 

cientificamente um estudante fora de sua realidade, de seu contexto. 

Com o mesmo fim, de apontar a importância da educação científica na 

sociedade atual, Cachapuz et al. (2011, p. 17) parte da seguinte questão: “Que razões 

podem avaliar a necessidade de uma educação científica para todos os cidadãos?”, 

para elencar os pontos primordiais em que a educação científica se identifica como 

urgente e necessária a todas as pessoas e povos. Listaremos com base nos argumentos 

dos autores, dessa forma a alfabetização científica é importante, pois: 

• Torna possível um desenvolvimento posterior; 

• Pelos produtos da indagação cientifica influenciar diretamente em nosso 

modo de vida; 

• Para tomar decisões no nosso dia a dia; 

• Para participar de discussões públicas e importantes que fazem relação 

com a ciência e a tecnologia; 

• Aprender a resolver problemas e satisfazer as necessidades de uma 

sociedade; 

• Pelo prazer da compreensão do mundo natural. 

Enfim, o termo alfabetização científica, o seu desejo e as implicações de sua 

importância, está disseminado e amplamente difundido nacional e 

internacionalmente, em congressos, revistas e demais meios de divulgação científica. 

Mas, o que significa o termo alfabetização científica? Pesquisadores como Sasseron 

(2008, 2015); Sasseron e Carvalho (2011a; 2011b); Lorenzetti e Delizoicov (2001) e 

Chachapuz et al. (2011), discutem o termo alfabetização científica, e abordaremos neste 

tópico o significado deste termo na perspectiva desses pesquisadores.  

Para Cachapuz et al. (2011) não se reduz a elementos de vocabulário, vai muito 

além de saber ou não saber termos científicos, cita que existe uma convergência entre 

autores, que é o caráter de proximidade entre natureza e prática científica e suas 

relações ciência-tecnologia-sociedade-ambiente, de tal modo que favoreça a 

participação do estudante na tomada de decisões.  
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Em poucas palavras Sasseron (2013, p.45) considera que “alfabetizar 

cientificamente os alunos significa oferecer condições para que possam tomar decisões 

conscientes sobre problemas de sua vida e da sociedade relacionados a conhecimentos 

científicos”.  Sasseron e Carvalho (2008, 2011, 2013, 2015) têm procurando tratar do 

tema alfabetização científica e identificaram três eixos que chamaram de “Eixos 

Estruturantes da Alfabetização Científica”. Sasseron e Carvalho (2008, p. 335; 2011, p. 

75; 2015, p. 56) e Sasseron (2013, p. 45) trazem que o primeiro eixo se refere à 

“compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais”. 

O segundo eixo à “compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos 

que circundam sua prática”. E o terceiro ao “entendimento das relações existentes 

entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-ambiente”. O primeiro eixo faz referência 

ao conteúdo curricular e conceitual, o segundo eixo refere-se a dimensão 

procedimental, social e humano da ciência, incluindo, também, a reação reflexiva de 

professores diante de informações e situações que envolvem tomada de decisões, e o 

terceiro eixo diz respeito às influências que a ciência e tecnologia traz para a sociedade 

e o ambiente e a inter-relação desses quatro elementos. 

Neste mesmo viés, Krasilchik (2007) e Lorenzetti e Delizoicov (2001) entendem 

que a alfabetização científica tem por objetivo maior uma formação em ciências que 

permita o aluno entender e agir no mundo, que possam usar conceitos científicos 

aprendidos para sobreviver em um mundo em que os produtos da ciência causam 

grandes impactos no “mundo da vida”, que entenda a ciência e a tecnologia, suas 

exigências, os fatores que as influenciam e como sobreviver em um meio dominado 

pelas suas influências. 

Então, é nesse ponto de vista que consideramos importante e necessária a 

alfabetização científica, tal como ela é entendida pelos pesquisadores citados, ela 

entende a criança como cidadã do agora, que necessita assim como os adultos de 

subsídios para entender e saber como se comportar diante dos fenômenos naturais e 

artificiais (produzidos pelo homem). Negar esse conhecimento de mundo é negar a 

oportunidade de entender o meio em que faz parte, é permitir que a criança não 

conheça elementos básicos e essenciais que podem ser estendidos para sua vida. 
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1.2 “O quê?” e “Para quê?” ensinar ciências: um olhar a partir dos Documentos Oficiais  

Diante da explanação a respeito da importância da alfabetização científica, nos 

perguntamos o que ensinar de conteúdos físicos em Ciências Naturais. Para responder 

esta questão buscamos conhecer o que os documentos oficiais trazem em relação a 

conteúdos e objetivos para o Ensino de Ciências nos anos iniciais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (BRASIL, 1997) 

estabelecem alguns objetivos gerais para o Ensino Fundamental, citaremos aqueles que 

consideramos potencialmente relacionados à disciplina Ciências Naturais, tais como: 

os estudantes se reconhecerem como integrante do meio ambiente transformador e 

dependente dele, reconhecendo as interações e contribuindo para sua melhoria; terem 

cuidados e conhecimentos referente ao seu corpo, praticando hábitos saudáveis de 

vida e sendo responsável pelos cuidados com a saúde individual e coletiva; utilizar de 

informações e recursos como meio e forma de adquirir e construir conhecimentos e ser 

um questionador da realidade formulando problemas e utilizando o pensamento 

lógico a criatividade, a crítica e a intuição, selecionando e reconhecendo a adequação 

de determinados procedimentos. 

  No entanto, tal o documento estabelece objetivos gerais referentes 

especificamente a disciplina Ciências Naturais, sendo eles: 

• Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser 
humano parte integrante e agente de transformações do mundo em 
que vive; 
• Identificar relações entre conhecimento científico, produção de 
tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução 
histórica; 
•  Formular questões, diagnosticar e propor soluções para 
problemas reais partir de elementos das Ciências Naturais, colocando 
em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no 
aprendizado escolar; 
• Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, 
matéria transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 
•  Saber combinar leituras, observações, experimentações, 
registros, etc., para coleta, organização, comunicação e discussão de 
fatos e informações; 
• Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e 
cooperativa para a construção coletiva do conhecimento; 
• Compreender a saúde como bem individual e comum que deve 
ser promovido pela ação coletiva; 
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•  Compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades 
humanas, distinguindo usos corretos e necessários daqueles 
prejudiciais ao equilíbrio da natureza e ao homem. (BRASIL, 1997, p. 
31). 

 
Tanto os objetivos gerais do Ensino Fundamental, quanto os específicos do 

Ensino de Ciências para este nível de ensino apresentam conteúdos que vão além dos 

conceitos científicos. Fazem alusão a procedimentos e atitudes em relação à ciência-

tecnologia-sociedade, que estão presentes e são defendidos ao longo do documento. 

Dessa forma, os PCN’s Ciências defendem uma aprendizagem de conteúdos 

conceituais: quando, por exemplo, aponta como objetivo o conhecimento de fatos e 

conceitos científicos; procedimentais: quando sugerem que o aluno aprenda fazer 

observações, coletas de informações, montagem de experimentos, comunicação e 

divulgação de informações; e atitudinais: quando pretende desenvolver sentimentos, 

atitudes e valores como: solidariedade, cooperação, justiça, dentre outros. 

Os PCN’s de Ciências foram lançados em 1997, e mesmo tendo duas décadas o 

seu conteúdo continua atual, sobretudo porque o Ensino de Ciências fica 

comprometido devido a falhas na formação inicial dos professores que lecionam nestes 

anos, como sugere o documento. Estas falhas serão discutidas em outro tópico desta 

dissertação. Mas, a mensagem que queremos deixar é que o avanço tecnológico que 

causou e causa mudanças significativas no modo de vida da sociedade é muito pouco, 

quando o é, relacionado à disciplina Ciências Naturais, enquanto que os objetivos 

propõem justamente o contrário. 

O Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é uma política do 

Governo Federal mais recente (2012), a qual busca, em parceria os estados e 

municípios, garantir a alfabetização até o limite dos oito anos de idade. O PNAIC 

defende que alguns princípios sejam considerados pelos professores ao longo de suas 

ações pedagógicas, dentre eles a consideração de conhecimentos advindos das 

diversas áreas, com a intenção que as crianças ouçam, falem, escrevam e leiam sobre 

diferentes temas e que atuem na sociedade mediados por esses conhecimentos. 

(BRASIL, 2012) 

O PNAIC atua em quatro eixos, e a formação de professores faz parte das ações 

promovidas pelo Governo. Os Cadernos de formação disponibilizados pelo Ministério 
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da Educação (MEC), por meio do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), estão disponíveis no sítio do MEC2. 

O Caderno “Ciências da Natureza no ciclo de Alfabetização” aborda a 

alfabetização científica como um direito de aprendizagem, sendo o significado desta 

condizente com o que adotamos nesta pesquisa, isto é, contribuir para que o aluno 

consiga ler o mundo de tal forma que consiga tomar decisões conscientes em sua 

trajetória de vida, sendo essa consciência ligada a valores éticos e morais, com atitudes 

de respeito e solidariedade com o outro e com o ambiente em que vive. O conteúdo do 

referido Caderno reflete a defesa de um planejamento que leve as crianças a fazerem 

observações, comparações, que possuam questões que promovam uma investigação, 

a elaboração de hipóteses, que permite um posicionamento das crianças, que incentive 

as diversas formas de expressão dos estudantes, oral, escrita em desenho, que utilizem 

a experimentação como meio de busca de respostas ainda desconhecidas por eles. 

(PNAIC, 2015). 

As atividades investigativas são sugeridas, naquele Caderno, como proposta 

para se trabalhar conteúdos de ciências. São listadas algumas situações vivenciadas 

pela autora e que permite ter uma noção de como planejar atividades deste tipo, que 

estimulem a participação do aluno no desenvolvimento das atividades e estimule a 

busca dos “Por quês” e do “Como”. Acrescentamos, ainda, que atividades deste tipo 

sejam fortes aliadas na construção de uma ponte entre o conhecimento do conteúdo 

conceitual científico e a dimensão sociocultural, procedimental e atitudinal da ciência 

e da tecnologia. (PNAIC, 2015). 

O PNAIC (BRASIL, 2012, p. 35) traz consigo direitos de aprendizagem, eixos de 

ensino e direitos específicos dos alunos do Ensino Fundamental em cada disciplina. 

Sendo de competência da disciplina Ciências Naturais, baseando-se no Art. 16 da Lei 

de Diretrizes e Base Educação 9394/96, oferecer condições para os alunos 

compreenderem o mundo frente aos acontecimentos científicos atuais; sobre as 

influências sociais e históricas na produção científica e fazer relações entre produção, 

                                                 
2 Cadernos de formação. Disponível em: <http://pacto.mec.gov.br/2012-09-19-19-09-11>. Acesso em: 
20 jul. 2017. 
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aplicação e efeitos dos conhecimentos produzidos na vida social e política dos 

cidadãos. 

Em relação ao Ensino de Ciências, o PNAIC dispõe de uma série de direitos de 

aprendizagem específicos das Ciências Naturais destinados ao 1º, 2º e 3º anos do 

Ensino Fundamental: 1) Compreensão conceitual e procedimental da ciência; 2) 

Compreensão sociocultural, política e econômica dos processos e produtos da ciência; 

e 3) Compreensão das relações entre ciência, sociedade, tecnologia e meio ambiente. 

Sendo que o objetivo do 1º ano é introduzir esses elementos, do 2º ano é introduzir e 

aprofundar, e do 3º ano é introduzir, aprofundar e consolidar.  (BRASIL, 2012, p. 6). 

Outro documento oficial, recentemente criado pela Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais, em 2014, foi o Currículo Básico Comum do Ensino 

Fundamental – Anos iniciais: Ciclos de alfabetização e complementar (CBC-EFI). 

Consta no documento que teve participação na sua elaboração as equipes Regionais e 

Central do Programa de Intervenção Pedagógica (PIP/EF), os inspetores, especialistas 

da educação básicas e professores da rede estadual, sendo elaborado com base em suas 

experiências com o contato com as escolas e sala de aula e conhecimentos. Os CBC’s 

de um modo geral, além de sua finalidade de orientação, têm sido parâmetro para a 

avaliação do sistema público de ensino do estado. (MINAS GERAIS, 2014). 

A ideia do documento é estipular algumas competências básicas comuns, mas 

que devem ser melhor adaptadas e completadas pelos professores para que se 

aproximem da realidade de contexto em que a escola e os alunos estão inseridos. Pois, 

o documento elenca apenas conteúdos que são sugeridos no Estado de Minas Gerais. 

Estes documentos são divididos por nível de ensino e por disciplinas, foram 

elaborados respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Suas versões para Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

encontram-se no site do Centro de Referência Virtual do Professor – CRV3, que é um 

site do Governo do Estado que dispõe de recursos como bibliotecas, propostas 

curriculares, orientações didáticas, atividades que tem a finalidade de auxiliar o 

                                                 
3 Centro de Referência Virtual do Professor. Disponível em: 
<http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index2.aspx??id_objeto=23967>. Acesso em: 20 jul. 
2017. 
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professor no seu planejamento, execução e avaliação de seu trabalho. No entanto, para 

os anos iniciais, constam apenas as propostas curriculares para Língua Portuguesa e 

Matemática. 

Diante do exposto, esclarecemos que o CBC-EFI do qual trataremos, foi de uma 

versão divulgada em 2014 e solicitada via e-mail para Secretaria de Educação de Minas 

Gerais (SEE-MG). Este documento contém, separadas por eixos temáticos que 

coincidem com aqueles dos PCN’s, as competências e habilidades requeridas do aluno, 

as orientações pedagógicas para determinado eixo e os conteúdos que podem ser 

trabalhados em cada eixo. No que diz respeito aos conteúdos, eles estão dispostos no 

tópico “Organização dos Componentes Curriculares por área do conhecimento”, no 

caso, Ciências da Natureza, separados por eixo os assuntos que podem ser abordados.  

Os PCN’s sugerem para o EF I e II, blocos temáticos mais gerais como forma de 

orientar a escolha dos conteúdos a serem trabalhados sem fixar, portanto, as inúmeras 

possibilidades de abordar os conteúdos de cada bloco. Esses blocos são divididos em: 

Ambiente, Ser Humano e Saúde, Recursos Tecnológicos, e Terra e Universo. Sendo os 

três primeiros sugeridos para o 1º e 2º Ciclos que correspondem os primeiros anos do 

Ensino Fundamental e o último bloco para os demais anos. (BRASIL, 1997) 

Em um olhar direcionado às possibilidades de se trabalhar conceitos físicos, 

identificamos e agrupamos nos Quadros a seguir a relação explícita ou implícita de 

conceitos físicos nos conteúdos sugeridos pelo CBC-EFI no Quadro 1 e pelos PCN’s no 

Quadro 2. Isto é, para cada bloco temático proposto pelos PCN’s, buscaremos 

explicitar, com base no CBC-EFI e PCN’s, quais os conteúdos que envolvem conceitos 

físicos presentes em cada bloco: 

No Quadro 1, fizemos a seleção dos possíveis conteúdos que envolvem 

conceitos físicos, dispostos no CBC-EFI. 
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Quadro 1: Conteúdos possíveis de se trabalhar conceitos físicos de acordo o CBC-EFI. 
Eixos Possibilidades e envolvimento de conceitos físicos  

A
m

bi
en

te
 e

 
V

id
a 

Luz como fonte de energia e suas transformações; 
O homem no ambiente: interferências e consequências; 
O Ar: características, propriedades, composição, preservação, qualidade. 
(O ar em movimento, ar: fonte de energia, energia eólica, poluição do ar e 

suas consequências) 
Propriedades do solo: porosidade, permeabilidade; 
Estados físicos da água; 
Fenômenos da Natureza;  

C
or

po
 H

um
an

o 
e 

Sa
úd

e 

Corpo humano e funções vitais (batimentos cardíacos, respiração, 
excreção, temperatura, movimentos, reflexos) 

Órgãos dos sentidos e Meio ambiente 
(Órgãos dos sentidos e saúde, características funcionais dos órgãos dos 

sentidos, tipos de movimentos) 

Te
rr

a 
e 

U
ni

ve
rs

o 

Forma da Terra (Inclinação do eixo da terra, movimentos de rotação e 
translação, dia e noite, estações do ano, pontos cardeais, produzindo sombras, a 
força da gravidade da Terra) 

Te
cn

ol
og

ia
 e

 S
oc

ie
da

de
 

Recursos tecnológicos utilizados no dia a dia e a sua importância para a 
vida no campo e nas cidades, para o trabalho, a saúde; 

Produção do conhecimento científico; 
Contribuições da ciência e tecnologia: no trânsito/transporte, na produção 

industrial, dentre outras.  
Energia da natureza. 
(Fontes de energia, importância, vantagens e desvantagens do emprego de 

cada uma delas, utilização da energia no cotidiano) 
As grandes invenções e utilização das fontes de energia: do vento, da água, 

do sol, dos gases, do petróleo. 
 (Iniciação científica, investigação científica, conhecimentos científicos, 

saberes do senso comum, seriação, organização e classificação de informações) 
Produção de textos científicos: relatórios, textos de divulgação científica, 

notas e cartilhas científicas, panfletos informativos. 
Fonte: elaborado pelos autores com base no CBC-EFI (MINAS GERAIS, 2014) 

 

Diferentemente do CBC-EFI que é um documento resumido, os PCN’s-Ciências 

estabelecem com mais detalhes os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais 

referentes a cada eixo temático, faz a sugestão de conteúdos relacionando sempre os 

eixos entre si e com os temas transversais (ética, saúde, meio ambiente, orientação 

sexual e pluralidade cultural). O CBC-EFI apresenta os conteúdos listados, já os PCN’s 

apresentam os conteúdos ao longo de um texto contextualizado.  
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Quadro 2: Conteúdos possíveis de se trabalhar conceitos físicos de acordo os PCN’s - 
Ciências EFI. 

Eixos  Possibilidades e envolvimento de conceitos físicos 
Te

rr
a 

e 
un

iv
er

so
 Sistema solar, movimentos de rotação e translação da Terra, 

referencial (norte, sul, leste, oeste) espaço, luz, sombra, planetas e seus 
formatos e características (solo, água, atmosfera, calor, ar), dia e noite, 
estações do ano. (3º e 4º ciclo) 

V
id

a 
e 

am
bi

en
te

 Meio ambiente em vários aspectos (políticos, econômicos, sociais) e de 
conteúdo. Fluxo de energia nos ambientes, fontes de energia, transformações 
de energia provocadas pelo ser humano, radiação solar, combustíveis, 
poluição, matéria e energia, em dimensões instantâneas ou de longa duração, 
locais ou planetárias. 

Se
r 

hu
m

an
o 

e 
sa

úd
e 

Os desvios ou mau funcionamento e a correção por meios 
tecnológicos (lentes, aparelhos para surdez), as condições para manutenção 
da saúde; órgão de sentido. 

Te
cn

ol
og

ia
 e

 
so

ci
ed

ad
e 

Eletricidade, máquinas simples, motores, objetos de diferentes 
materiais, transformações de matéria e energia, de processos e aparelhos, de 
mudanças no meio social promovidas pela tecnologia.  Magnetismo, acústica 
(som), óptica e mecânica (circuitos elétricos, campainhas, máquinas 
fotográficas, motores, chuveiro, torneira, rádio a pilha, etc.); princípios de 
conservação de energia, transformação de energia mecânica em energia 
elétrica, calor, luz, propriedades dos materiais, corrente, circuitos elétricos e 
geradores. 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos PCN’s - Ciências Naturais (BRASIL,1997) 
 

Dentre esta gama de conteúdos de ciências possíveis para serem trabalhados 

nos anos iniciais, os listados nos Quadros 1 e 2 são os que consideramos indispensáveis 

à vinculação com conceitos físicos. Diante de propostas, objetivos e conteúdos 

apresentados neste tópico, desenvolvemos encontros formativos com a intenção de 

discutir sobre metodologia do ensino da física nos anos iniciais, objetivando colaborar 

com a prática docente dos professores sujeitos da pesquisa. Buscamos, ainda, 

desconstruir possíveis concepções simplistas sobre a física e seu ensino, e entender os 

anseios daqueles docentes, problematizando possibilidades e limitações de melhorias 

no Ensino de Ciências no Ensino Fundamental. Todo nosso trabalho teve como 

parâmetro as condições de trabalho e as experiências daqueles professores, sendo os 

conteúdos do curso e a abordagem investigativa como sugestão para mediação do 

trabalho pedagógico dos professores. Mas qual concepção de aprendizagem 

adotaremos? Nos apoiaremos nos principais pontos da teoria piagetiana para entender 

os mecanismos de aprendizagem do aluno que está na sala de aula dos professores 
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sujeitos da nossa pesquisa, e buscamos embasar a prática docente em sala de aula nos 

princípios piagetianos e no Ensino de Ciências por investigação. 
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CAPÍTULO 2 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES UNIDOCENTES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS: 

NECESSIDADES E A PERSPECTIVA REFLEXIVA 

Neste Capítulo nos concentraremos em informar a situação formativa dos 

professores que lecionam ciências nos anos iniciais, apontando algumas necessidades 

formativas claras e urgentes, bem como algumas concepções prévias de Ensino de 

Ciências identificadas na literatura.  Além disso, abordaremos os saberes experienciais 

e a perspectiva reflexiva como referencial teórico-metodológico na formação de 

professores em exercício. 

2.1 Currículos que formam os professores dos anos iniciais  

O curso de Pedagogia no Brasil, sofreu diversas modificações desde sua criação. 

Por se tratar de um curso que possibilita um campo de atuação bastante abrangente, o 

seu currículo e, consequentemente, a sua prioridade no que tange à formação inicial 

sofreram movimentações e, ainda, é objeto de estudo e pesquisa. 

Em 1939 foi fundado o curso de Pedagogia e adotava o sistema “3+1”, isto é, 

formavam-se bacharéis em um período de três anos acrescido de mais um ano de 

disciplinas didáticas para obter o título de licenciado, dessa forma, os conteúdos 

didáticos eram tratados separadamente dos conteúdos pedagógicos. (BRITO, 2006; 

ALANIZ; ANNIBAL; GEBRAN, 2015) 

Brito (2006) relembra que nas primeiras propostas desenvolvidas o curso de 

Pedagogia teria a principal finalidade de “estudar as formas de ensinar”, sendo, então, 

formados “técnicos da educação” de acordo com Decreto-Lei n. 1.190/1939. Então, a 

princípio este curso servia para que professores experientes assumissem funções 

administrativas, de planejamento, orientação, inspeção de outros professores e 

trabalhavam com pesquisas e desenvolvimento educacional nas Secretarias Federal, 

Estadual e Municipal. 

Uma mudança ocorrida na estrutura do curso de pedagogia se deu a partir do 

parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) nº 251/1962. Para Alaniz, Annibal e 

Gebran (2015) com esse parecer o curso de Pedagogia na modalidade de bacharelado 
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passou a ter disciplinas mínimas obrigatórias e demais opcionais. Ainda, o curso de 

Didática Geral e específica para todas as licenciaturas. 

Em 1969, com o parecer CFE nº 252/1969, de acordo Alaniz, Annibal e Gebran 

(2015) o curso de Pedagogia passou a ter um currículo e um tempo de duração 

mínimos, constituído por uma base comum e uma parte diversificada. Para Brito 

(2006), o tempo estipulado foi de 4 anos e tinha a finalidade de preparar profissionais 

da educação e especialistas mediante ampliação dos estudos. 

Brito (2006) destaca que a partir de 1980 as Universidades realizaram reformas 

nos cursos de Pedagogia de forma que esses profissionais pudessem atuar como 

professores nas pré-escolas e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Desde então, o 

curso de Pedagogia vem tendo como característica uma diversidade curricular que 

possibilita grande atuação e tem sofrido severas críticas, tais como: ser considerado 

um curso sem foco, disperso, que não prepara bem o professor, especialmente em sua 

atuação nos anos iniciais de escolarização. 

Com a aprovação da Resolução CNE/CP nº. 1/2006, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia, de acordo Gonçalves (2017), após repercussões 

do projeto de resolução divulgado para apreciação pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), em 2005, que atribuía o curso de Pedagogia a formação 

exclusivamente para o magistério, a finalidade do curso foi ampliada. Os egressos do 

curso de Pedagogia, desde então, passaram a ter como campo de atuação: 

 

as funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e 
em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, 
além de atividades de produção e difusão do conhecimento científico-
tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e não 
escolares, nas atividades de gestão, com o trabalho em escolas 
indígenas e com remanescentes de quilombos [...]. (GONÇALVES, 
2017, p. 247) 
 
 

Sobre os cursos de Pedagogia no Brasil, Gatti e Nunes (2009) realizaram no 

período de 2001 a 2006 o estudo e análise das matrizes curriculares de 71 cursos de 

pedagogia distribuídos em todo Brasil. Ao listar as disciplinas presentes em cada 
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curso, chegaram a um número de 3513. Com a análise da carga horária e das 

disciplinas obrigatórias e optativas, concluíram que a formação de professores 

desenvolvida nestes cursos possui característica fragmentária composto por 

disciplinas dispersas. 

Um aspecto importante destacado por Gatti e Nunes (2009) é que as disciplinas 

relacionadas à categoria “Conhecimentos relativos à formação profissional específica” 

demostra preocupação em justificar o porquê ensinar, porém, timidamente registram 

o quê e o como ensinar, além de registrar frases genéricas que não permitem identificar 

a presença de conteúdos específicos. Excluem-se algumas instituições que tinham 

como proposta abordar conteúdos específicos juntamente com as disciplinas de 

metodologia, ainda sim, de maneira panorâmica e rasa. 

A esse respeito Camargo (2013) alerta que na composição dos currículos de 

diferentes níveis de escolarização alguns conhecimentos e saberes são deixados à 

margem, em detrimento de outros que aparentemente possuem maior prestígio social. 

A formação dos professores, que atuam nos anos iniciais, introduzida pela LDB 

9394/96, privilegiou os estudos relativos à criança e seu desenvolvimento, bem como 

conhecimentos pedagógicos e metodológicos “sem enfocar os conhecimentos 

específicos que integram o currículo da Educação Básica”. (CAMARGO, 2013, p. 67) 

 Camargo (2013) conclui que os cursos de Pedagogia possuem característica 

oscilante, isto é, seu currículo e finalidades, dependendo do momento político, 

econômica e social, se modificam. Ora os aspectos referentes à atuação como 

“especialista” é mais evidente, ora a formação para professor de educação básica se 

acentua. Com a análise dos currículos, ficaram perceptíveis as dificuldades em 

elaborar um currículo que contemple as várias demandas que esses cursos requerem.  

Para a pesquisadora Camargo (2013) os cursos de Pedagogia se aproximam 

cada vez mais dos conteúdos específicos para atuação como professor dos anos iniciais 

de escolarização. Para ela, a obrigatoriedade de uma formação superior para lecionar 

nos anos iniciais pode ter contribuído para que isso acontecesse. Acrescentamos que 

outro fator que contribuiu foi a extinção do Curso de Normal Superior, dessa forma, 

ao curso de Pedagogia ficou incumbida a missão de formar professores para os anos 

iniciais. 



41 
 

 

A formação básica necessária a cada área de ensino varia de acordo, também, 

com o nível de ensino. Para o Ministério da Educação (2017): 

 

O curso de Pedagogia é um curso superior de graduação, na 
modalidade de licenciatura e tem como finalidade formar professores 
para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental (até o 5º ano). É aquele professor que assume 
integralmente o currículo da série. Os cursos de pedagogia também 
formam profissionais para atuarem na gestão do sistema escolar, mas 
a prioridade é a formação de professores. (BRASIL, 2017, p. 1) 

 

O trecho acima evidencia a principal finalidade dos cursos de Pedagogia no 

Brasil, segundo o Ministério da Educação. Fica claro, também, a responsabilidade do 

professor em assumir todo o currículo da série trabalhada. Esta responsabilidade, 

como podemos analisar, nem sempre foi encargo dos egressos do curso de Pedagogia. 

Quando passou a ser, nem sempre o curso de formação inicial ofereceu/oferece 

condições para que os egressos se responsabilizem por essas disciplinas. Esta condição 

diverge do que é almejado nos próprios documentos oficiais, por meio dos objetivos, 

competências e habilidades para o Ensino de Ciências, por exemplo. 

Gatti e Nunes (2009) identificaram que apenas 7,5% das disciplinas ofertadas 

nas matrizes dos cursos analisados se preocupam em trabalhar com os conteúdos das 

disciplinas que são ofertadas nos anos iniciais. Concluíram, ainda, que esse dado 

esclarece que os conteúdos das disciplinas dos anos iniciais não são objeto de estudo 

na formação inicial do professor. Nenhum dos cursos analisados oferecia ao menos 

uma disciplina específica de cada área, inclusive Língua Portuguesa e Matemática. 

“Tais conteúdos permanecem implícitos nas disciplinas relativas às metodologias de 

ensino, ou na concepção de que eles são de domínio dos alunos dos cursos de 

formação.” (GATTI; NUNES, 2009, p. 33) 

Esse dado também é compatível com os relatos de professores participantes de 

várias pesquisas, tais como: (OSTERMANN; MOREIRA (1999); RODRIGUES, 

TEIXEIRA, (2011); CAMPOS et al. (2012); SILVA (2015). Nestas pesquisas o principal 

argumento dos professores quando são questionados a respeito do Ensino de Ciências 

ou de algum conteúdo científico em especial, como conceitos físicos, é que a sua 
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formação inicial não deu subsídios para que eles trabalhassem tais conteúdos na sala 

de aula. 

Numa pesquisa mais recente, 2012-2013, realizada por Pimenta et al. (2017) traz 

como resultados que os cursos de Pedagogia oferecidos por instituições públicas e 

privadas no Estado de São Paulo, não conseguem formar bem nem o Pedagogo e nem 

os professores para educação infantil e anos iniciais. Fazem uma severa crítica à forma 

com que esses cursos são organizados, e mais uma vez o grande número de disciplinas 

é alvo de debate, por contribuir para dispersão e falta de foco para o curso. 

Observaram que o licenciado em Pedagogia possui um campo de atuação 

profissional que extrapola significativamente a docência, principalmente quando além 

do exercício da docência o curso se propõe a formar profissionais que atuem na gestão 

e em espaços não escolares. Para Pimenta et al. (2017) os resultados da pesquisa 

indicam que o amplo espectro de conteúdos compromete a formação do Pedagogo 

enquanto professor da educação infantil e anos iniciais. 

Quanto à formação para o Ensino de Ciências, que é o componente curricular 

que nos interessa nesta pesquisa, Souza (2013) argumenta que o curso de Pedagogia 

não pode atender unicamente as especificidades das Ciências Naturais por ter caráter 

generalista. Inclusive, afirma que a formação do Pedagogo na Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia – campus de Jequié, à época também era deficitária. A autora 

aponta como uma possibilidade de melhoria é definir o curso de Pedagogia como 

sendo um curso cujo foco é a formação de professores como requer as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, ainda, uma reestruturação que permita preparar o pedagogo 

para ensinar todos os componentes curriculares que lhes oferecem como 

responsabilidade. 

Diante das reflexões aqui apresentadas a respeito das movimentações que o 

curso de pedagogia sofreu no Brasil, da polivalência característica do curso de 

formação inicial e da atuação como docente dos anos iniciais, cabe agora verificar como 

se dá a relação entre o professor dos anos iniciais e a disciplina Ciências Naturais, a 

qual faz parte do currículo do Ensino Fundamental desde o 1º ano escolar. 
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2.2 Concepções de Ensino de Ciências, situação e necessidades formativas dos 

professores dos anos iniciais.  

Em algumas pesquisas com professores que lecionam ciências, publicadas em 

revistas podemos identificar algumas concepções do que seja necessário para um 

eficaz Ensino de Ciências na visão desses professores. Muitas vezes essas concepções 

são relacionadas as limitações que eles têm, conforme situam: Solino e Gehlen (2014); 

Longhini (2008) e Augusto Silva e Amaral (2015) que apontam algumas dessas 

concepções das quais discorreremos brevemente sobre cada uma delas.  

 Concepção transmissiva de ensino-aprendizagem: Essa concepção está 

relacionada ao entendimento do professor que o processo de ensino-aprendizagem se 

dá na exposição de conteúdos pelo professor e na recepção pelos alunos. Essa 

transmissão é de informações consideradas importantes pelo professor que 

protagoniza todo processo, sendo o aluno passivo a essas informações, cabendo a ele 

memorizar e responder em uma prova escrita ou trabalho escrito aquilo que foi 

explicado em sala de aula. Essa concepção de aprendizagem foi identificada por 

Longhini (2008); Azevedo (2008) e Augusto Silva (2010). 

 Crença nos laboratórios sofisticados ou falta de materiais, recursos didáticos na 

escola: Essa é a concepção de muitos professores participantes de pesquisas que 

consideram que para desenvolver um bom Ensino de Ciências é necessário 

laboratório equipado nas escolas para serem realizadas práticas sofisticadas ou que 

as escolas nas quais atuam não dispõe de recursos didáticos ou materiais necessários 

para desenvolver atividades lúdicas de ciências com seus alunos. Respostas deste tipo 

foram encontradas nos trabalhos de Augusto Silva (2010) e Longhini (2008). 

 Falta de domínio dos conteúdos: Muitos professores justificam que a sua 

formação inicial não contemplou universais da física, por exemplo, e que isso afeta o 

ensino de alguns conceitos científicos e o uso de diferentes metodologias como as 

experimentais, por insegurança ou por falta de domínio do conteúdo. Relatos como 

esse, podem ser encontrados na pesquisa de Souza (2013); Longhini (2008), Ovigli e 

Bertucci (2009) que chamam atenção para falta de conteúdos conceituais nos cursos 

de Pedagogia. 
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 Descrença na capacidade cognitiva das crianças: alguns relatos de professores 

dos anos iniciais apresentam a concepção de que os conteúdos de ciências são 

demasiadamente complexos para serem trabalhados naqueles anos, ou que a 

capacidade cognitiva dos estudantes daquela faixa etária, não contribui para 

aprendizagem de ciências, essa concepção pode ser identificada nos trabalhos de 

Pereira-Ferreira, Lemos e Meirelles (2009); Souza (2013) e Rosa, Perez e Drum (2007). 

As concepções levantadas anteriormente nos direcionam até Campos et al. 

(2012, p. 2), que afirma que, ainda que as escolas tenham a disciplina (Ciências 

Naturais), não há abordagem suficiente a conceitos relacionados a Física, por exemplo, 

e quando há, valorizam muito a memorização e aspectos técnicos dos estudantes. 

Solino e Gehlen (2014) acrescentam que: 

 
Uma grande parcela dos estudos sobre o ensino de Ciências nos Anos 
Iniciais tem apresentado preocupações acerca dos métodos de ensino 
utilizados pelos professores em sala de aula, bem como, com a 
formação profissional dos educadores que atuam nesse nível escolar 
(LIMA e MAUÉS, 2006), os quais, muitas vezes, apresentam algumas 
limitações, como: a falta de domínio dos conteúdos científicos; a 
concepção tradicional de ensinar Ciências; a insegurança e temor em 
trabalhar com atividades experimentais; a falta de materiais e de 
laboratório nas escolas (LONGHINI, 2008). 

 

Com base na leitura de diferentes pesquisadores4, compreendemos a 

importância da alfabetização científica desde os anos iniciais. Além disso, entendemos 

que os fenômenos científicos físicos são poucos trabalhados pelos professores nestes 

anos, sendo um dos principais motivos relacionado diretamente com a formação 

inicial dos docentes que lecionam para estes anos. 

Essa formação deficitária pode gerar, além disso, visões deformadas de ciências, 

tal como cita Carvalho (2013): empirista, rígida, a-problemática e a-histórica, 

acumulativa e linear, de sentido comum, descontextualizada, individualista, elitista e 

analítica, a respeito da natureza do conhecimento científico. E como consequência 

disso, tem-se um Ensino de Ciências: com ênfase em memorização, mecânico, 

                                                 
4 Abreu, Bejarano e Hohenfeld (2013); Campos et al. (2012); Colombo Junior et al. (2012); Nascimento e 
Barbosa-lima (2006); Ostermann, Moreira e Silveira (1992); Viecheneski e Silveira (2012); Rodrigues e 
Teixeira (2011); Zimmermann e Evangelista (2007); Solino e Gehlen (2014) e outros. 
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exacerbação da linguagem matemática, não prazeroso e não instigador de curiosidade, 

conforme destaca Campos et al. (2012, p. 2) e Colombo Junior et al. (2012). 

No caso dos anos iniciais, o professor que atua nesse nível, desde a sua formação 

à realização da sua prática docente, possui caráter polivalente. A linha de atuação do 

Pedagogo e dos Normalistas, profissionais que: de acordo (BRASIL, 2014), 

apresentam-se suscetíveis para lecionar nos anos iniciais, é muito vasta. Em especial 

os pedagogos podem atuar como supervisor, gestor, educação normal, ensino médio, 

educação profissional, serviços e apoio escolar, Ensino Fundamental e qualquer outra 

área que necessidade apoio pedagógico, segundo Resolução CNE/CP nº 1 (2006), no 

Art. 2. Dessa maneira a formação do Pedagogo não poderia deixar de desenvolver 

habilidades em todas essas áreas, visto que, é permitido atuação em todas. 

Como cita Longhini (2008) os anos iniciais, por contar com um professor 

polivalente pode apresentar um rol de problemas identificados por pesquisadores, 

como por exemplo, um Ensino de Ciências precário e o reduzido número de atividades 

em ciências (e que muitas vezes sequer existem) e que cuja explicação é dada por as 

crianças estarem em fase de alfabetização. 

É relativamente recente a exigência de um curso superior para se trabalhar nesse 

nível de ensino, apenas com a LDB de 1996, Lei n. 9394, podendo antes, lecionar quem 

apresentasse um curso de Magistério a nível do Ensino Médio. Com isso, no contexto 

atual dos anos iniciais existem diversos professores que atuam neste nível e que 

contém como formação o Ensino Médio profissionalizante. 

Com tantos conteúdos para serem discutidos no curso de formação inicial desse 

profissional, convém uma crítica elaborada por Gatti e Nunes (2009), quando alerta 

quanto a falta de disciplinas que contemplem “o quê ensinar e como” ao invés de só o 

“por que ensinar” na formação inicial dos professores. Geralmente nas disciplinas de 

cunho específico das ciências, nos cursos de Pedagogia, vem sempre associado às 

metodologias de ensino, dando ênfase o embasamento teórico das práticas docentes. 

Os cursos de Pedagogia, também, apresentam em sua matriz curricular 

diferentes versões para a preparação dos cursistas para o Ensino de Ciências. Alguns 

se preocupam em ofertar disciplinas de conteúdos científicos e metodológicos, outros 

dão maior ênfase a metodologia. Lançamos a hipóteses que essa situação gera 
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diferentes necessidades formativas a depender do professor, de qual curso realizou e 

em qual universidade. 

A partir das pesquisas desenvolvidas por diferentes autores5 a respeito da 

formação em física dos professores que lecionam ciências nos anos iniciais, podemos 

fazer a leitura de que conteúdos de física em sua formação inicial não são abordados, 

ou, raramente o são. Assim, deixam-se à margem tanto os conceitos científicos quanto 

o embasamento teórico sobre a metodologia do ensino, desta maneira, os professores 

se sentem inseguros para trabalhar, por exemplo, com temas universais da Física, na 

disciplina de ciências no EF I. 

Podemos, deste modo, considerar, assim como Carvalho e Gil-Perez (2013), que 

os professores que lecionam ciências possuem necessidades formativas específicas 

para o Ensino de Ciências que precisam ser consideradas no seu processo formativo. 

Tais necessidades são constituídas por nove itens, sendo eles: a ruptura com visões 

simplistas sobre o Ensino de Ciências; conhecer a matéria a ser ensinada; questionar 

as ideias docentes de “senso comum” sobre o ensino e aprendizagem das ciências; 

adquirir aprendizagem teóricas sobre aprendizagem das ciências; saber analisar 

criticamente o “ensino tradicional”; saber preparar atividades capazes de gerar uma 

aprendizagem efetiva; saber dirigir o trabalho dos alunos; saber avaliar e adquirir a 

formação necessária para associar ensino e pesquisa didática. 

A ruptura com visões simplistas sobre o Ensino de Ciências, para Carvalho e 

Gil-Perez (2013), está relacionada com a ampliação do nosso “saber” e do nosso “saber 

fazer”, bem como reconhecer das nossas insuficiências enquanto professor. Ressaltam 

que um trabalho de reflexão coletiva, de debates e aprofundamento, pode ser uma 

contribuição para a formação de professores de ciências assim como a orientação de 

uma pesquisa dirigida com a intenção de transformar suas concepções iniciais. 

Conhecer a matéria a ser ensinada, para aqueles pesquisadores, vai além dos 

resultados finais que a ciência proporciona, equivale a conhecer os problemas que 

deram origem a construção dos conhecimentos, as orientações metodológicas, as 

relações CTS, o desenvolvimento científico, selecionar conteúdos relevantes e 

adequados e estar preparado para aprofundar, relacionar e adquirir novos 

                                                 
5 Ostermann e Moreira (1999); Rodrigues, Teixeira, (2011); Campos et al. (2012); Silva (2015). 
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conhecimentos. Dessa forma, o professor estará mais distante do mero transmissor do 

livro didático, como apontam. (CARVALHO; GIL-PEREZ, 2013) 

Questionar as ideias docentes de “senso comum” sobre o ensino e 

aprendizagem das ciências, para os autores (ibid., 2013, p. 29) é questionar o 

pensamento docente espontâneo, significa um pensamento “fruto de uma 

impregnação ambiental que torna difícil sua transformação – e analisá-lo 

criticamente”. Como exemplo citam a visão simplista da ciência e do trabalho 

científico; a redução habitual do aprendizado em Ciências a certos conhecimentos; o 

caráter natural do fracasso dos alunos nas disciplinas científicas; atribuir as atitudes 

negativas em relação as ciências com fatores externos (sociais etc.); questionar o 

autoritarismo da organização escolar; o clima de frustração relacionado a atividade 

docente e a ideia de que ensinar é fácil.  

Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das ciências, isso 

implica em: 

a) Reconhecer a existência de concepções espontâneas (e sua 
origem) difíceis de ser substituídas por conhecimentos científicos, 
senão mediante uma mudança conceitual e metodológica. 
b) Saber que os alunos aprendem significativamente construindo 
conhecimentos, o que exige aprimorar a aprendizagem das ciências às 
características do trabalho científico. 
c) Saber que os conhecimentos são respostas as questões, o que 
implica propor a aprendizagem a partir de situações problemáticas de 
interesses para os alunos. 
d) Conhecer o caráter social da construção de conhecimentos 
científicos e saber organizar a aprendizagem de forma consequente. 
e) Conhecer a importância que possuem, na aprendizagem das 
ciências – isto é, na construção dos conhecimentos científicos -, o 
ambiente da sala de aula e o das escolas, as expectativas do professor, 
seu compromisso pessoal com o progresso dos alunos etc. 
(CARVALHO; GIL-PEREZ, 2013, p. 34) 

 

Saber analisar criticamente o “ensino tradicional” significa analisar os 

currículos enciclopédicos quanto a sua eficácia, analisar criticamente a forma habitual 

de iniciar um conteúdo, desprezando, por exemplo, os conhecimentos prévios dos 

alunos; conhecer as limitações dos trabalhos práticos, dos exercícios habitualmente 

propostos, das avaliações terminais e limitadas e da organização escolar como um 

todo. (CARVALHO; GIL-PEREZ, 2013) 
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Para a necessidade formativa denominada “saber preparar atividades capazes 

de gerar uma aprendizagem efetiva”, indicam estratégias de ensino para uma 

aprendizagem como pesquisa, abarcando a proposição de situações problemáticas e 

seu estudo qualitativo envolvendo tomada de decisões; orientação na resolução dos 

problemas propostos; na escolha das manipulações que devem ser reiteradas numa 

variedade de situações, incentivando atividades de análise, a elaboração de produtos 

e a criação e novos problemas a serem investigados. (CARVALHO; GIL-PEREZ, 2013) 

Saber dirigir o trabalho dos alunos diz respeito a escolha de atividades 

adequadas estimulando o interesse dos alunos e permitindo que tenham uma 

percepção global da tarefa. Envolve, também, saber dirigir as atividades facilitando o 

funcionamento de grupos, orientando as observações e os testes; realizar sínteses e 

reformulações que valorizem a participação do aluno, oferecendo aos alunos 

informações necessárias para direcionar o trabalho de investigação; preparar um 

ambiente favorável e isso requer criar um bom clima em sala de aula e relacionamentos 

saudáveis de aceitação do pensamento divergente, cordialidade, disciplina; contribuir 

para uma organização escola que favoreça o intercâmbio entre aula, escola e meio 

externo. 

“Saber avaliar” é uma outra necessidade formativa apontada por Carvalho e 

Gil-Perez (2013). É preciso entender a avaliação como contribuinte para a 

aprendizagem fornecedora de feedbacks necessários a promoção do estudante, sendo 

o professor o corresponsável deste resultado, buscando sempre auxílios necessários 

que cada estudante tem para continuar avançando. É preciso considerar na avaliação 

o conjunto de saberes, destrezas e atitudes e não a rememoração de conteúdos 

conceituais, que muitas vezes é alcançada por inúmeras repetições de conteúdo. É 

importante avaliar, também a própria atividade docente com a contribuição dos 

alunos e colegas de profissão, isto para o aprimoramento do seu próprio fazer docente. 

E por último adquirir formação necessária para associar ensino e pesquisa 

didática, que requer uma orientação na formação do professor que atende a concepção 

construtivista que é “orientar a formação do professor como uma (re)construção dos 

conhecimentos docentes, quer dizer, como uma pesquisa dirigida. 
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Sobretudo, salientamos que, as mudanças no currículo e pesquisas apontando 

uma melhor metodologia ou prática no Ensino de Ciências, não são suficientes para 

mudar a situação atual do Ensino de Ciências e superar ou amenizar as necessidades 

formativas dos professores. Neste caso, a formação do professor tanto inicial, quanto 

contínua, possui um grande papel a desempenhar especialmente no que cerne a 

análise crítica dessas propostas pelos professores que irão atuar e que atuam na sala 

de aula. 

2.3 Experiência e saberes da experiência: implicações para formação de professores 

Há uma tendência nas pesquisas de formação de professores na qual incentiva 

a participação dos docentes nas reformas da educação, nos programas de formação e 

nas políticas públicas em educação. Um dos vários fatores que fundamentam essa 

participação é que os professores têm condições de pensar sobre, de se posicionar em 

debates e de serem co-criadores nessas situações, por consequência de sua formação 

inicial e por conhecimentos adquiridos no decorrer de sua atuação docente (saberes da 

experiência). Um convite a retirada do agir puramente técnico do trabalho docente. 

Para conhecer os efeitos dos saberes da experiência na formação de professores, 

é indispensável examinar o conceito de experiência e de saberes experienciais na 

perspectiva dos autores, filósofos e estudiosos da formação e profissionalidade 

docente, dessa forma, teremos condições de articular suas potencialidades e 

limitações, isto é, suas implicações para formação de professores. Dentro deste 

contexto, pergunta-se pois: O que se entende por experiência? De que maneira os 

saberes experiências ou advindos da experiência podem ser elementos fundamentais 

na formação de professores? E a contrapartida disso? 

Pimenta (2002) considera que são três os saberes da docência: a experiência, o 

conhecimento e os saberes pedagógicos. A experiência para a autora, no contexto da 

profissão, trata-se de um saber docente ou um saber anterior à docência, mas que nela 

se revela. Seguindo este pensamento, existiria dois níveis de saber da docência, 

denominado de saberes da experiência. O nível I – anterior à docência, na condição de 

aluno e o nível 2 – durante a docência, na condição de professor. 
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Diante disso, o aluno experimenta o “ser professor”, na imagem de seus 

próprios professores, na realização de um curso de magistério ou até mesmo por ter 

atuado de forma precária, como argumenta a autora quando se refere àqueles que 

lecionam sem ter a formação necessária. Já o segundo nível de experiência docente, diz 

respeito àqueles saberes adquiridos pelos professores em seu cotidiano como 

profissional, mediados em coletivo por um processo de reflexão. (PIMENTA, 2002) 

A autora, exemplifica e articula esse conceito (de saber da experiência), na 

formação de professores, no qual falaremos adiante.  O que foi possível identificar é 

que a autora trata desse saber, como um conjunto de conhecimentos dos quais foram 

adquiridos na prática ou antes da prática docente e que também são importantes de 

serem colocados para reflexão constante. Em síntese, é um saber historicamente e 

socialmente acumulado, que tem fonte tanto na vida pessoal, como na profissional e 

possui um caráter individual, porém deve ser sempre mediado pelo coletivo em um 

processo de reflexão. 

Tardif (2010), assim como Pimenta (2002), considera o saber docente como 

plural, podendo ser desenvolvido tanto na prática pedagógica, quanto no processo de 

formação do professor. Em suas pesquisas, aborda questões como os saberes de base 

da docência, situação da profissão docente e formação docente. 

No âmbito dos saberes desenvolvidos no trabalho docente, se encontram os 

saberes experienciais. Este, permeia a execução de suas funções e toda prática que sua 

profissão lhe sugere. Esses saberes, além de poder apresentar um caráter individual e 

coletivo, são validados pela própria experiência, quando isso permite com que o 

professor saiba-fazer e saiba-ser. 

Tardif a respeito dos saberes experienciais, identifica-os como: 

 

o conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito 
da prática da profissão docente e que não provém das instituições de 
formação nem dos currículos. Estes saberes não se encontram 
sistematizados em doutrinas ou teorias. São saberes práticos [...] Eles 
constituem, por assim dizer, a cultura docente em ação. (TARDIF, 2010, 
p. 49) 
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Trata-se, então, de um saber que não possui teoria na qual consigamos nos 

embasar, pois ele é prático e por assim ser, é nela (na prática) que se constitui o saber 

experiencial e é nela em que ele é validado, no enfrentar de situações que não são 

previstas, no saber lidar com questões polêmicas, no conhecer dos acontecimentos 

resultantes de uma determinada ação. 

Dessa maneira, na concepção de Tardif (2010) os saberes experienciais 

propiciam certezas relativas que facilitam o processo de interação e quando se trata do 

trabalho docente estes são saberes necessários, partindo da premissa que o trabalho 

docente não é individual, é interativo e imerso em um contexto cheio de símbolos, 

crenças, valores, interpretações, decisões, dentre mais características. 

Portanto, os saberes experienciais possuem, segundo o autor (ibid., p. 50), três 

“objetos” que constituem a prática docente e que são condições da profissão, sendo 

eles: “a) as relações e interações que os professores estabelecem e desenvolvem com os 

demais atores no campo e de sua prática; b) as diversas obrigações e normas às quais 

seu trabalho deve submeter; c) a instituição enquanto meio organizado e composto de 

funções diversificadas.” 

Tardif considera possível a objetivação parcial do saber da experiência. Este 

justifica-se dizendo que os saberes produzidos na prática cotidiana e os confrontos da 

profissão não é algo que fica na individualidade, mas que é comumente partilhado 

entre os pares, ou, pelo menos, pode ser partilhável e é essa partilha que permite a 

objetivação dos saberes experienciais, tendo em vista as certezas subjetivas alcançadas 

e acumuladas com o decorrer da carreira docente, que ao serem sistematizadas para 

que ocorra a narração para os pares, tem a intenção de informar ou formar docentes 

afim de prepará-los para enfrentar os seus problemas. Os saberes produzidos na 

prática pedagógica, ainda, adquirem certa objetividade a medida em que se relaciona 

com os outros saberes experienciais ou não, como os: disciplinares, curriculares e de 

formação profissional. Sendo esta relação acontecendo de maneira crítica, através de 

confrontos e debates. 

Além do excesso de trabalho, Larrosa (2002) considera o excesso de informação, 

o excesso de opinião e a falta de tempo, como fatores que impedem que algo nos 

aconteça, consequentemente, a destruição da experiência.  
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Larrosa (2002, p. 24) considera que para que haja experiência é preciso que algo 

nos aconteça, e isso requer: “interrupção, parar para pensar, olhar, sentir, suspender a 

opinião, o automatismo da ação, cultivar a delicadeza, a atenção [...] dar-se tempo e 

espaço”. O sujeito da experiência é um sujeito exposto, aberto, sofredor, receptivo, 

submetido, padecente. Este saber que ocorre entre o conhecimento e a vida, diz 

respeito a reação de um indivíduo ao que lhe acontece ao longo da vida e que sentido 

esse acontecimento promove. 

Esse saber da experiência, não pode beneficiar ninguém, pois, para (ibid., 2002), 

ninguém aprende com a experiência do outro a menos que ela seja revivida e o sujeito 

tenha tomando-a para si, ou seja, se apropriado dela. 

Consideramos que os saberes da experiência em quaisquer dos autores 

utilizados e independentemente de suas concepções, como aqueles que provém da 

experiência, portanto na segunda coluna do quadro 3, em que procuramos sintetizar 

as principais características do conceito de experiência para cada autor considerado, 

definiremos como sinônimos a experiência e saber da experiência, na concepção dos 

autores mencionados. 

 

Quadro 3: Compilação das concepções de experiência e saber da experiência. 
Autores Conceito de 

experiência e saberes 
da experiência 

Fonte dos saberes 
experienciais 

Natureza da 
experiência ou 
dos saberes da 

experiência 
 

Tardif 
Saberes práticos do 

cotidiano 
Lidando com situações do 
cotidiano e são validados 

pela experiência 

Parcialmente 
objetiva e 
subjetiva 

 
Pimenta 

O que é 
historicamente e 

socialmente 
acumulado 

Da vida pessoal e 
profissional com a prática 

docente 

Individual 
mediada pelo 

coletivo 

 
 

Larrosa 

 
Possibilidade de que 
algo nos aconteça e 

nos toque. 

Da permissão/possibilidade 
que algo aconteça o que 

requer parar; pensar; olhar; 
suspender opinião, juízo e 

vontade; sentir, dar-se tempo 
e espaço 

Particular, 
subjetivo, 
relativo, 

contingente, 
pessoal 

Fonte: Elaborado pelos autores  
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No quadro 3, expomos uma síntese do que identificamos a respeito do conceito 

de experiência ou saberes da experiência, a sua fonte e natureza conforme Tardif 

(2010); Pimenta (2002) e Larrosa (2002, 2011), ainda, apontamos aspectos de 

aproximações e distanciamentos na visão desses autores a medida em que construímos 

esse quadro comparativo. 

Muitos trabalhos constantemente mencionam a palavra experiência e a 

relacionam com a educação de forma indiscriminada e banalizada. Mas o que aqui nos 

interessa é saber como atribuir esse conceito a formação docente, no sentido ou 

concepção que ela vem sendo discutida até então e quais as contribuições podem ser 

levantadas. 

Discutimos o que Tardif (2002) entende por saberes experienciais. Dentro do 

campo educacional, o autor considera que meio a um conjunto de saberes necessários 

e adquiridos pelos professores, os saberes experienciais, aqueles constituídos pelos 

próprios professores, podem detectar aproximações e distanciamentos dos outros 

saberes com a realidade vivenciada, podendo, assim, problematizar os saberes 

constituídos nos centros de formação inicial e continuada, julgarem propostas e 

programas apresentados e idealizarem modelos ideais. 

Um exemplo válido que o autor (ibid., 2002) coloca é o “choque de realidade”, 

que comumente ocorre quando um profissional iniciante se insere no mercado de 

trabalho sem um bom conhecimento da realidade em questão e se sente frustrado ao 

se deparar com situações nas quais não foram preparados para lidar. Quando isso 

ocorre o iniciante pode avaliar o seu processo de formação, muitas vezes o consideram 

totalmente, outras parcialmente ou até o elimina. 

Tardif (2002) admite que são necessários alguns anos para que os professores 

em interação com outros atores do processo no seu campo de trabalho e a submissão 

a normas e obrigações que o seu trabalho lhe propõe, acumulem saberes dos quais 

adquirem fazendo, esses saberes auxiliam na construção de um modelo pessoal, uma 

personalidade docente. Acrescenta que, adquirir esses saberes é importante, porque 

permite com que os professores saibam conduzir uma sala de aula, ou se relacionar 

com seus alunos e que sendo esse tipo de saber mais considerável para o professor do 

que conhecimentos a respeito da secretaria de educação, por exemplo. 
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Tardif (2002) considera que a comunicação entre ‘gerações’, ou no caso, entre 

professores jovens e experientes, se dá na convivência profissional, na formação de 

estagiários e na coletividade. Ao preparar essa comunicação os professores tomam 

consciência dos seus próprios saberes experienciais, dessa forma, além de um prático 

se torna um formador, sendo essa formação por meio de contextos formais, partilhas 

de materiais ou até mesmo conversas informais a respeito de como organizar as aulas, 

lidar com os alunos, dentre outros assuntos. 

Se tomamos a concepção de Larrosa (2002, p.23) de experiência, concluímos que 

na educação está cada vez mais rara, pois experiência exige tempo e “na escola o 

currículo se organiza em pacotes cada vez mais numerosos e cada vez mais curtos”. O 

professor é pressionado a lutar contra o tempo e cumprir a ementa proposta, trabalha 

com uma velocidade cada vez maior para vencer a quantidade enorme de conteúdos 

e isso (velocidade, falta de tempo e excesso de trabalho) para Larrosa, impede que a 

experiência aconteça. 

Além do tempo curto do professor em sua atuação, existem cursos de formação 

inicial que possuem uma matriz curricular ampla em função do tempo de duração. 

Gatti (2010), por exemplo, questiona a grande quantidade de conteúdo dos cursos de 

Pedagogia, que embora tenha como eixo central a formação de professores para os 

anos iniciais de escolarização, possuem uma complexidade curricular muito grande 

devido ao amplo campo de atuação para os que se formam nesse curso. 

Um outro acontecimento que angustia Larrosa (2002) é a utilização da 

experiência como um classificador, uma moeda de troca, este critica fortemente 

qualquer conversão da experiência em classificações. Anuncia que “a experiência não 

tem nada a ver com o trabalho” (2002, p. 24), o que entendemos que por mais tempo 

de serviço tenha um professor, a verdadeira experiência pode ser que ele não tenha, 

pois, para ter experiência é necessário que algo os aconteça, lhes toque e não que as 

coisas se passem, e aconteçam. Muitos dos programas de formação, de seleção e de 

promoção de professores no Brasil, utilizam desse critério como classificação e 

premiação, que se for levado o sentido da palavra experiência par Larrosa, nada teria 

a ver. 
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Outro ponto limitante da utilização do saber da experiência é o que Pimenta 

(2015) aborda, a respeito dos profissionais que atuam de maneira precária na educação, 

ou seja, pessoas formadas em outra área de atuação e que exercem a profissão de 

professor. Nesse caso, esses docentes se valem unicamente do saber da experiência, 

que para a autora é importante, porém limitante, já que o conhecimento do que é ser 

professor este docente adquiriu na posição de aluno e em um contexto diferente do 

atual, já que a sociedade muda em função do tempo. 

A visão unilateral do que é ensinar e aprender é problemática, por exemplo, 

numa turma de estudantes que possuem variadas características. Conhecer como fui 

na situação de aluno e como foram meus professores na época em que estudava é 

insuficiente e chega uma hora que este professor, que atua por tentativa e erro, ao lidar 

com situações que fogem do que antes era bem sucedido, não conseguirá entender o 

motivo pelo qual não existe mais êxito. Essa situação exposta por Pimenta (2015) 

resulta em o professor entender que os alunos de antes não são mais os mesmos. 

Na formação continuada de professores, limitar o conhecimento novo 

unicamente ao saber que possuem pelo que já experimentaram é negar qualquer 

tentativa de melhoria, ao nosso entender é nos condicionar ao saber experiencial e nos 

deixar levar pelo determinismo. O papel da partilha de experiência ao nosso entender 

é aquela que contribui para formação do professor ‘dito experiente’, enquanto reflete 

sobre o que lhe passou e sistematiza para comunicação e formação do grupo, e este 

deverá tomar ou não para si, aquelas informações de acordo o seu objetivo como 

professor. 

Até aqui vimos várias concepções diferentes de experiências, essas concepções 

oferecem elementos para pensarmos a formação e a prática de professores. A partir 

das concepções e críticas desses autores podemos refletir e entender que tipo de saber 

da experiência pode ser um elemento positivo na formação de professores, a 

moderação da utilização desse saber, em que momento é um limitador. 

Enfim, tivemos a pretensão de esclarecer as concepções ou ideias de 

experiências de acordo com os autores supracitados e suas consequências, com a 

intenção de diferenciar um saber da experiência que pode ser um fortalecimento para 

a formação de professores, de um saber da experiência que não contribuiria tanto 
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assim, bem como a maneira como esse saber tem sido utilizado tanto na formação, 

quanto na seleção de docentes para o exercício do magistério. 

A palavra experiência pode adotar amplos significados buscamos discutir, em 

que sentido, esse saber está sendo utilizado é necessário para que possamos evitar 

radicalismos e extremismos, ao considerar que: ou esse saber não tem valia, ou toda 

experiência é válida, ou até se esse saber é mais importante do que outros saberes que 

constituem o fazer e o ser docente. Deixamos como ponto de reflexão algumas 

indagações que consideramos pertinente questionar: Estamos considerando 

experiências de qualidade? Estamos utilizando-a junto a um processo de reflexão 

crítica ou como determinação? Estamos relacionando-a com os demais saberes 

necessários à docência? Como e em que sentido estamos utilizando da experiência no 

processo formativo? 

2.4 Formações de professores em exercício: a perspectiva reflexiva como eixo 

estruturador 

A respeito da formação permanente do professor, Gil-Perez e Carvalho (2011), 

apontam que enquanto a formação inicial é totalmente universitária, realizada por 

uma universidade, a formação permanente deve ser aberta a todas as ações que 

favoreçam ao professor que está em exercício a sua (auto) formação, podendo a 

universidade fazer parte desse esforço.  

Há uma necessidade de formação continuada declarada em artigos, livros, teses 

e dissertações, por professores dos anos iniciais que afirmam que sua formação inicial 

apenas, não dá conta das demandas que o Ensino de Ciências propõe. Neste viés 

Delizoicov, Lopes e Alves (2005) destacam que essa formação continuada, 

especialmente com professores que já atuam em sala de aula, devem existir e 

considerar os saberes docentes desenvolvidos pelos professores com a prática 

pedagógica e ao longo de sua formação até aquele momento. Dessa forma as autoras 

destacam que:  

 

De qualquer forma, é preciso, cada vez mais, enfrentar a questão 
da melhor relação entre aspectos formativos e atuação 
profissional. Se, por um lado, há a necessidade de uma 
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articulação mais orgânica da formação inicial e a atuação 
profissional nos espaços escolares, também não é suficiente uma 
formação continuada que não esteja articulada organicamente ao 
cotidiano de atuação docente. (DELIZOICOV; LOPES; ALVES, 
2005, p. 5) 
 

Para Imbernón (2010) a vantagem do professor em exercício é poder utilizar de 

sua experiência para poder tomar decisões no momento do seu planejamento, isso faz 

com que ele fuja do papel puramente técnico, em que são subordinados a produção de 

conhecimentos desenvolvidos por terceiros. Essa subordinação pode ter 

consequências de ação docente, entendidas como verdadeiros obstáculos para 

formação, como: dissociação entre teoria e prática; isolamento profissional e 

marginalização do contexto ético, político, moral do local. 

O grupo de professores participantes desta pesquisa, tem em sua maioria a 

característica de serem profissionais que já atuam em sala de aula, exercendo a função 

de professor há muitos anos, portanto, trata-se de um conjunto de professores que 

estão em exercício e que conhecem bem o campo de atuação: escola, alunos, gestão e 

entorno, portanto mais propícios a colaborar com discussões que envolvam tais 

questões. Ibiapina (2008) considera que em um contexto de pesquisa colaborativa 

sejam desenvolvidas ações que criem um espaço de reflexão sobre a prática docente 

em que, o pesquisador colabore com os professores e os professores autorizarem 

divulgar o conhecimento produzido durante as relações desenvolvidas durante o 

processo formativo.  

Tratam-se de professores, quase unanimes, que se formaram há 

aproximadamente 10 anos ou mais, que trabalham em dois turnos e que levam muito 

trabalho (planejamento, avaliação e aspectos técnicos e burocráticos do trabalho 

docente) para ser realizado em suas casas e que contam com pouco tempo para investir 

em sua formação. 

Dado um contexto de formação com tais características com professores ditos 

“experientes”, quando nos referimos ao tempo de serviço docente, procuramos 

promover um ambiente formativo em que esses professores pudessem: refletir sobre 

sua prática em Ensino de Ciências, discutir entre seus pares, estudar e opinar sobre 

uma abordagem didática e construir coletivamente um aprimoramento profissional. 
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Propomos então, que utilizássemos os horários de cumprimento de carga 

horária complementar obrigatória desses professores, chamado de Módulo II, que até 

então era feito individualmente, para que um ambiente de discussões conjuntas se 

instaurasse na própria escola. Mediados por Alarcão (2011, p. 44) que mesmo diante 

as críticas, acredita no paradigma da formação do professor reflexivo e aconselha que 

esse paradigma pode ser muito valorizado se passássemos de um nível individual, 

para “o nível de formação situada no coletivo dos professores no contexto de sua 

escola”. 

Reconhecemos os professores participantes como principiais responsáveis por 

suas práticas pedagógicas, abrindo espaços para críticas e reflexões para tudo aquilo 

que está sendo colocado em pauta, oferecendo-lhes, inclusive, autonomia para negar 

o que vem sendo proposto, caso entenda que não contribuirá para um ensino de 

qualidade em suas turmas. Conforme sugere Freitas e Villani (2002, p. 2002) 

tentaremos sair “de uma situação inicial na qual conduzem atividades de 

aprimoramento científico e didático bem definidas” e conduziremos “para uma final 

na qual se tornam disponíveis para atividades mais flexíveis de assessoria do 

planejamento didático dos professores.” 

Tomaremos como referência para construção e desenvolvimento dos encontros 

de formação, o professor como um profissional que reflete (praticantes reflexivos) 

(ZEICHNER, 1993) critica, opina e decide sobre sua prática. Reflete sobre o que está 

ensinando, se possui significado para seus alunos, pra que ensinar determinado 

conteúdo, se poderia fazer de outra forma; critica qualquer imposição ou ordem que 

afete sua autonomia em sala de aula; opine a respeito das propostas levadas, das 

teorias estudadas considerando suas experiências vividas e decide qual a melhor 

maneira de desenvolver seu fazer docente. 

Para Zeichner (1993, p. 19) o movimento reflexivo tenta fugir da reação contra 

o professor ser mero técnico que se limita a cumprir ordens, implica em reconhecer 

que os professores “são profissionais que devem desempenhar um papel activo na 

formulação tanto dos propósitos e objetivos do seu trabalho, como dos meios para 

atingir; isto é, o reconhecimento de que o ensino precisa de voltar às mãos dos 

professores.” No entanto, Zeichner (1993), teme a rejeição dos professores pelos 
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conhecimentos produzidos na universidade, e considera um erro tão grande, quanto 

àquele que não reconhece o conhecimento produzido pelo professor. Esses extremos, 

podem gerar certos incômodos tanto da parte do especialista, quanto da parte do 

professor, enquanto que, poderiam unir os dois tipos de conhecimento para criar um 

novo conhecimento, ou melhorar um já existente, e é nessa perspectiva de somar 

conhecimentos é que estamos direcionando as reuniões de Módulo II. 

Com o contato direto com os professores teremos a oportunidade de incentivar 

a reflexão sobre sua prática docente (ZEICHNER, 1993). Promoveremos discussões 

sobre as questões: Como ensino ciências? Por que ensino ciências? Quais conteúdos 

mais importantes para meus alunos? 

Neste mesmo viés, Ibiapina (2008, p. 84) defende que os professores nas ações 

formativas respondam a questões como: “Quais são as minhas práticas? Quais são as 

teorias que se expressam em minha prática? Quais são as causas dessas práticas para 

o meu desenvolvimento profissional?” Ressalta ainda que após obter as respostas, 

podemos problematiza-las da seguinte forma: “Como podemos agir diferentemente, 

conduzindo de forma mais profissional a ação docente?”   

Desta forma, teremos espaços para diálogos e troca de experiências sobre ações 

exitosas e não exitosas, identificando e discutindo problemas e metodologias de 

ensino, sobretudo a distância entre o que é desejável ser desenvolvido nos anos iniciais 

e o que realmente é possível na concepção dos professores. Considerando as teorias 

constituídas das práticas do professor, para análise crítica e discussão em grupo, que 

permitirá que o professor tenha mais hipóteses de se perceber seus acertos e suas 

falhas. (ZEICHNER, 1993). 

Ibiapina (2008); Alarcão (2011) e Zeichner (1993), se preocuparam em mencionar 

a popularização do termo reflexão nas pesquisas de formação de professores e pelos 

formadores de professores. Dessa forma, o termo reflexão foi perdendo o seu 

significado e identidade, provocando certa desilusão. Esses autores, se preocuparam 

em esclarecer o significado de reflexão e em que sentido ela se mostra presente em um 

contexto de formação de professores. 

Partiremos do princípio fundamental do paradigma reflexivo, que consiste em 

afirmar que “Formação não é treinamento” (IMBERNÓN, 2010, p. 53). Portanto, a 
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intenção não é apresentar teorias, objetivos inflexíveis e resultados já esperados. Ou 

muito menos, impor alguma teoria e cobrar que utilizem em sua prática, mas colocar 

em debates teorias e ações para que com base na reflexão possamos discutir limites e 

possibilidades para a própria prática docente. Ibiapina (2008) descreve a necessidade 

de dar voz aos participantes para descrever e interpretar teorias e práticas, se 

posicionando e apontando elementos que concordam e discordam, no que diz respeito 

aos discursos dos colegas e das teorias educacionais. 

Zeichner (1993, p. 18) concorda com Dewey quando diz que “a reflexão não 

consiste num conjunto de passos ou procedimentos específicos a serem usados pelos 

professores. Pelo contrário, é uma maneira de encarar e responder aos problemas, uma 

maneira de ser professor.” Sobre o entender e tratar o professor como prático reflexivo, 

discorre que, significa reconhecer que a produção do conhecimento do que seja ensino 

de qualidade não é exclusividade da universidade, os professores produzem teorias 

baseadas em suas práticas, portanto é preciso reconhecer os conhecimentos e 

experiências dos professores como importante na resolução de um problema escolar. 

Afirma que o professor reflexivo avalia o seu ensino por meio de perguntas como: 

Gosto dos resultados? E não se preocupa simplesmente em atingir os seus objetivos, 

ainda, que a prática reflexiva é vista como prática social, da qual os professores em 

grupo, contribuem para o crescimento uns dos outros e ajudam os professores a serem 

consumidores críticos e criadores. 

No entanto, Zeichner (1993, p. 59) aponta quatro fatores que impedem uma 

aprendizagem docente genuína com base na análise do emprego do conceito de 

reflexão e prática reflexiva na formação inicial de professores, sendo eles: 

 

a insistência em ajudar os alunos-mestres a confrontar-se melhor com 
práticas reflexivas conduzidas por outros e uma negligência das 
teorias e conhecimentos incorporados nas suas próprias práticas, e na 
dos outros professores; uma forma de pensar que limita as reflexões 
dos alunos-mestres a questões técnicas de métodos de ensino e de 
organização interna da sala de aula e negligencia as questões 
curriculares; a facilitação da reflexão dos alunos mestres sobre o seu 
próprio método de ensino, ao mesmo tempo que ignoram o contexto 
social e institucional em que o ensino tem lugar; a insistência em ajudar 
os professores a refletirem individualmente. 
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É diante de tais argumentos expostos, sobre a prática reflexiva que tentaremos 

direcionar os encontros de formação de professores propostos nesta pesquisa. Não de 

forma rígida e pretenciosa de formar professores reflexivos, mas com a intenção de 

propor um ambiente propício a prática reflexiva. Considerando as palavras de 

Imbernón (2010, p. 56) quando expressa que “A formação, enquanto processo de 

mudança, sempre gerará resistências, mas estas terão um caráter mais radical, se a 

formação for vivida como uma imposição arbitrária, aleatória, não verossímil e pouco 

útil.” E de Mizukami (2006, p. 2) que estabelece que sob a perspectiva reflexiva tanto a 

universidade quanto a escola deveriam se envolver com a teoria e com a prática e que 

“Boa parte sobre as discussões sobre aprendizagem da docência e das tentativas de 

implementação de novos referenciais para os cursos de formação tem-se orientado 

atualmente por essa segunda tendência.” 
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CAPÍTULO 3 

O ENSINO DE CIÊNCIAS/FÍSICA POR INVESTIGAÇÃO NOS ANOS INICIAIS 

Neste Capítulo, buscaremos explanar a respeito do Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI) como referencial teórico-metodológico utilizado para o ensino-

aprendizagem em física nos anos iniciais, apontando características, definindo os 

principais conceitos, elencando pontos favoráveis e justificando a proposta de trabalho 

em questão, tomando como base o referencial construtivista de aprendizagem 

proposto por Piaget. 

3.1 A construção do conhecimento: contribuições da Teoria Psicogenética de Jean 

Piaget para o processo de ensino-aprendizagem 

Um modelo de escola em que o estudante recebe passivamente todo o conteúdo 

acumulado durante anos de pesquisa há muito tempo já não é o esperado. Um novo 

objetivo de formação nos anos iniciais da escola é almejado. Este momento formativo 

pode ser caracterizado como a formação básica do cidadão, com o desenvolvimento 

de habilidades que exigem ação por parte dos estudantes, como exemplo, a capacidade 

definida por “saber combinar leituras, observações, experimentações, registros, etc., 

para coleta, organização, comunicação e discussão de fatos e informações” (BRASIL, 

1997, p. 31). No entanto, o que temos observado em diversos relatos é que uma prática 

docente que estimula a passividade do estudante ainda permanece fortemente nas 

escolas e, inclusive, no Ensino de Ciências. 

Buscamos neste tópico, apoiados no referencial piagetiano, apontar algumas 

críticas à escola tradicional e defender a ação do estudante como contribuinte no 

processo de construção do conhecimento. Para tanto, dividimos este tema em três 

subtemas, sendo eles: 1) Uma crítica a escola tradicional: quais os motivos?; 2) Breve 

discussão da teoria de Piaget: direcionamentos para o processo de ensino-

aprendizagem; e 3) Os estágios de desenvolvimento: a psicogênese dos 

conhecimentos. 

No primeiro subtema, buscamos abordar as críticas feitas por Piaget a respeito 

da escola tradicional e a defesa por uma escola ativa, explicitando alguns argumentos 

que justificam essas críticas. No segundo subtema, buscamos, sucintamente apontar 
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os processos de desenvolvimento cognitivo e as condições para o desenvolvimento da 

aprendizagem. No terceiro tópico, discutimos a respeito dos estágios de 

desenvolvimento e as características de cada um, encerrando o tópico fazendo algumas 

relações possíveis da teoria psicogenética com o processo de ensino- aprendizagem. 

3.1.1. Uma crítica à escola tradicional: quais os motivos? 

Jean Piaget (1975) põe em dúvida os métodos utilizados pela escola tradicional, 

a respeito da sua eficácia em formar uma criança e/ou adolescente com raciocínio 

autônomo e ativo.  Para o autor, a escola deveria oferecer ao aluno um corpo 

considerável de conhecimentos, onde poderiam ser aplicados os mais variados 

exercícios, promovendo, assim, uma “ginástica intelectual” que precisaria ser 

consolidada e desenvolvida.  

Essa “ginástica” da inteligência proposta pela escola tradicional, não permite 

que subsista o conhecimento adquirido. Por esse motivo, os defensores da escola ativa, 

argumentavam que a conquista pelo saber, por meio das pesquisas livres e do esforço 

espontâneo (predisposição para aprender), fariam com que sustentassem muito mais 

esse conhecimento, que por sua vez, seria útil no decorrer da vida, e ainda, aumentaria 

de maneira permanente a sua curiosidade dos estudantes sem deixar estancá-la. 

(PIAGET, 1975). 

Piaget (1975, p. 63), entretanto, argumentava que seria necessária uma reforma 

intelectual muito mais complexa e radical, pois, as “[...] operações lógicas só se 

constituem e adquirem suas estruturas de conjunto em função de um certo exercício, 

não somente verbal, mas sobretudo e essencialmente relacionado à ação sobre os 

objetos e à experimentação [...]”. Piaget (1975) define operação como uma ação 

interiorizada e coordenada com outras ações semelhantes de acordo as estruturas 

específicas de composição, e julgam necessários, o intercâmbio e a colaboração entre 

os indivíduos. 

Depois deste confronto entre escola tradicional e as condições eficazes para 

autonomia e ação do estudante e, ainda, da afirmação de que as operações lógicas 

dependem de certos exercícios que não se esgotam no verbal, Piaget (1975, p. 63) lança 

dois questionamentos dos quais utilizaremos como pauta para discussão. Sendo eles: 
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“Será então o bastante, para criar uma lógica na criança e no adolescente, que o aluno 

ouça durante anos, as mais esplendidas preleções, da mesma forma que um adulto 

assiste uma conferência?”; e “Ou, pelo contrário, uma formação real dos instrumentos 

da razão, estará a exigir uma ambiência coletiva de pesquisa ativa e experimental, bem 

como de discussão em comum?”. 

Piaget pondera que a inteligência infantil não pode ser concebida como inferior 

a inteligência do adulto, trabalhada com os métodos pedagógicos de pura 

receptividade. Dessa maneira define que: “Toda inteligência é uma adaptação; toda 

adaptação comporta uma assimilação das coisas do espírito, como também o processo 

complementar de acomodação. Logo, qualquer trabalho de inteligência repousa num 

interesse” (PIAGET, 1985, p. 162). 

Com isso as atividades desenvolvidas na escola precisam fazer sentido e 

despertar o interesse do aluno. Piaget considera esse interesse, como a identificação 

que o estudante tem pela tarefa, para ele, trata-se de um aspecto dinâmico da 

assimilação. Piaget (1985) explica que quando a escola ativa argumenta que o esforço 

do aluno deve vir dele e não pode ser algo imposto, preparado e dado, quer dizer 

apenas que as leis de toda inteligência devem ser respeitadas. 

Acrescenta que “a educação tradicional sempre tratou a criança como um 

pequeno adulto, um ser que raciocina e pensa como nós, mas desprovido 

simplesmente de conhecimentos e de experiência.” No entanto, admitindo que o 

pensamento da criança é diferente do adulto “[...] o objetivo principal da educação é 

compor a razão intelectual e moral; como não se pode moldá-las de fora, a questão é 

encontrar o meio e os métodos convenientes para ajudar a criança a constituí-la ela 

mesma” (PIAGET, 1985, p. 163). 

Em síntese, podemos responder, com base nos argumentos de Piaget (1985, p. 

164), aquela primeira pergunta com um pequeno trecho de uma de suas obras. 

 

No que se refere à educação intelectual, a questão crucial é a da lógica 
da criança. Se ela raciocina da mesma maneira que nós, a escola 
tradicional está justificada em lhe apresentar as matérias de ensino 
como 'se se tratasse de conferências dadas a adultos. Mas basta analisar 
de idade para idade os resultados de lições de aritmética ou de 
geometria na escola primária, para se dar conta, logo de início, do 
enorme hiato que existe entre uma teoria adulta, mesmo elementar, e 
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a compreensão das crianças de menos de 11-12 anos. (PIAGET, 1985, 
p. 164)  

 
Dessa maneira, o entendimento da diferença entre os pensamentos do adulto e 

da criança é primordial para que entendamos que os métodos utilizados para 

aprendizagem de um, não terá eficácia para aprendizagem do outro. Por isso, há uma 

necessidade de entender de que forma a criança vai se desenvolvendo e quais os 

métodos mais adequados para favorecer esse desenvolvimento intelectual, já que o 

método puramente receptivo adotado pela escola tradicional se tornou alvo de severas 

críticas. 

No tange à segunda pergunta, Piaget (1985), ao falar sobre os métodos ativos, 

expõe que inicialmente não se podia dizer que estes tenham renovado os processos 

pedagógicos, e cita alguns mal-entendidos teóricos para justificar essa afirmação. O 

primeiro é compreender que uma escola ativa não se trata de uma escola de trabalhos 

manuais, mas que sua atividade implica uma manipulação de objetos, para que com a 

ação sobre esses objetos possa se manifestar, no plano da reflexão, a atividade 

autêntica. Outro fator é a do mestre não compreender as condutas espontâneas dos 

estudantes e achar que se trata de uma perda de tempo. Também acabou-se 

compreendendo que o interesse exclui o esforço e que os métodos ativos levam ao um 

individualismo anárquico, quando na verdade trata-se de uma combinação de 

trabalho individual e de equipes, que exige autodisciplina e esforço voluntário. 

A respeito dos métodos ativos, Piaget (1985) coloca que estes conferem ao 

estudante uma maior participação na construção do conhecimento. No ambiente ativo 

existe um favorecimento da consciência livre e a denúncia do professor como opressor 

que vive de “lições” de moral. Ao contrário dos métodos predominantes em vigor, 

pretende formar indivíduos que respeitam o direito e a liberdade de outrem. 

Piaget (1975; 1985) argumenta que os métodos ativos são os únicos que 

conseguem desenvolver uma personalidade intelectual, propiciando ao aluno o pleno 

rendimento, e faz isso por meio da intervenção coletiva, ao mesmo tempo em que 

forma a personalidade moral por meio de trocas intelectuais. A respeito da ambiência 

coletiva, Piaget (1975, p. 70) reforça que: “Não seria possível constituir, com efeito, uma 

atividade intelectual verdadeira, baseada em ações experimentais e pesquisas 
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espontâneas, sem uma livre colaboração dos indivíduos, isto é, dos próprios alunos 

entre si, e não apenas entre professor e aluno.” 

Por fim, Piaget (1975, p. 79) conclui que o direito à educação inclui “o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e o reforço do respeito pelos direitos do 

homem e pelas liberdades fundamentais”, e que isso não pode ser conquistado com os 

métodos de ensino em vigor. A autonomia, a reciprocidade, os direitos e a liberdade 

dos sujeitos não poderão ser desenvolvidos em um ambiente de autoridade e opressão, 

tanto intelectual, quanto moral. 

Diante disso, nos perguntamos como o conhecimento é desenvolvido pela 

criança? Apresentaremos no próximo tópico, de maneira breve, algumas explicações a 

respeito da construção do conhecimento, com base nos escritos piagetianos. 

3.1.2. Breve discussão da teoria de Piaget: direcionamentos para o processo de 
ensino-aprendizagem 

Piaget foi um grande estudioso do desenvolvimento da inteligência infantil, 

suas obras influenciaram e continuam influenciando ações no campo da educação, por 

apresentar de maneira detalhada os processos de desenvolvimento cognitivo, desde a 

infância até a vida adulta. Moreira (2009) argumenta que a implicação mais óbvia de 

teoria piagetiana é o respeito que deve existir ao nível de desenvolvimento cognitivo 

do aprendiz. No entanto, outras contribuições relevantes podem ser consideradas, 

como a importância da ação do estudante nas atividades desenvolvidas, e o 

entendimento de como o indivíduo constrói o conhecimento e desenvolve a 

inteligência, admitindo que o sujeito está em constante construção e transformação. 

Piaget afirma que “o desenvolvimento mental é uma construção contínua, comparável 

a uma edificação de um grande prédio que, à medida em que se acrescenta algo, ficará 

mais sólido” (PIAGET, 1999, p. 14). 

A defesa da atividade do sujeito pode ser entendida pelo seguinte trecho de 

Piaget (2009, p. 7): 

 

Todas as minhas afirmações de hoje representam a criança e o sujeito 
da aprendizagem como ativos. Uma operação é uma atividade. A 
aprendizagem é possível apenas quando há uma assimilação ativa. É 
essa atividade de parte do sujeito que me parece omitida no esquema 
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estímulo-resposta. A formulação que proponho coloca ênfase na ideia 
da auto-regulação, na assimilação. Toda ênfase é colocada na atividade 
do próprio sujeito, e penso que sem essa atividade não há possível 
didática ou pedagogia que transforme significativamente o sujeito.  

 

Neste tópico, discutiremos sobre como Piaget define os mecanismos de 

aprendizagem e como a criança constrói o conhecimento. Para tanto, iniciaremos 

discutindo sobre a inteligência. Piaget (1977, p. 21) pondera que a inteligência pode ser 

definida pelo seu processo e possui natureza adaptativa, considera que ela “constitui 

o estado de equilíbrio no sentido a que tendem todas as adaptações sucessivas de 

ordem sensório-motora e cognitiva, assim como todas as trocas assimiladoras e 

acomodadoras entre o organismo e o meio”. Ou seja, a inteligência é resultado dos 

processos de assimilação, acomodação e adaptação, e pode ser considerada como o 

produto das interações entre o sujeito e meio.  

Todavia, “toda a adaptação é uma equilibração entre uma acomodação e uma 

assimilação complementares, e é, em si mesma, correlativa de uma organização interna 

e externa dos esquemas adaptativos” (PIAGET, 1971, p. 136). Deste pequeno trecho, 

retirado da obra “O nascimento da inteligência na criança” de Jean Piaget, podemos 

elencar seis conceitos básicos de sua teoria: adaptação, equilibração, acomodação, 

assimilação, organização e esquemas. Convém definir e expor os seus processos. 

Iniciares definindo os termos organização e esquemas, que conforme o trecho 

acima, estão correlatados. A organização para Piaget (1986, p. 192) “[...] é o aspecto 

interior do funcionamento dos esquemas ao qual a assimilação tende a reduzir o meio 

exterior. A organização apresenta-se, portanto, como uma adaptação interna de que a 

acomodação e a assimilação reunidas constituem a expressão exterior”. Com a 

organização dos esquemas é possível uma criança, por exemplo, classificar um objeto, 

reconhecer que determinado objeto pertence a um grupo e não a outro de maneira 

imediata. 

De fato, Piaget (1986) afirma que cada esquema ou o conjunto deles, permite 

com que as coisas sejam assimiladas, sem estes, nenhuma assimilação poderia ocorrer. 

Pulaski (1986) define esquema como a estrutura cognitiva existente ou um padrão de 

conhecimento e/ou comportamento inicial, que se inicia de uma maneira mais simples 

a vai se constituindo, ficando mais complexo e se refinando com a adaptação. Portanto, 
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os esquemas iniciais do sujeito vão se reorganizando conforme ocorre o 

desenvolvimento mental desse sujeito, iniciando no estágio sensório motor e sofrendo 

evoluções até chegar a vida adulta, num estado mais complexo e refinado. 

A respeito da adaptação, Piaget (1977, p. 17) considera que ela “[...] deve ser 

caracterizada como um equilíbrio entre as atuações do organismo sobre o meio e as 

atuações inversas”. “Pode-se então definir adaptação como um equilíbrio entre 

assimilação e acomodação, o que equivale a dizer: equilíbrio dos intercâmbios entre o 

sujeito e os objetos” (ibid., p. 18). Podemos, então, considerar que vivemos sempre em 

busca de uma adaptação ao meio e fazemos isso por meio da assimilação, a 

acomodação e a equilibração, que consideramos como mecanismos de adaptação. 

Piaget (1996, p. 357) estabelece que existe uma evolução de um estado inicial 

para um estado final de desenvolvimento devido as constantes interações do sujeito 

com o meio, e em seguida explicita as possibilidades desta evolução. Segundo o autor: 

 
O estudo sucessivo das noções de objeto, de espaço, de causalidade e 
de tempo nos levou às mesmas conclusões: a elaboração do universo 
por meio da inteligência sensório-motora constitui a passagem de um 
estado no qual as coisas estão centradas em torno de um eu que 
acredita direcioná-las e ignora-se a si mesmo enquanto indivíduo para 
um estado no qual o eu, ao contrário, ao menos praticamente, se situa 
em um mundo estável e concebido como independente da atividade 
própria (ibid., p. 357). 

 

Para explicitar essa passagem de estados, Piaget (1996) utiliza os conceitos de 

assimilação e acomodação. No início do desenvolvimento da inteligência há um 

predomínio da assimilação, essa inteligência se desenvolve até a acomodação dos 

múltiplos esquemas se tornar recíproca a assimilação. Neste início, a assimilação pode 

ser definida como a utilização de um meio externo para compor seus esquemas que já 

traziam de maneira hereditária ou inicialmente adquiridos, apenas em forma de 

ajustamento das coisas assimiladas. Piaget (1996) esclarece que mesmo a assimilação 

precedendo, a acomodação é sempre de um esquema, e que acomodar um esquema 

significa mudá-lo, diferenciá-lo de um esquema anterior em função de uma 

experiência atual. Ainda, diz que não há experiência pura sem assimilação de 

esquemas anteriores, a acomodação e assimilação coexistem. 
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No entanto, conforme os esquemas se multiplicam e se diferenciam durante 

esses processos de assimilação e acomodação, a assimilação deixa de significar apenas 

a incorporação de coisas por intermédio do meio externo e passa a estabelecer “uma 

rede cada vez mais estreita de coordenações entre os esquemas que definem a 

atividade e, por conseguinte, entre às coisas as quais se aplicam tais esquemas” 

(PIAGET, 1996, p. 359). 

Piaget considera a assimilação e a acomodação como opostas, ao passo que a 

primeira tem a intenção de incorporar o meio ao organismo e a segunda é a fonte de 

mudanças que expõe o organismo a influências do meio. As duas funções são 

antagônicas, no entanto, a vida mental em desenvolvimento se alimenta da 

coordenação entre as duas, sendo que a assimilação e a acomodação são indissociáveis 

e funcionam como “polos de uma interação entre o organismo e o meio que é a 

condição para qualquer funcionamento biológico e intelectual”, supondo essa 

interação um equilíbrio entre as funções dos polos em questão. (PIAGET, 1996, p. 360) 

Complementa Piaget (1996), que a assimilação do real aos esquemas existentes 

do indivíduo faz com que aconteça sempre uma acomodação destes, e a cada nova 

acomodação a assimilação se opõe. Se os esquemas se modificarem, vencidos pela 

acomodação, novas associações são realizadas. Existe, então, uma forma de equilíbrio 

entre esses dois processos que propicia o desenvolvimento. 

A inteligência, então, para Piaget (1996) não se inicia nem com o conhecimento 

das coisas, nem com o conhecimento do eu, mas com o conhecimento da interação 

entre ambas, orientando-se para os dois polos desta interação que organiza o mundo 

e a si mesmo, num equilíbrio entre a experiência externa (assimilação) e a sua 

organização interior (acomodação). 

Sobre esse equilíbrio, Piaget (1999) esclarece que não se trata do mesmo da 

física, entendido como o balanceamento das forças em um estado de repouso, mas sim 

de uma forma de compensação advinda das atividades do sujeito mediante as 

respostas às perturbações do meio externo. A equilibração, diferente do equilíbrio 

enquanto estado ou resultado final, é mais importante na explicação psicológica por 

se tratar de um processo, que resulta em desenvolvimento por equilibrar os fatores 

internos e externos (assimilação e acomodação). Assim, define Piaget (1999, p. 97) que 
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“o equilíbrio das estruturas cognitivas deve ser concebido como compensação das 

perturbações exteriores por meio das atividades do sujeito, que serão as respostas a 

essas perturbações”. 

DeVries e Sales (2013) com base na teoria piagetiana afirmam que a cada 

equilibração as crianças mudam o que sabem (conhecimento) e melhoram a 

capacidade de organizar mentalmente e, por isso, tornam-se mais inteligentes. Pois, a 

equilibração envolve momentos de dúvidas que causam uma desequilibração, e este 

desequilíbrio ocorre quando uma resposta não condiz com o que a criança esperava. 

Por exemplo, uma criança que colocou dois seguimentos de rampas formando um 

ângulo reto, feito isso ela lança uma bolinha de gude com o pensamento que a bola 

faria a curva, no entanto a bola seguiu em linha reta. O que a criança esperava não foi 

constatado e isso causou um desequilíbrio, tanto intelectual quanto afetivo, por conta 

da frustração que causou à criança. As autoras explicam, ainda, que existem dois tipos 

de desequilíbrio: o leve e o forte. Sendo que o primeiro serve para instigar, fazer com 

que as crianças se sintam compelidas a buscarem soluções, e o outro causa o abandono 

pela tarefa. As autoras consideram que é assim que o aprendizado ocorre, isto é, por 

meio de constantes equilíbrios e desequilíbrios. 

Cabe pontuar que DeVries e Sales (2013) citam, no decorrer de sua obra, 

algumas ideias importantes discutidas por Piaget, como a questão do interesse pela 

atividade, da experimentação e da cooperação entre os estudantes.  

A respeito do interesse as autoras citadas utilizam das ideias de Piaget para 

explicar a influência da afetividade no processo de ensino-aprendizagem. Explicam 

que para Piaget as relações mentais contêm componentes afetivos que influenciam no 

desenvolvimento da inteligência e do conhecimento, sendo o interesse um destes 

componentes. Destacam, também, que Piaget considera o interesse como 

“combustível” do conhecimento, pois, alimenta o processo de ensino-aprendizagem à 

medida em que, com ele, a criança investe energia e esforço para realizar a tarefa. “Elas 

irão dedicar esforços prolongados quando as atividades forem emocional e 

intelectualmente satisfatórias.” Funciona como um auto-regulador da energia 

utilizada para sua realização. (DEVRIES; SALES, 2013, p. 42) 
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Desta forma, quanto mais engajada para realização da tarefa estiver a criança, 

mais esforço para realizá-la ela fará, isso é válido inclusive para adultos, comentam as 

autoras. Acrescentam que o desafio que os professores têm é de identificar fenômenos, 

atividades e materiais mais cativantes para trabalharem em sala de aula. E isso pode 

ser feito durante todo planejamento, na implementação deste planejamento e, também, 

na avaliação, antecipando, observando e concluindo questões de interesse dos alunos. 

A experimentação, segundo DeVries e Sales (2013), envolve ações que podem 

não funcionar conforme o esperado. Esta oportunidade de verificar que uma hipótese 

não é verdadeira pode ser explicado pela equilibração, é o instante em que as crianças 

entram em conflito com aquilo que pensavam que iam acontecer com o que realmente 

acontece.  

Entendemos melhor o papel da experimentação no seguinte trecho de Piaget 

(1969, p. 9): 

 

O positivismo, dizia-lhe eu, é uma certa forma de epistemologia que 
ignora ou subestima a atividade do sujeito em proveito unicamente da 
constatação ou da generalização das leis constatadas: ora, tudo o que 
encontro mostra-me o papel das atividades do sujeito e a necessidade 
racional da explicação causal. 
 

Neste trecho, Piaget faz uma crítica à epistemologia positivista cuja visão é de 

constatação e generalização, estimulando a ação do sujeito e a necessidade da 

construção de explicações causais por parte deste sujeito. Estímulo, este, com base nos 

seus estudos, em que encontra e reforça a necessidade desta ação constantemente. A 

experimentação também oportuniza a interação entre alunos e entre professores e 

propicia uma cooperação. 

A cooperação é para Piaget como uma espécie de contexto social, que muito 

contribui para o desenvolvimento do conhecimento ou inteligência e, também, para o 

desenvolvimento dos aspectos morais, afetivos, socais e de personalidade. O respeito 

mútuo faz parte de um contexto cooperativo no qual estudantes não tem receio de 

errar, de questionar sem se sentir intimidados pelo professor ou pelos colegas. Isso faz 

com que as crianças não se sintam reprimidas para agir e consequentemente para 

raciocinar (DEVRIES; SALES, 2013).       



72 
 

 

Podemos pensar, então, utilizando alguns princípios da teoria piagetiana e as 

considerações de Devries e Sales (2013), como poderia ser o ambiente de sala de aula 

que deve promover um ambiente favorável à aprendizagem, sendo ele caracterizado 

pelas seguintes ações do professor:  

• Estimular a participação dos estudantes com materiais, planejamentos, 

atividades e avalições instigantes; 

• Construir um ambiente físico e afetivamente propício a essa participação; 

• Permitir as expressões dos estudantes em relação a temática estudada e suas 

inter-relações; 

• Orientar com questões que promovam o raciocínio das crianças; 

• Incentivar a cooperação entre estudantes e professor com atividades de 

resolução de problemas em grupos; 

• Avaliar de maneira compreensiva, ressignificando os “erros” como 

possibilidades de desenvolvimento.  

Em síntese, apresentaremos na figura 2 os principais conceitos da Teoria 

piagetiana abordados e discutidos neste tópico.  

 

 

Figura 2: Representação da Teoria piagetiana. 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
A figura 2 apresenta no topo a concepção de sujeito do conhecimento conforme 

Piaget, como ativo, epistêmico que tem papel fundamental na construção do seu 
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próprio conhecimento. Esse sujeito em interação com o meio externo e ação neste meio 

está propício a passar por desequilíbrios, e buscar sempre uma equilibração, 

provocando assimilação e acomodação por meio dessas ações e, consequentemente, 

modificando a estrutura mental existente, através da organização dos esquemas, que 

se modificam conforme o sujeito constrói e reconstrói o conhecimento. Esse 

desenvolvimento se dá de forma gradual e progressiva, passando por estágios, os 

quais abrangeremos no tópico a seguir. O “desenvolvimento, portanto, é uma 

equilibração progressiva, uma passagem continua de um estado de menor equilíbrio 

para um estado de equilíbrio superior.” (PIAGET, 1999, p. 13). 

3.1.3. Os estágios de desenvolvimento: a psicogênese dos conhecimentos 

Quando nos propomos a falar do ensino de física nos anos iniciais e apoiá-lo, 

esclarecemos que serão tomados os devidos cuidados com as dimensões cognitivas, 

sociais e contextuais. À princípio, pode haver uma impressão de que o nível cognitivo 

das crianças que cursam o EFI não permita o ensino de física, conforme foi identificado 

por Delizoicov e Slongo (2011), e que os conceitos físicos seriam trabalhados por 

intermédio de fórmulas e leis em sua complexidade. Para tentar desconstruir essa 

impressão, nos apoiaremos nos estágios de desenvolvimento cognitivo da criança 

propostos por Piaget. A seguir elencaremos as características cognitivas principais das 

crianças em cada estágio e situações de aprendizagem. 

Alguns conceitos básicos da teoria piagetiana foram discutidos no tópico 

anterior, como adaptação, assimilação, acomodação, organização, esquemas e 

equilibração. Convém, agora, verificar “as diferenças qualitativas em relação a como 

eles ocorrem, por exemplo, na mente de uma criança, de um adolescente e de um 

adulto” (MOREIRA, 2009, p. 13). Faremos isso abordando brevemente as 

características dos estágios de desenvolvimento cognitivo: sensório-motor, pré-

operacional, operacional-concreto, e operacional formal.  

Os estágios implicam que o conhecimento é construído continuamente, com a 

inserção de conhecimentos novos, modificação dos esquemas existentes e com a 

integração de novos elementos à estrutura cognitiva. Piaget (2007), explica que o 

conhecimento não é algo predeterminado nas estruturas internas do sujeito e tão 
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pouco preexistente nos objetos, mas uma construção efetiva e contínua. Considera 

como desenvolvimento dos conhecimentos a passagem de um conhecimento de um 

nível (menos bom ou mais pobre) para um outro nível (mais rico em compreensão e 

extensão). Piaget (1999) ressalta que cada estágio adquire estruturas originais 

diferentes dos estágios anteriores, constituindo uma forma particular de equilíbrio e 

mais completa. Vejamos um pouco das características de cada estágio. 

 

1º estágio: sensório-motor 

Compõe o recém-nascido e o lactante, é o período que vai do nascimento até o 

aparecimento da linguagem. Este estágio representa a conquista através da percepção 

e dos movimentos, de todo o universo que o cerca (PIAGET, 1999). 

Para o autor, a vida mental do recém-nascido constitui no exercício de aparelhos 

reflexos, ou seja, as funções sensoriais e motoras que herdam no nascimento, que 

correspondem a instintos como a nutrição. Um exemplo que podemos destacar é o 

exercício da amamentação, com o exercício a criança suga melhor, começa a assimilar 

parte do seu universo a esse ato de sugar de maneira que esses reflexos e exercícios 

indiquem o prenúncio da assimilação. (ibid., 1999) 

Um segundo estágio deste período senso-motor, é quando a criança inicia 

movimentos ordenados com a cabeça quando um objeto vira, quando faz o ato de 

sugar o polegar, começa a conseguir pegar e segurar o que vê, sendo que essas ações 

contribuem na formação de novas capacidades. É o início do desenvolvimento de uma 

inteligência prática. (ibid., 1999) 

A inteligência prática, faz parte do que Piaget (1999) chamou de terceiro estágio 

deste mesmo período, é a inteligência que antecede a linguagem, ela é totalmente 

prática e constitui na manipulação dos objetos, como o ato de puxar uma vareta, 

empurrar ou pegar um objeto distante.  

No ponto de partida dessa evolução mental não há diferenciação entre o eu e o 

mundo exterior, há um egocentrismo inconsciente, radical e integral (PIAGET, 1999). 

Em outra obra, Piaget (2007) ressalta que o bebê não tem consciência de sua existência 

e nem consegue estabelecer uma fronteira entre o seu eu interior e o mundo externo, o 

bebê relaciona tudo a seu corpo como se fosse o centro de tudo. 
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Piaget (2007) conclui que os esquemas de inteligência sensório-motora não 

podem ser considerados como conceitos, pois, ainda não são manipulados por um 

pensamento. Então, apenas o seu aspecto prático e material é utilizado, sem quaisquer 

reconhecimentos enquanto esquemas, devido à falta de instrumentos semióticos. Essa 

situação muda com o aparecimento da linguagem, cujo período será discutido a seguir. 

 

2º estágio: pré-operatório 

Com a linguagem, o aparecimento do jogo simbólico e da imagem mental, 

novas capacidades são desenvolvidas nas crianças, as ações realizadas sobrepõem 

novas ações que são interiorizadas e conceitualizadas. Na verdade, essa interiorização 

trata-se de uma conceituação, que envolve a transformação dos esquemas existentes 

em noções propriamente ditas, mesmo que ainda rudimentares. (PIAGET, 2007). 

A respeito dessas transformações dos esquemas, Piaget (2007, p. 18) afirma: 

 

Ora, se o esquema não constitui um objeto de pensamento mas reduz-
se à estrutura interna das ações, ao passo que o conceito é manipulado 
pela representação e linguagem, então a interiorização das ações supõe 
a reconstrução destas num patamar superior, e portanto, a elaboração 
de uma série de novidades irredutíveis aos instrumentos do patamar 
interior. 
 

Sobre as principais novidades deste nível em relação ao sensório-motor, Piaget 

(2007) destaca em primeiro lugar que o sujeito adquire capacidade de inferências 

elementares, de classificações, configurações espaciais, correspondências etc. Em 

segundo lugar, com o advento da fase dos “por quês” dão início as primeiras 

explicações causais. 

Há uma passagem da ação para o pensamento, ou melhor, de um esquema 

sensório motor a conceitos. No entanto, Piaget (2007) salienta que essa passagem não 

acontece de forma brusca, mas por meio de uma diferenciação lenta e laboriosa 

relacionadas aos processos de assimilação. 

Em um segundo subestágio deste período, aproximadamente 5-6 anos, é 

marcado pelo começo de descentração, é o que permite a descoberta de ligações 

objetivas. Há uma passagem de um egocentrismo radical para essa descentração 

relativa. Piaget (2007) exemplifica que uma criança neste período sabe que se empurrar 
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uma placa com um lápis, pelo seu centro, a placa se movimentará em linha reta, no 

entanto, se empurrar por uma de suas extremidades elas rodopiará. Isto é, conseguirão 

fazer verdadeiras relações. 

 Piaget (1972, p. 2) relata que “é o início da linguagem, da função simbólica e, 

assim, do pensamento ou representação [...]. Durante todo este segundo período de 

representações pré-operacionais não há ainda conservação, que é o critério psicológico 

da presença de operações reversíveis.”. Piaget (2007), destaca que vários 

pesquisadores em diversos países replicaram seus experimentos e concluíram a 

inexistência de reversibilidade e de conservação, próprias do nível pré-operatório. 

A linguagem é o aspecto fundamental que conduz a mudanças tanto na 

afetividade, quanto no desenvolvimento intelectual. A criança, com o advento da 

linguagem é capaz de antecipar futuras ações e descrever ações passadas pela 

representação verbal. Com isso, surgem três aspectos fundamenteis para o 

desenvolvimento mental, sendo eles: o início da socialização da ação; o surgimento do 

pensamento propriamente dito; e a interiorização da ação. Além do surgimento de 

sentimentos interindividuais como simpatias, antipatias e respeito. (PIAGET, 1999). 

 

3º estágio: operatório-concreto 

 A respeito do primeiro nível deste estágio de desenvolvimento, Piaget (2007) 

considera como período importante na aquisição de instrumentos do conhecimento. 

Por volta de 7-8 anos de idade as ações interiorizadas adquirem categorias de 

operações, as transformações reversíveis. Dessa forma, afirma: “no caso do 

conhecimento das operações, encontramo-nos na presença de um processo temporal 

análogo, mas que envolve a fusão em um só ato das antecipações e retroações, o que 

constitui a reversibilidade operatória” (PIAGET, 2007, p. 31). 

A novidade deste estágio é que diferentes dos outros níveis em que há uma 

correção posterior dos erros, as operações começam a constar uma pré-correção, ou 

seja, pode haver ações executadas mentalmente, antes mesmo da executada 

materialmente. Surge, também, outros três momentos integrados neste nível: o 

primeiro é de uma abstração reflexiva que “extrai das estruturas inferiores o necessário 

à construção dos superiores”; o segundo é a abrangência da totalidade de um sistema, 
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ligando diversas ordenações ou reuniões parciais; o terceiro momento é o da auto-

regulação, que culmina na equilibração das conexões “segundo os dois sentidos, direto 

e inverso, da construção, de tal modo que a obtenção do equilíbrio caracteriza a 

passagem ao limite que engendra as novidades próprias desses sistemas em relação 

aos precedentes e sobretudo sua reversibilidade operatória.” (PIAGET, 2007, p. 35). 

Diferentemente do nível das operações formais, cujas crianças já conseguem 

raciocinar por meio de hipóteses, as operações concretas ocorrem diretamente com a 

ação sobre os objetos, assim como no nível anterior, porém com uma estrutura 

operatória (PIAGET, 2007). 

No segundo nível das operações concretas, existe um domínio das operações 

infralógicas ou espaciais. Por exemplo, existe uma mudança de opinião quando uma 

posição de certo objeto é modificada em relação ao sujeito. E por volta de 9-10 anos, a 

mudança de ponto de vista pode ser estendida em relação a um conjunto de objetos, 

como três montanhas observadas de diferentes posições/situações. 

A partir de 7-8 anos, em relação as operações lógico-matemáticas, Piaget (2007, 

p. 43) afirma que o sujeito se torna capaz de “construir estruturas tanto multiplicativas 

quanto aditivas: tabelas de entrada dupla (matrizes) que envolvem classificações 

segundo dois critérios simultâneos, correspondências seriais ou seriações duplas”. 

Para Piaget (1999), no estágio operatório ou infância, de 7 a 11 anos, 

diferentemente do estágio anterior (pré-operatório), neste momento a criança é capaz 

de diferenciar o seu ponto de vista do ponto de vista dos demais, dessa forma, as 

discussões tornam-se possíveis, é iniciada a construção lógica, a criança já consegue 

abstrair da realidade a partir do concreto. 

A criança após os sete anos é capaz de cooperar, por saber diferenciar seu ponto 

de vista dos demais, isso pode ser percebido pela própria linguagem da criança, a 

discussão com o adversário se torna possível e as explicações já se desenvolvem no 

plano do pensamento, o egocentrismo desaparece quase que totalmente. A criança, 

também, começa a liberar do seu egocentrismo social e intelectual “tornando-se, então, 

capaz de novas coordenações, que serão de maior importância, tanto para inteligência 

quanto para afetividade. Para inteligência, trata-se do início da construção lógica [...]. 
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Para afetividade produz uma moral de cooperação e autonomia individual [...]” 

(PIAGET, 1999, p. 42). 

 

4º estágio: operatório-formal 

Por volta de 11-12 anos, a criança desenvolve estruturas operatórias formais, 

último estágio, isso não significa que não há mais desenvolvimento, mas o 

conhecimento se aprofundará, independentemente de características mentais 

específicas, as operações se libertam do contexto psicológico relacionadas as ações do 

sujeito, conforme diz Piaget (2007). 

As operações formais, constitui um período em que o conhecimento ultrapassa 

o real, para fazer parte do possível, como exemplo, a sequência infinita de números 

inteiros. Mas uma novidade igualmente essencial neste período, é que as hipóteses 

passam a ser proposições e não objetos, com ela se torna possível as operações de 

classes, relações etc. (PIAGET, 2007). Piaget (1999, p. 59) esclarece que “quando o 

pensamento da criança se afasta do real, é simplesmente porque ela substitui os objetos 

ausentes pela representação mais ou menos viva, está se acompanhado de crença e 

equivalente ao real”. 

Piaget (1999, p. 59) relata que é por volta de 11 a 12 anos que o pensamento da 

criança passa por uma ampla transformação, sendo ela o fim das operações 

construídas na segunda infância e a passagem de um pensamento concreto para um 

pensamento formal, ou, hipotético-dedutivo. “Por outro lado, se se pede aos sujeitos 

para raciocinarem sobre hipóteses simples, sobre um enunciado puramente verbal dos 

problemas, logo perdem pé e recaem na intuição pré-lógica dos pequenos.” 

Após os 11-12 anos o pensamento formal se desenvolve, as operações lógicas 

saem do plano da manipulação concreta e passa para o plano das ideias. O 

pensamento, portanto, é “hipotético-dedutivo”, aquele que é capaz de tirar conclusões 

por meio de hipóteses e não apenas com uma observação do real. (ibid., 1999) 

Em síntese, a respeito dos estágios juntamente com os subestágios, Piaget (1999, 

p. 15) elenca: 

 

1°) O estágio dos reflexos, ou mecanismos hereditários, assim como 
também das primeiras tendências instintivas (nutrições) e das 
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primeiras emoções. 2°) O estágio dos primeiros hábitos motores e das 
primeiras percepções organizadas, como também dos primeiros 
sentimentos diferenciados. 3°) O estágio da inteligência sensoro-
motora ou prática (anterior a linguagem), das regulações afetivas 
elementares e das primeiras fixações exteriores da afetividade. Estes 
três primeiros estágios constituem o período da lactância (até por volta 
de um ano e meio a dois anos, isto é, anterior ao desenvolvimento da 
linguagem e do pensamento); 4°) O estágio da inteligência intuitiva, 
dos sentimentos interindividuais espontâneos e das relações sociais de 
submissão ao adulto (de dois a sete anos, ou segunda parte da 
“primeira infância”) 5º- O estágio das operações intelectuais concretas 
(começo da lógica) e dos sentimentos morais e sociais de cooperação 
(de sete a onze- doze anos). 6°) O estágio das operações intelectuais 
abstratas, da formação da personalidade e da inserção afetiva e 
intelectual na sociedade dos adultos (adolescência). 

 

O Quadro 4, apresenta os estágios, a idade aproximada que constitui cada estágio e as 

principais características de cada um, apresentados neste tópico por Lefrançóis (2008). 

 

Quadro 4: Estágios do desenvolvimento cognitivo de Piaget 
Estágio Idade aproximada 

(anos) 
Características principais 

Sensório-
motor 

0-2  Inteligência motora 
 O mundo do aqui e agora 
 Ausência de linguagem e de pensamento 

nos estágios iniciais 
 Nenhuma noção de realidade objetiva 

Pré-
operacional 

2-7 
 2-4 anos 
 4-7 anos 

 Pensamento egocêntrico 
 Raciocínio dominado pela percepção 
 Soluções intuitivas e não lógicas 
 Incapacidade de conservar 

 
Operações 
concretas 

7-11 ou 12  Capacidade de conservar 
 Lógicas de classe e relações 
 Compreensão de números 
 Pensamento ligado ao concreto 
 Desenvolvimento da reversibilidade no 

pensamento 
Operações 

formais 
11 ou 12-14 ou 15  Generalidade completa do pensamento  

 Pensamento proposicional 
 Capacidade de lidar com o hipotético 
 Desenvolvimento de forte idealismo 

Fonte: Lefrançóis (2008, p. 261). 

 

A Teoria de Piaget trata-se de uma teoria de desenvolvimento humano, porém, 

a sua ênfase é no desenvolvimento do conhecimento, portanto, epistemologia genética, 
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nome que o próprio Piaget atribuiu a sua teoria. Lefrançóis (2008) justifica, por meio 

de três pontos, a consideração desta teoria como sendo, também, uma teoria de 

aprendizagem. O primeiro aspecto apontado é a consideração que o conhecimento é 

um processo que se desenvolve gradualmente, através da interação criança-ambiente; 

o segundo é que a maneira com que a criança representa o mundo depende do estágio 

de desenvolvimento em que ela se encontra, sendo estes estágios definidos por 

características do pensamento adquiridas; e o terceiro aspecto é a consideração que a 

maturação, a experiência de ação no meio, a equilibração e interação social, 

influenciam e moldam a aprendizagem. 

Por meio da compreensão dos mecanismos de aprendizagem e dos estágios de 

desenvolvimento juntamente com suas características próprias, é possível inferir a 

respeito de necessidades, interesses, dificuldades e facilidades que uma criança pode 

apresentar em determinado nível escolar, oferecendo subsídios importantes para o 

planejamento e prática do professor. Em suma, a epistemologia genética de Jean Piaget 

(2007) é uma teoria que coloca a atividade do sujeito em evidência e vê que o 

conhecimento é uma construção contínua. 

3.2 Definição e características do Ensino por Investigação 

Em um recorte temporal de aproximadamente 1950–2000 o Ensino de Ciências 

sofreu muitas alterações em seus objetivos e concepções. Krasilchik (2000) faz uma 

breve explanação de como foi esse itinerário e expõe o desafio do Ensino de Ciências 

já no início da primeira metade do Século XXI. Para a autora, até meados da década de 

1950 o Ensino de Ciências em sala de aula consistia basicamente na transmissão de 

conteúdos adquiridos ao longo do tempo, no qual o professor explicava o que vinha 

sendo adquirido de conhecimento na área e os estudantes respondiam testes escritos 

para que o professor verificasse a aprendizagem. Já no marco da década de 1950 os 

objetivos para o Ensino de Ciências se modificavam à medida em que a ciência e a 

tecnologia se desenvolviam. 

Dessa forma, de 1950 a 1970 o objetivo do ensino era formar a elite da sociedade, 

havia programas escolares rígidos, a ciência era tida como neutra e as aulas práticas 

eram fortemente recomendadas no Ensino de Ciências. No período de 1970 a 1990 o 
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objetivo era formar um cidadão-trabalhador, a evolução histórica e o pensamento 

lógico crítico eram incentivados, assim como projetos e discussões. Já no período de 

1990 a 2000, o objetivo do ensino amplifica para formação do cidadão-trabalhador-

estudante, com estímulo para realização de atividades com implicações sociais, jogos 

e exercícios envolvendo computadores eram recomendados. (KRASILCHIK, 2000) 

 Pelo contexto, conforme ocorriam mudanças na sociedade novos rumos e novas 

tendências vão sendo propostas para o Ensino de Ciências. No contexto atual, a 

abordagem de ensino puramente técnico, transmissor e memorístico, por mais que 

ainda prevaleça em várias instituições do país, não satisfazem os objetivos de formação 

almejados desde a década de 1970. A formação integral cidadão-trabalhador-estudante 

exige abordagens de ensino diferentes das comumente adotadas, e o ensino por 

investigação pode ser uma das abordagens que contribui para atingir tal objetivo. 

 O ensino por investigação é uma abordagem didática, pode abarcar diversas 

estratégias de ensino, desde as mais tradicionais às mais inovadoras, e desde que seja 

assegurada a efetiva participação do estudante, a constante orientação do professor e 

a investigação seja colocado em prática em todo processo (SASSERON, 2015). 

 Portanto, não se trata de um recurso didático, de uma estratégia de ensino ou 

de uma metodologia, já que pode englobar todos estes elementos, desde que a 

utilização desses seja em situações convergentes com as características e princípios do 

Ensino por Investigação. Este é caracterizado por Sasseron (2015) como a “maneira” 

com que o professor conduz o seu trabalho e que tem o objetivo de estimular a 

participação dos estudantes nas discussões, ao travar contato com fenômenos naturais, 

buscar resolver um problema, exercitar comparações, análise, reflexões e avaliação, 

estreitando laços com a prática científica, porém, sem o objetivo de formar cientistas. 

 Faz parte dos pressupostos do ensino por investigação a mudança da dinâmica 

comumente adotada atualmente nas salas de aula. Essa abordagem defende a efetiva 

participação do aluno em todo processo de construção de conhecimento. Segundo 

Baptista (2010) é uma abordagem que envolve questionamento, planejamento, recolha 

de evidências, construção de explicações e comunicação. 

 São diversas as definições e entendimentos do que seria o ensino por 

investigação. Zômpero e Laburú (2011) discutem a respeito dessa abordagem na 
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concepção de alguns estudiosos do tema e, por mais que haja alguns pontos de 

divergências, todos eles consideram que nesta abordagem o problema é o componente 

inicial na realização de atividades investigativas.  

 A respeito do problema, Baptista (2010) considera-o como uma questão que está 

sem resposta, no entanto, Campos e Nigro (1999) vai além dessa definição, para eles, 

se trata de um questionamento inicial que deve propiciar uma situação de conflito. 

Nesta situação não teremos uma solução de prontidão e nenhuma técnica de solução 

prévia. São constituídos por problemas verdadeiros e falsos, dos quais são separados 

conforme os critérios de elaboração. 

 Os problemas verdadeiros devem apresentar como critérios: a proposição de 

tarefas que admitem várias possibilidades de resolução; a modificação de um 

problema de tal sorte que o aluno não o associe a uma forma particular de resolução; 

a diversificação contextual de forma que a mesma estratégia de resolução possa ser 

utilizada em diferentes momentos do currículo e diferentes conteúdos conceituais; a 

proposição de tarefas com significado acadêmico e cotidiano, isto é, que possua 

significado para o aluno; a adequação do enunciado aos objetivos da tarefa, utilizando 

diversos formatos desde mais abertos aos mais fechados e, por fim, utilizar os 

problemas para diferentes finalidades durante o desenvolvimento da sequência 

didática. (CAMPOS; NIGRO, 1999). 

 Cabe ressaltar que o que dificulta a formulação de problemas verdadeiros é a 

elaboração de questões muito genéricas, fechadas e pouco ou nada associado à 

realidade do aluno, ou ainda, o enunciado ter uma linguagem acadêmica demais, ter 

um texto confuso ou admitir apenas um tipo de resposta, do tipo “nem sobra nem 

falta”. (CAMPOS; NIGRO, 1999).  

 O cuidado com a elaboração dos problemas se deve ao fato de que a maneira 

com que ele é elaborado pode influenciar as ações posteriores por parte dos estudantes. 

Um exemplo seria considerar como problema uma questão pela qual se é resolvida 

mediante apenas a memorização dos conteúdos. Esse tipo de questão estimulará a 

prática da memorização e pouco contribuirá para o desenvolvimento de outras 

habilidades cognitivas dos estudantes, inclusive a de resolver problemas.  
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 Delizoicov (2001) considera que um dos significados de problematizar envolve 

a criação adequada de problemas, não se restringe a formulação de questões cuja 

conceituação já havia feito em aula, deve possuir efeito contrário, o de despertar no 

aluno a vontade de se apropriar de um novo conhecimento, que não foi apresentado 

previamente pelo professor, este problema deve ter significado para o estudante.

 Portanto, não se trata de qualquer questão trivial, o verdadeiro problema 

proposto por Campos e Nigro (1999) e os problemas adequados de Delizoicov (2001) 

envolvem uma série de cuidados para que seus efeitos sejam condizentes com os 

objetivos. Para que isso seja possível, dentro do referencial do ensino por investigação, 

Capecchi (2013, p. 26) afirma que as situações-problema devem “percorrer todo um 

processo de construção de significados, desde a apresentação de um problema inicial, 

que seja motivador, até a identificação de questões científicas envolvidas em sua 

solução e a identificação de ferramentas necessárias para investigá-las”. 

 Outra das características do ensino por investigação que é consenso entre os 

pesquisadores considerados por Zômpero e Laburú (2011) é a construção de hipóteses 

por parte dos estudantes. De acordo Trivelato e Tonidandel (2015), elas são construídas 

quando os estudantes iniciam a tentativa de resolução do problema inicial proposto, 

essa construção de hipóteses no âmbito escolar revela, também, a construção de 

modelos explicativos que os estudantes criam a respeito de determinada situação e se 

dividem em: descritivas (relacionadas com o conhecimento factual); procedimentais 

(relacionadas com o procedimento ou experimental); e explicativa (relacionadas com 

as causas ou efeitos descritos pelo problema). 

 Martí (2012, p. 93) discute que hipóteses e previsões são frequentemente 

mencionadas nas Ciências, devido os modelos científicos terem a missão de explicar e 

prever, porém tratam-se de coisas distintas. Para o autor: 

 

Una hipótesis es una declaración provisional (en forma de enunciado 
o de modelo) que se expone para explicar um hecho estabelecido. Una 
predicción, por el contrario, es una declaratión en la que antecipamos 
qué sucederá en una situación que todavía no há sucedido, gracias a 
una hipótesis o conocimiento previo. Esto último la distingue de un 
supuesto o un deseo porque éstos no se pueden justificar com uma 
hipótesis o una evidencia previas. 
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Dessa forma, previsão e hipóteses não se tratam do mesmo evento, mas estão 

relacionadas, pois normalmente uma hipótese deriva de uma previsão. A vontade de 

formular hipóteses implica na vontade que o estudante tem de buscar explicações, 

porém, nem sempre os estudantes vêm a necessidade de explicar as causas de um 

determinado fenômeno, ou porque um objeto é como é, daí vem a importância de uma 

unidade didática que deixe tempo e espaço para tudo isso, ao mesmo tempo em que 

estimulem os estudantes a debaterem e discutirem ideias. (MARTÍ, 2012, p. 93). 

 Gil-Perez (1993, p. 203) menciona a orientação e o tratamento dos problemas 

propostos como uma das estratégias do ensino por investigação. Sendo que “la 

invención de conceptos y emisión de hipótesis (ocasión para que las ideas previas sean 

utilizadas para hacer predicciones)” fazem parte dessas estratégias. Carvalho (2013) 

afirma que na etapa de resolução dos problemas pelos alunos o mais importante não 

é o conceito que se quer ensinar, mas a manipulação que permite aos alunos o 

levantamento de hipóteses, chamando de hipóteses as ideias que os alunos têm para 

resolvê-los, e o próprio testes delas. A autora considera que é a partir das hipóteses 

dos alunos, que serão testadas, que eles terão a oportunidade de construir seu 

conhecimento, tanto na confirmação ou na refutação das mesmas. No mesmo viés, 

Martí (2012) considera que ser consciente da natureza hipotética das ideias, pode ser 

uma finalidade chave da aprendizagem em ciências. 

 Vale ressaltar que além de proporcionar a criação de um modelo explicativo 

pelo aluno sobre determinado assunto, deve-se estimular o teste desse modelo, 

contribuindo com o processo de construção do conhecimento por parte do próprio 

aluno. A construção de hipóteses e modelos explicativos, proporciona ao professor o 

conhecimento das concepções alternativas dos estudantes, podendo, a partir delas, 

desenvolver uma unidade didática que reforce ou mude os seus próprios objetivos de 

aprendizagem. 

 Outra etapa do ensino por investigação é a de resolução do problema, que 

envolve o planejamento e a coleta de informações. Os estudantes elaborarão 

estratégias para a resolução do problema proposto, podendo ser experimental ou não, 

com a finalidade de testar as hipóteses previamente construídas.  Para Gil-Perez (1993) 

as hipóteses previamente construídas à luz do corpo de conhecimento que esses 
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estudantes dispunham, serão verificadas por meio de estratégias planejadas pelos 

próprios estudantes. 

 Nesta etapa, os estudantes tentarão resolver o problema proposto “utilizando 

para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise 

crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação” (BRASIL, 1997). É a 

fase em que Carvalho (2011) define como a passagem da ação manipulativa para a ação 

intelectual. 

 Na tentativa de solucionar o problema, os estudantes desenvolvem habilidades 

de verificação, observação e tomada de decisão. Várias ações são possíveis de serem 

realizadas na tentativa da resolução do problema proposto. Orlandi e colaboradores 

(2009, p. 10) resumem o que geralmente ocorre quando os estudantes são solicitados a 

resolver um determinado tipo de situação-problema. 

Em linhas gerais, nessa fase do ensino por investigação podemos dizer que os 

estudantes: 

 

I. Desenvolverão um plano de ação, criando estratégias para o teste das hipóteses;  
II. Selecionarão recursos e/ou organizarão os recursos disponíveis para iniciarem 
os testes; 
III. Testarão suas hipóteses, podendo ser validadas ou não; 
IV. Verificarão os resultados dos seus testes experimentais, observações, pesquisas 
etc. 

 

 É importante esclarecer que após a resolução do problema pelos estudantes, 

outras etapas são indicadas pelos estudiosos do ensino por investigação, como por 

exemplo, a sistematização dos dados, que diz respeito a interpretação dos dados 

obtidos e as conclusões dos alunos. (CARVALHO et al., 2013; ZÔMPERO; LABURÚ, 

2011) 

Essa etapa envolve a discussão de tudo que foi feito até ali, a exposição das ações 

e o debate coletivo entre os grupos e o professor. Para Carvalho (2013), o aluno além 

de relembrar todo o processo feito, ele próprio contribui para a construção do 

conhecimento que está sendo sistematizado. O professor, neste caso, orienta 

formulando questões que levem aos estudantes a pensarem em todo processo e 

construir novas hipóteses, agora melhor fundamentadas pelos dados e discussões. 
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A argumentação pode ser bastante estimulada com perguntas do tipo: “Como 

conseguiram resolver o problema? [...] Por que vocês acham que deu certo? [...] Como 

vocês explicam o porquê de ter dado certo” (CARVALHO, 2013, p. 12). Segundo a 

autora, os estudantes buscarão formular uma justificativa para explicar o quê, por que 

e como o fenômeno ocorreu. 

 Sasseron (2013) explica que em uma investigação ocorre diversas interações, 

sendo elas entre pessoas e os conhecimentos prévios, entre pessoas e objetos e entre 

pessoas e pessoas, isto é, aluno-aluno e professor-aluno. Esclarece que essas interações 

são importantes por trazerem condições para o desenvolvimento do trabalho. 

 Com as discussões ou com as interações discursivas entre os pares é que muitas 

vezes o conhecimento científico é organizado. Ressalta-se que o papel do professor 

nesta etapa é fundamental para o direcionamento das conversas, para que não fuja do 

assunto e se torne uma conversa banal, e para isso os objetivos da unidade didática 

devem ser bem definidos. (SASSERON, 2013). Campos e Nigro (1999) compartilham 

da mesma posição quando defendem que para fugir da metodologia das 

superficialidades os professores necessitam ter muito claro os seus objetivos de 

aprendizagem. 

 Na discussão entre os pares os processos de investigação dos estudantes tomam 

várias dimensões, inclusive a relação da investigação feita com a tríade Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS). Aplicações da temática com o cotidiano e novos temas 

de investigação podem surgir a medida em que novas variáveis forem aparecendo nas 

discussões. 

 A interação discursiva é um momento coletivo, porém no ensino por 

investigação uma sistematização individual também é estimulada, geralmente em 

forma de registros. É o que Carvalho (2013) denomina de etapa do escrever e desenhar. 

Para a autora, na etapa de resolução do problema e na sistematização do 

conhecimento, os alunos construirão uma aprendizagem social, mas que a construção 

de uma aprendizagem individual é necessária e complementar a atividade do diálogo. 

“Ciência não se encerra no fazer”, isto é, outras etapas e ações se fazem tão importante 

quanto a busca por informações, como exemplo, as discussões/debates, os registros e 

a comunicação. Os registros escritos exigem uma carga cognitiva maior que a 
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linguagem oral, no entanto, a discussão tem o importante papel de socializar e 

aumentar o conhecimento sobre determinado assunto e isso reflete na qualidade do 

registro escrito. (OLIVEIRA, 2013, p. 65). Carvalho (2013) acrescenta que o registro 

escrito é um instrumento que contribui na construção pessoal do conhecimento.  

 Orlandi et al. (2009) indica que o registro seja de todo processo, desde a 

problematização até a conclusão, pois, este facilitará a comparação de dados, a 

elaboração de textos e o processo de alfabetização. A respeito do registro individual 

Orlandi et al. (2009, p. 11) considera que é válido: textos, desenho, pintura, 

modelagem, gráficos, dentre outros. 

 

O desenho, a pintura e a modelagem, por exemplo, em geral realizado 
por crianças muito pequenas, registram a compreensão de uma 
situação, mas necessitam de um diálogo para se compreender o 
significado que lhes é atribuído, seguido do registro do professor 
(legenda). Embora desenvolvam ainda outras habilidades, como 
criatividade, coordenação motora e noções de espaço, nem sempre 
permitem a avaliação do processo até a conclusão final. Assim, um 
texto escrito é mais apropriado para representar o entendimento acerca 
do conceito ou fenômeno estudado. (OLIVEIRA, 2009, p. 11) 

 

Em síntese, o registro escrito e individual, além de promover o 

desenvolvimento de várias habilidades e reforçar a construção do conhecimento 

científico, pode ser considerando um potencial instrumento de avaliação, pois com ele 

podemos verificar as percepções, conclusões e compreensões que os alunos retiraram 

das atividades desenvolvidas. 

Autores como Gil-Perez (1993), Del Carmen (1988), Garcia (1993), Zabala (1992) 

são citados por Zômpero e Laburú (2011) por considerarem a comunicação dos 

resultados como mais uma etapa importante do ensino por investigação. Essa 

comunicação pode ser feita por meio da oralidade e/ou da escrita, com o intuito de 

compartilhar com os colegas, proporcionando momentos de reflexões, análises e 

discussões essenciais na divulgação do conhecimento. Mediante essa etapa o aluno, 

conhece um pouco mais da natureza do conhecimento científico. (ZÔMPERO; 

LABURÚ, 2011). 

Cabe, ainda, esclarecer de que tipo de ensino por investigação estamos falando, 

e isso nos leva a diferenciar os tipos de atividades comumente relacionadas ao ensino 
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por investigação. Para isso, teremos como base Carvalho (2013) e Campos e Nigro 

(1999), que trataram de esclarecer os tipos de experimentos e evidenciar aqueles em 

que o ensino por investigação melhor se adéqua. De acordo com Campos e Nigro 

(1999), as atividades práticas podem ser classificadas em: demonstrações práticas; 

experimentos ilustrativos; experimentos descritivos; e experimentos ilustrativos. 

Muitas vezes, esses tipos de atividades são confusamente associados a um ensino 

investigativo, pela simples realização de algum tipo de atividade prática. 

As demonstrações práticas como aquelas realizadas apenas pelo professor, sem 

intervenção dos alunos, possibilitam a apresentação dos equipamentos instrumentos 

e fenômenos aos alunos. Os experimentos ilustrativos são aqueles realizados pelos 

alunos, no entanto cumprem os mesmos objetivos das demonstrações práticas. Os 

experimentos descritivos não são necessariamente dirigidos pelo professor o tempo 

todo, neles os alunos realizam ações que permitem conhecer fenômenos, mas não há 

construção e teste de hipóteses como nos experimentos investigativos. Já os 

experimentos investigativos exigem a atividade do aluno durante todo processo, 

diferem das outras por envolver discussões de ideias, construção e teste de hipóteses, 

e fazem os alunos percorrer um ciclo investigativo. (CAMPOS; NIGRO, 1999). 

No entanto, não significa que um determinado tipo de experimento é superior 

ou inferior a outro, mas devem sempre ser escolhidos conforme os objetivos da 

atividade e as condições para realizá-la. Carvalho (2013) exemplifica que, muitas 

vezes, a aparelhagem oferece perigo e isso é um impedimento para os alunos manuseá-

la. Mas, ressalta que no ensino por investigação, mesmo utilizando de demonstrações, 

o professor deve incentivar a participação dos alunos, questionando o que eles acham 

que devem fazer ou não na etapa de manipulação. Inclusive, apresenta um tipo de 

problema não-experimental, aquele em que o problema a ser investigado não tem o 

experimento como cenário de investigação e que é bastante utilizado no ensino e tem 

a finalidade de introduzir novos conhecimentos que sustentarão o planejamento, esse 

tipo de problema pode ser trabalhado com figuras imagens, textos, dentre outros.  

Até aqui discutimos um pouco a respeito da definição, etapas e características 

da abordagem de ensino denominada ensino por investigação, no tópico seguinte nos 
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debruçaremos sobre as funções e interações que envolve cada agente presente nesta 

abordagem: o professor, os conteúdos, o aluno e o ambiente. 

3.3 Conteúdos e interação professor-aluno, aluno-aluno e professor-aluno-ambiente 

no Ensino de Ciências por Investigação 

Desde o planejamento da atividade investigativa até a execução e avaliação, 

existem processos que envolvem pessoas, instrumentos, objetos, conhecimentos. 

Sasseron (2013) relata que em uma investigação ocorrem várias interações e estas, por 

sua vez, ocorrem simultaneamente e entre vários elementos. 

Gil-Perez (1993) considera que o papel do professor no ensino por investigação 

é ser um facilitador de uma aprendizagem significativa, uma função muito diferente 

daquela em que proporciona uma aprendizagem por recepção. Carvalho (2011), por 

sua vez, considera, também, como elaborador de questões e criador de um ambiente 

encorajador, e Sasseron (2013) enfatiza o papel do professor como um promotor de 

argumentação. Sobre a análise de cada função temos: 

O professor como facilitador/orientador: na visão de Carvalho e Gil-Perez 

(2011), o professor para ser um orientador precisa promover grandes mudanças no seu 

papel, e exige, também, outras necessidades formativas. Esta formação se torna 

necessária para que deixem de ser, cada vez mais, simples transmissores e passem a se 

transformar em orientadores de equipes. Para isso, é preciso: apresentar atividades 

adequadas que explicite a percepção global da tarefa e estimule o interesse pela 

mesma; que saibam dirigir as atividades, facilitando o funcionamento de pequenos 

grupos; que realizem sínteses e reformulações que incentivem a participação do aluno 

na atividade; que facilitem a informação necessária para o aluno; e dirijam o trabalho 

das equipes intervindo quando necessário. 

O professor como elaborador de questões: Carvalho (2011) adverte que o papel 

do professor é de orientar os alunos e permitir a sua ação durante as atividades, mas 

que para isso, ele carece saber formular questões que dirijam o raciocínio dos 

estudantes, do tipo que relembrem o que fizeram, levando-os a sistematizar os dados. 

Dessa forma, permitir que tenham consciência de suas ações e sistematizem relações 
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entre variáveis incentivando as justificativas e explicações. É a partir dessas questões 

que a argumentação é estimulada dentro da sala de aula. 

O professor como promotor da argumentação: Sasseron (2013) afirma que para 

que ocorra a argumentação na sala de aula o professor precisa criar problemas para 

que sejam resolvidos pelos estudantes, e, no decorrer da investigação, oferecer 

condições para que essa argumentação ocorra. Isso recai no papel do professor em 

elaborar questões em que são solicitadas as respostas dos estudantes. 

O professor como criador de um ambiente encorajador: Carvalho e Gil-Perez 

(2011) e Carvalho (2011) consideram como função do professor criar um bom clima, 

ou propiciar um ambiente favorável à aprendizagem. Carvalho (2011, p. 259) detalha 

que para que ocorra a efetiva participação do aluno individualmente, e de toda classe 

de maneira que o professor possa fazer perguntas e promova uma discussão, “é 

condição necessária que o ambiente da aula seja encorajador, onde o aluno não se sinta 

inibido nem tenha medo de se expor”. Ressalta, ainda, que esse ambiente pode ser 

construído ou destruído com pequenas atitudes, verbais ou não. 

Essas funções podem ser realizadas por meio de outras ações melhor definidas 

como ações pedagógicas, que de acordo Sasseron (2013) envolve: planejamento; 

definição de objetivos; organização das aulas; preparação da sala; escolha dos temas, 

dos materiais, dentre outras. E ações epistemológicas como: retomada de ideias, 

proposição de um problema, delimitação de condições, delimitação de condições, 

reconhecimento de variáveis, avaliação de análises, etc. 

Evidenciamos que o papel do professor no ensino por investigação necessita ser 

muito bem definido, pois é ele quem indica os caminhos da investigação. 

Esclarecemos, pois, muito se confunde as orientações construtivistas que o ensino por 

investigação tem como base, como um ensino em que o aluno faz tudo sozinho por 

meio de manipulação de material, sem relação com o conteúdo ou, até mesmo, a 

reprodução do conhecimento produzido e acumulado pela humanidade. 

No ensino por investigação partimos do princípio que o aluno precisa ser ativo 

em todo o processo de construção do seu conhecimento e, diante disso, apontaremos 

brevemente algumas funções e/ou habilidades que se esperam dos alunos nessa 

abordagem de ensino.  
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Dewey (2007 apud MARTÍ, 2012, p. 28, tradução nossa), considera que a escola 

deve contribuir para o desenvolvimento de capacidades de investigação e pensamento 

reflexivo dos alunos, por isto, distribui entre as capacidades: 

 

• Considerar uma situação como problemática; 
• Definir de maneira concreta e precisa o problema indo além de 
fórmulas rápidas tentando contextualizá-lo; 
• Formular possíveis soluções e hipóteses; 
• Refletir de forma especial os possíveis resultados e soluções e 
hipóteses e a partir daí escolher ou elaborar um plano de ação; 
• Realizar um plano de ação, que dizer, as observações e/ou os 
experimentos que forem necessários para pôr a prova, solução ou 
hipótese e que tenham que conduzir a sua aceitação ou rejeição. 
 

Para desenvolver tais capacidades nos estudantes é preciso que realizem ações 

como: observação, manipulação, discussão, tomada de decisões, tirar conclusões, 

experimentação, negociação, dentre outras ações, dependendo do problema proposto 

para resolução. Baptista (2010) defende que um ensino por investigação requer que o 

aluno pense, fale, escreva, se envolva em atividades de investigação, reconhecendo 

problemas, utilizando estratégias, verificando hipóteses, trabalhando em grupo, 

elaborando relatórios e se apropriando da linguagem científica.  

O papel tanto do professor quanto do aluno, na abordagem de ensino por 

investigação, não é o de transferir a atividade do professor para o aluno, ou vice-versa, 

trata-se de ambos serem ativos. No entanto, cada um com sua função relacionadas aos 

objetivos de aprendizagem. 

Autores como Baptista (2010), Campos e Nigro (2013) e Zômpero e Laburú 

(2011) discutem a relação/interação professor-aluno-atividade, discorrendo sobre a 

possibilidade de controlar as variáveis e verificar o grau de investigação de uma 

atividade. Por exemplo, se uma determinada função foi feita por um aluno, ou por um 

professor, ou pela classe, essa informação tem muito a dizer a respeito do nível ou grau 

de investigação que esta atividade possui. 

No Quadro 5, segue uma adaptação feita com base nas informações retiradas 

das fontes citadas anteriormente. 
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Quadro 5: Nível de investigação de uma atividade. 
Nível de 

investigação 
Elaboração de 

Questões/ 
problema 

Hipóteses Plano 
de 

ação 

Coleta de 
informações 

Análise 
de 

dados 

Comunicação 
dos 

resultados 

1 P P P P/A P P/A 

2 P P/A P/A P/A P/A P/A 

3 P P/A A A P/A A 

4 P/A A A A P/A A 

P = Professor; A = Aluno. 
Fonte: elaborado pelos autores com base em Campos e Nigro (2013). 

 
Considere no Quadro 5 a relação professor-aluno-atividade e a influência de 

ambos na classificação de uma investigação. Por ele é possível perceber que quanto 

mais o aluno se torna independente das orientações/instruções do professor, maior 

será o nível de investigação. O Quadro 5 nos informa que quando inexiste 

características de um ensino por investigação em uma atividade, o nível de 

investigação desta é zero. À medida em que essas características vão aparecendo, o 

nível de investigação vai aumentando, de tal forma que, quando o aluno vai se 

tornando mais autônomo e ativo no desenvolvimento das atividades, este nível vai se 

aproximando do 4, considerando este número o máximo de investigação que uma 

atividade possibilita. 

No mesmo sentido, Campos e Nigro (1999) e Furman (2009) consideram que os 

níveis de investigação devem ser alcançados gradativamente. Não se pode esperar que 

logo de início os estudantes já propunham experimentos, analisem dados e 

comuniquem sem o desenvolvimento de habilidades. Em primeiro instante, necessita 

de uma orientação mais detalhada por parte do professor.  

O tipo de problema proposto diz muito a respeito do nível de investigação. 

Campos e Nigro (1999) consideram que quanto mais fechado é o problema menos 

possibilidades de investigação por parte dos estudantes ele terá, dessa forma, não se 

trata dos verdadeiros problemas, mas sim de problemas falsos. 

Para estimular a ação do estudante em todo processo, outro aspecto deve ser 

considerado, a constituição de um ambiente favorável à participação dos estudantes. 
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Este ambiente, como dito, precisa ser criado pelo professor e diz respeito tanto a 

aspectos materiais quanto a aspectos não materiais, e até mesmo emotivos. Campos e 

Nigro (2011) relatam que o ambiente em que se desenvolve uma atividade 

investigativa deve ser propício ao trabalho cooperativo e não competitivo. Furman 

(2009), por sua vez, afirma que a boa notícia é que não precisamos de materiais 

sofisticados ou laboratórios bem equipados para desenvolver atividades de 

investigação. A maioria dos experimentos é possível de se fazer com materiais caseiros 

e de baixo custo, e menciona, ainda, como possibilidade a realização de experimentos 

mentais. Já Carvalho (2013), considera que em uma sequência de ensino investigativa 

existe a possibilidade de utilizar de problemas não experimentais. 

 Assim, um ambiente favorável seria aquele que além dos aspectos emocionais 

(o professor não reagir de maneira que iniba a participação do aluno e tentar que a 

turma não o faça), considere os aspectos materiais necessários para resolução do 

problema (objetos/ materiais e/ou lugares necessários). 

Em linhas gerais podemos dizer que o ensino por investigação tem a intenção 

de favorecer que os alunos se expressem; manifestem suas opiniões; produzam uma 

situação de conflito de ideias; crie um ambiente favorável; realizem testes; utilizem de 

diversas estratégias; crie situações de discussões e comunicações e promova uma visão 

de ciências como uma interpretação do mundo (CAMPOS; NIGRO, 2011). Isso será 

possível se a relação professor-aluno, aluno-aluno e professor-aluno-ambiente, forem 

confortáveis, sendo o professor como fundamental no estímulo do trabalho em equipe 

e na construção de um ambiente favorável, e o aluno como um ser ativo na construção 

do seu próprio conhecimento. Sendo este último de dimensões: factuais; conceituais, 

procedimentais; e atitudinais. 

Por estímulo dos professores e por consequência das ações e interações, outros 

tipos de aprendizagens, além da conceitual, podem ser desenvolvidas nos estudantes. 

Os PCN’s de Ciências da Natureza (1997) sugerem que os professores ao elaborar seus 

projetos abranjam conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, de acordo com 

as características do ciclo de trabalhado. Considerando a formação integral do aluno, 

uma meta a ser alcançada, os três tipos de conteúdo mencionados se revelam 

necessários.  
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 O Ensino de Ciências, em especial no Ensino Fundamental I (EFI), tem sido 

estudado e estimulado sobretudo por possibilitar o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas e não cognitivas essenciais para a vida social e escolar do estudante. Porém, 

muito ainda se confunde este ensino com a simples transmissão de conteúdos 

científicos acumulados ao longo da história. 

 Com o objetivo de esclarecer as potencialidades de um ensino que possibilite 

uma aprendizagem eficaz, que faça sentido para o estudante, e que seja coerente com 

os objetivos deste nível escolar, apresentaremos alguns aspectos que evidenciam que 

o Ensino de Ciências por investigação contribui para a aprendizagem dos diferentes 

tipos de conteúdo. Os conceituais e de princípios, os procedimentais, os atitudinais e 

os factuais. 

Os conceituais e de princípios, que de acordo Zabala (1998, p. 42) os conceituais 

são os conjuntos de fatos, objetos e símbolos, e os princípios indicam as mudanças que 

ocorrem em fatos, objetos ou situações por conta de outros fatos, objetos ou situações, 

descrevendo relações de causa-efeito ou correlação. Os procedimentais e atitudinais 

que de acordo Campos e Nigro (1999) os procedimentais são relacionados ao “saber 

fazer” que envolve técnicas de trabalho, investigação, estudos e ações; e atitudinais 

relacionados aos comportamentos dos alunos, sentimentos, atitudes, normas e valores. 

Os factuais Segundo Zabala (p.41, 1998) relacionados ao conhecimento de fatos, 

acontecimentos, situações, dados, como a idade de uma pessoa, a localização de algo, 

códigos, isto é, aquilo que é definido. 

Alguns aspectos devem ser estimulados no ensino por investigação, como: 

apresentar um problema; favorecer a reflexão dos estudantes sobre a pertinência das 

situações propostas; incentivar a elaboração de hipóteses e buscar testá-las; fazer 

relações entre ciência/tecnologia/sociedade; integrar o estudo realizado a um corpo 

de conhecimentos coerentes; estimular a elaboração de registros, memoriais ou 

relatórios; favorecer o trabalho cooperativo grupal e integração entre grupos. 

(CAMPOS; NIGRO, 1999). 

 A respeito das ações que permitem o estímulo desses aspectos, Carvalho (2013) 

propõe algumas etapas que auxiliam a organização e gerenciamento da sala de aula, 

ao executar uma sequência de ensino investigativa, sendo elas: a distribuição do 
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material e a proposição do problema; a resolução do problema pelos alunos; a 

sistematização dos conhecimentos elaborados no grupo; e a etapa dos relatos escritos 

ou/e desenhos. Durante a realização dessas etapas são desenvolvidos: trabalhos em 

grupo; tentativas de resolução de um problema em conjunto; seleção de materiais e 

procedimentos na tentativa de testar suas hipóteses; comunicação e relação com o 

cotidiano na discussão após a resolução do problema e nos registros.  

 Propiciar momentos em que os estudantes colaborem entre si, por um objetivo 

em comum que é a resolução do problema, reflete o estímulo a uma aprendizagem 

atitudinal. Esta aprendizagem está relacionada tanto ao comportamento dos 

estudantes em relação aos colegas e professores, quanto ao meio ambiente e as ciências. 

O comportamento de uma criança agindo em grupo faz transparecer a visão de 

ciências que esses estudantes têm, por meio de atitudes em relação aos conceitos e 

procedimentos, a visão de trabalho em equipe e o quão estão dispostos a conviver em 

harmonia (i.e., sendo solidário, honesto, respeitoso) com os demais. Campos e Nigro 

(1999, p. 50) esclarecem que os conteúdos atitudinais não se referem apenas a aspectos 

como: “prestar atenção a aula; demonstrar respeito pelo professor; entregar tarefas 

com pontualidade e possuir e valorizar a organização ao realizar uma tarefa”. Dizem 

respeito, também, aos sentimentos e valores que os estudantes impõem aos fatos, 

regras, conteúdos, comportamentos e atitudes que presenciam. 

 Com o direcionamento do professor na ação sobre os materiais, nos testes 

realizados, nos desenhos e relatórios desenvolvidos pelos alunos, na organização das 

atividades construídas e desenvolvidas, é refletida uma aprendizagem procedimental. 

Isto porque desenvolverão técnicas, estratégias de resolução de um problema, 

aprenderão a lidar com instrumentos, equipamentos, comunicação e registro de dados. 

Essas ações estão relacionadas ao “saber fazer” que, por sua vez, se relacionam com os 

conceitos procedimentais (CAMPOS; NIGRO, 1999). 

 A figura 3, apresenta uma relação resumida entre os conteúdos conceituais, 

procedimentais, atitudinais e factuais e os principais elementos que caracteriza cada 

dimensão na concepção de Campos e Nigro (1999). 
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Figura 3: Conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais e factuais. 

Fonte: elaborada pelos autores com base em (CAMPOS; NIGRO, 1999; ZABALA 1998). 
 

A proposição de um problema é um direcionador principal do trabalho, é com 

ele que os conteúdos conceituais terão condições de serem trabalhados na atividade, o 

teste de hipóteses e sua consequente afirmação ou refutação auxiliaram juntamente 

com as discussões na construção dos conceitos científicos. 

 Para resolver os problemas os estudantes juntamente com o professor 

selecionam materiais, procedimentos, buscam estratégias de resolução que acabam por 

desenvolver uma aprendizagem procedimental, os estudantes aprendem a lidar com 

métodos, técnicas e estratégias de coleta de informações. 

 No desenvolver de toda atividade, as relações entre: professor, aluno, 

conhecimentos prévios e novos conhecimentos, faz com que os estudantes se 

posicionem espontaneamente diante dos acontecimentos. A maneira com que esse 

estudante faz esse posicionamento dá subsídios ao desenvolvimento de aprendizagens 

atitudinais, ao ter a oportunidade de trabalhar coletivamente e aprender trabalhar em 

equipe, ao ser estimulado a argumentar e se posicionar durante todo processo meio a 

regras, valores, atitudes e posições diferente das suas. 

Dimensões de 
aprendizagens 
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 Nos anos iniciais, cujo objetivo é a formação integral do aluno, é necessário o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, de compreender o ambiente natural, 

social, político, artístico e dos valores fundamentais de uma sociedade, ter em vista a 

aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores e fortalecer laços de 

solidariedade humana e tolerância (BRASIL, 1996), e diante disso enfatizamos que 

apenas o desenvolvimento da dimensão conceitual, como comumente se vê no Ensino 

de Ciências, não é insuficiente. 

No Quadro 6 fizemos uma possível aproximação entre algumas características 

consensuais do ensino por investigação e os diferentes tipos de aprendizagem.  

Quadro 6: O ensino por investigação e o desenvolvimento de aprendizagens conceitual, 
procedimental e atitudinal. 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
  

Na primeira coluna do Quadro 6 dispomos as principais características de um 

ensino baseado na investigação, estas características aparecem quase que consensuais 

em diferentes trabalhos que discutem a temática e foi apresentada por Zômpero e 

Laburú (2011). Para cada característica do ensino por investigação relacionamos pelo 

menos um tipo de conteúdo que pode ser trabalhado com os alunos. 

3.4. Sequência de Ensino Investigativa: definição, características e construção 

As Sequências de Ensino Investigativas (SEI’s) “são sequências de atividades 

(aulas) abrangendo um tópico de programa escolar em que cada atividade é planejada, 

Ensino por investigação 
 

Aprendizagem 
Conceitual e factual Procedimental Atitudinal 

Construir hipóteses X X  
Testar hipóteses utilizando 

de várias estratégias 
 X  

Trabalhar em equipe com 
respeito e colaboração 

  X 

Tomar decisões a fim de 
resolver o problema 

  X 

Trabalhar com fenômenos e 
conceitos científicos 

X   

Representar/divulgar o 
conhecimento construído 

 X  
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do ponto de vista do material e das interações didáticas” (CARVALHO, 2011, p. 9). 

Carvalho (2011; 2013) elaborou pontos importantes e que fundamentam uma SEI, cujo 

objetivo é criar condições em sala de aula para que seja possível a construção do 

conhecimento científico na criança. Essa construção está diretamente ligada ao 

estudante ser capaz de utilizar seus conhecimentos prévios para construir novos 

conhecimentos; ter e discutir suas próprias ideias; transformar seus conhecimentos 

espontâneos em científicos e construir condições para entender os conhecimentos 

adquiridos por outras gerações. 

Algumas ações presentes no ensino por investigação devem ser pontos 

principais para o desenvolvimento de uma SEI. O Quadro 7 apresenta de forma sucinta 

esses pontos. 

 

Quadro 7: principais pontos que fundamentam uma SEI 
Pontos principais Características 

Construir problemas Propor um problema que é muito importante para a 
construção do conhecimento científico 

Tomar decisões Incentivar a tomada de decisões que possibilita a 
consciência dos atos 

Elaborar explicações 
científicas 

Possibilita diferentes explicações científicas e em diferentes 
fases. 

Participação ativa Incentiva a efetiva participação do estudante. 
Interações Promove a interação aluno-aluno e outras interações 

Elaborar questões O professor elabora questões que dirigem o raciocínio dos 
alunos 

Modificação do 
ambiente 

O professor cria um ambiente favorável a educação 
científica. 

Conteúdos 
significativos 

O professor escolhe um conteúdo que desperte interesse e 
seja significativo para o aluno. 

Utilizar conhecimentos 
prévios 

Os conceitos prévios ou espontâneos dos estudantes são 
levados em consideração e podem ser tratados como 
hipóteses.  

 
Relação CTS 

A relação ciência, tecnologia e sociedade, deve estar 
presente para inserir de fato os alunos no universo 
científico. 

 
Mudança da linguagem 

Desenvolver no aluno passagem da linguagem comum do 
cotidiano para a linguagem cientifica, utilizando de 
argumentos científicos. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em (CARVALHO, 2011). 
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Entendemos que podemos utilizar uma SEI para atender as “capacidades 

afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, 

para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania” 

propostas pelos PCN’s (BRASIL, 1997, p. 7). 

As SEI’s são sequências de ensino elaboradas de acordo com os princípios da 

abordagem de ensino por investigação, no entanto, podem ser entradas com outro 

nome na literatura: Unidade Didática Investigativa (UDI) ou Sequência Didática 

Investigativa (SDI).  

Uma SEI sempre se inicia com um problema. De acordo com Carvalho (2013), 

para resolução deste problema nem sempre se utilizará de estratégias experimentais. 

Ele pode ser de cunho empírico e, portanto, necessita de um tratamento experimental 

para a sua resolução; ou de cunho teórico, cujas as etapas da investigação são as 

mesmas, porém os materiais e métodos são diferentes. 

Antes mesmo de construir o problema, ainda no planejamento da sequência de 

ensino, Campos e Nigro (1999) consideram importantes alguns cuidados, como: os 

objetivos da sequência estarem bem definidos e a idade dos alunos serem 

consideradas. Isto para que o professor construa um problema coerente com o 

conteúdo que se deseja trabalhar e que o processo de resolução do problema seja 

direcionado de maneira que possibilite a participação do aluno, sem riscos e que exija 

destes um esforço que causa um desequilíbrio, para que a criança se sinta compelida a 

resolvê-lo, conforme sugere a teoria piagetiana. 

A respeito dos objetivos de uma SEI Campos e Nigro (1999) consideram que 

quando não se leva em conta os conhecimentos alternativos dos estudantes, isto é, as 

concepções prévias que os alunos têm sobre o assunto, acaba por correr o risco de 

elaborar objetivos sem rigor e pouco criteriosos. A consequência disso são os “efeitos 

colaterais” que surgem durante a realização das atividades. Faz essa afirmação 

ilustrando uma atividade que buscava discutir sobre o ar e sua influência na queda 

dos objetos. No caso em questão não se buscou saber o que esses estudantes já 

conheciam sobre conceitos relevantes para o entendimento do fenômeno (i.e., corpos 

em queda), como por exemplo, o conceito de massa, peso e sua conservação. Essa 
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desconsideração resultou em uma explicação não aceita pela ciência, por parte de um 

estudante. 

Daí a importância de identificar os conhecimentos prévios dos estudantes antes 

de planejar uma SEI, até mesmo a identificação destes conhecimentos durante a 

realização da atividade, permitindo que o planejamento seja dinâmico, podendo ser 

modificado à medida em que é executado, a depender dos condicionantes que o 

conjunto de alunos apresente. 

A construção do problema precisa estar relacionada com os objetivos da 

sequência, e serve para promover o estudo de conceitos e temáticas desejadas para os 

estudantes. O problema, que geralmente vem em forma de pergunta, deve sempre 

promover uma discussão a respeito do tema. Campos e Nigro (1999) defendem que os 

problemas devem propor tarefas abertas, que permitem várias possibilidades de 

resolução; os contextos dos problemas devem ser variados, para que o estudante o 

resolva com uma diversidade de estratégias e utilizando conceitos diferentes; devem 

ser voltados para o cotidiano, para que faça sentido para o aluno; deve ser sempre 

adequado aos objetivos da tarefa; deve-se evitar que seja direcionado para realização 

de uma atividade de ilustração. 

Durante a resolução do problema os autores Campos e Nigro (1999) ponderam 

que precisa haver o incentivo à autonomia do aluno, permitindo com que ele tome 

decisões diante de um processo de reflexão. O incentivo à cooperação entre os alunos 

é destacado pelos autores que defendem a manifestação de diferentes pontos de vista. 

A formulação de perguntas, por parte dos estudantes, é uma ação que precisa ser 

permitida e estimulada durante todo processo. O tempo e o espaço para que os alunos 

pensem e resolvam os problemas devem ser ofertados juntamente com informações 

que necessitarem durante o processo de resolução, acompanhados sempre do apoio 

do professor. 

Após a resolução do problema, Carvalho (2013) sugere que seja feita uma roda 

de conversa e que seja colocada em pauta a forma com que os alunos desenvolveram 

a atividade. Neste momento, sugere que os professores busquem conhecer as hipóteses 

primárias, o que fizeram para testá-las, por que fizeram daquela maneira e não de 

outra, solicite as explicações dos fenômenos, promovendo uma argumentação 
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científica. Isso permitirá uma sistematização coletiva do conhecimento, outra forma de 

sistematização, agora, individual, são os relatórios que podem ser escritos ou em 

formato de desenho. Por meio destes os estudantes poderão apresentar o que 

aprenderam durante a SEI, classificar elementos, apresentar suas opiniões de maneira 

individual. 

Uma outra forma de sistematização do conhecimento é o texto. Esta forma de 

sistematização se torna imprescindível, tanto para repassar tudo que foi abordado nas 

aulas quanto para discutir os principais conceitos propostos para estudo. “E tanto o 

processo da solução do problema como o produto agora são apresentados em uma 

linguagem mais formal, ainda que compreensível pelos alunos”. (CARVALHO, 2013, 

p. 15). 

Sugere, também, uma contextualização mediante uma pergunta simples e 

direta, pedindo para que respondam como eles relacionam o que foi estudado com as 

questões que eles vivenciam, ou, mediante textos, utilizados quando a 

contextualização não é tão explícita assim. No entanto, Carvalho (2013, p. 17) adverte 

que: 

 

 [...] o mais importante, ao planejarmos as atividades de 
aprofundamento, é que estas devem ser pensadas como atividades 
investigativas, isto é, todas devem ser organizadas para que os alunos 
em grupo discutam, expondo aos colegas suas ideias e seus 
entendimentos do texto (ou vídeo, do jogo, da simulação, entre outros 
recursos) e, após a discussão em grupo, o professor sistematize o 
conhecimento com uma releitura do texto. 

 

Dessa forma, Carvalho (2013) esclarece que a leitura de um texto, por exemplo, 

deve ser uma atividade complementar a resolução do problema, que dependendo do 

ano escolar em que a SEI e realizada, o trabalho com textos é feita por intermédio do 

professor ou com a leitura pelo próprio aluno. Ainda, é interessante que no trabalho 

com o texto a participação dos estudantes continue sendo estimulada com questões 

direcionadas a eles sobres os elementos do texto. 
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3.5. Avaliação e principais resultados no ensino de física por investigação. 

Ao planejar uma SEI é preciso ser pensado desde o início no processo de 

avaliação. Há muito tempo que a avaliação tem sido sinônimo de opressão, 

classificação e verificação. Carvalho (2013) pontua que as inovações no ensino não 

podem estar vinculadas a essa tradição de avaliação, que, também, deve ser repensada. 

A avaliação sugerida pelos estudiosos do ensino por investigação contraria essa 

maneira de avaliar, que inclusive, compromete o ambiente favorável defendido como 

condição de uma considerável participação do estudante.  

A avaliação processual é defendida por Luckesi (2006). Este considera que 

necessitamos nos preocupar tanto com o produto, quanto com o processo. É necessário 

avaliarmos os resultados de nossas ações (produto), porém, é importante olharmos 

para o processo, pois é através dele que chegamos aos resultados. Campos e Nigro 

(1999, p. 162) ressaltam que a maioria dos professores “[...] tende a encarar a avaliação 

como algo que ocorre somente em momentos isolados, após o processo de ensino-

aprendizagem, com a finalidade única de classificar o desempenho dos alunos em bom 

ou ruim”. 

As avaliações diagnósticas, ou avaliações iniciais, ganharam força por 

influência dos teóricos construtivistas, que defendem a importância de avaliar os 

conhecimentos prévios dos alunos. No entanto, uma avaliação inicial e uma final, 

muitas vezes escritas, em cada semestre ou ano letivo, pouco consegue demonstrar os 

resultados parciais de cada ação, ou o real desenvolvimento do aluno durante todo 

processo de ensino-aprendizagem. Por isso, Carvalho (2013) e Campos e Nigro (1999) 

defendem que a avaliação também seja formativa, desenvolvida em todo processo de 

ensino-aprendizagem, nesse tipo de avaliação, a observação e o registro do professor 

torna-se fundamental para avaliação do desempenho processual dos estudantes, e 

servirá para retroalimentar o processo de aprendizagem. 

A avaliação é classificada por Campos e Nigro (1999), Gioppo, Silva e Barra 

(2006) e Alavarse (2012) em três momentos: A inicial, tem a finalidade de identificar os 

conhecimentos prévios dos estudantes, ação bastante defendida pelos estudiosos do 

ensino por investigação, uma vez que permite que o professor tenha subsídios para, 

então, planejar a sua sequência didática. A formativa/processual que avalia todo o 
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percurso de aprendizagem durante o desenvolvimento da SEI, a partir do 

conhecimento do desenvolvimento de seus alunos o professor retroalimenta todo seu 

processo, criando estratégias, replanejando sua intervenção didática. Por fim, a 

somativa, ou diagnóstica final aquela realizada ao final de uma SEI, geralmente em 

forma de prova escrita. 

Alavarse (2012) reforça as contribuições dos três tipos de avaliação supracitados   

acrescentando duas possibilidades da avaliação diagnóstica, sendo uma encaminhar 

alunos para um acompanhamento diferenciado, e a outra organizar o processo de 

ensino-aprendizagem em função dos resultados dessa avaliação. Para ele a avaliação 

formativa, por ser realizada durante o desenvolvimento da sequência de ensino, 

permite que o formador realize alterações naquilo que estava programado. E sobre a 

avaliação somativa, acrescenta que essa não permite uma modificação da unidade de 

ensino para a turma que cursa, porém, pode ter uma visão geral do seu trabalho e a 

partir dos resultados dela repensar o desenvolvimento das reuniões. 

Alavarse (2012) e Gioppo, Silva e Barra (2006) alertam que a avaliação urge ser 

colocada em outro patamar, conferindo a ela uma função diferente da que vem sendo 

utilizada, em um outro sentido, o de nortear revisões, retomadas, promover o 

replanejamento de maneira tal que seus resultados ofereçam informações a respeito da 

aprendizagem dos alunos que serão úteis para o desenvolvimento do trabalho 

docente. 

A avaliação como um feedback é defendida por Carvalho e Gil-Pérez (2013). 

Para que ela seja usada como um instrumento de aprendizagem o professor deve 

admitir-se como corresponsável pelos resultados desta avaliação e identificar os 

auxílios necessários a cada envolvido do processo de ensino-aprendizagem, para que 

os objetivos sejam alcançados. Os autores afirmam, ainda, que para que a avaliação 

seja realmente um bom instrumento de aprendizagem é preciso atender a todos os 

aspectos, sendo eles, conceituais, de procedimentos e atitudinais.  

A respeito do que utilizar como instrumento de avaliação, várias são as 

sugestões encontradas na literatura: linguagens gráficas ou não, portfólios, 

questionários, observação etc. Carvalho (2013) elenca alguns instrumentos para avaliar 

os conteúdos conceituais estudados como: questionamentos, construir um painel, uma 



104 
 

 

cruzadinha, ou até ao final da SEI utilizar um questionário a respeito dos conteúdos 

fundamentais estudados. 

Gioppo, Silva e Barra (2006) consideram que a linguagem artística possui 

grande potencialidade para analisar as representações individuais das crianças, é 

atraente e admite diferentes representações de um mesmo objeto. O portfólio também 

é mencionado pelos autores, principalmente no que tange as avaliações diagnósticas e 

formativas. Na diagnóstica, pois, um portfólio de um momento anterior contém vários 

trabalhos dos alunos como: relatórios, desenhos, histórias, atividades, trabalhos 

escritos; e formativa, uma vez que registra parte do processo de ensino-aprendizagem 

do aluno no decorrer de um ano letivo. A observação do professor também se trata de 

uma importante estratégia. Com uma observação sistemática o professor pode analisar 

o desenvolvimento dos alunos durante as tarefas, as habilidades adquiridas e, 

também, como o estudante reage as atividades propostas e frente ao assunto 

trabalhado. 

Mediante o exposto, podemos considerar que a avaliação deve fornecer 

subsídios para melhoria do processo de ensino-aprendizagem, para tanto, não faz 

sentido ser classificatória e seletiva, mas sim, um instrumento que auxilie no 

desenvolvimento tanto do professor, quanto do aluno. Portanto, em consonância com 

Campos e Nigro (1999), consideramos que cada vez mais devemos pensar em 

avaliação-ensino-aprendizagem, como elementos que não podem ser dissociados. 

Ainda, da mesma forma que Carvalho e Gil-Perez (2013) consideramos que a avaliação 

deve ser ampliada para além do aluno, deve abranger o espaço da aula (ambiente), a 

atuação do professor, o funcionamento das estratégias, tudo que possa interferir na 

melhoria do ensino. 

 Seguiremos discutindo os principais resultados encontrados com a aplicação de 

Sequências de Ensino Investigativas de física para crianças e as possibilidades do 

Ensino de Ciências por investigação. 

 Carvalho (1997) começou a estudar formas de promover a aprendizagem em 

física e em ciências no ensino fundamental I. A autora preocupou-se com esse nível 

devido a aprendizagem subsequente depender, também, deste primeiro contato, se foi 

agradável, se fez sentido para criança, se as crianças gostaram, ou, se foi trabalhado 
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fora da realidade do aluno, se exigiu mais do que suas capacidades cognitivas atuais, 

se foi memorístico e/ou aversivo. Com isso, começou a estudar como ensinar a física 

no ensino fundamental, junto com outros membros do Grupo de Pesquisa em Ensino 

de Física da FEUSP, planejando e executando, nessas séries, atividades de 

conhecimento físico em que os estudantes resolvem problemas, tomam consciência 

dos processos de resolução e promovem explicações causais. 

 Foram criadas por Anna Maria Pessoa de Carvalho e colaboradores, no 

Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física da Universidade de São Paulo (LaPEF), 

várias SEI’s cujos temas compõem o conhecimento físico, para os primeiros anos 

escolares. Essas SEI’s foram aplicadas e sistematizadas por vários pesquisadores que 

obtiveram resultados interessantes a respeito da aprendizagem de conceitos físicos nos 

anos iniciais.  

 Carvalho (2011) expõe as etapas das ações dos estudantes, ao participarem de 

uma SEI cujo desafio era fazer sombras iguais com figuras que consideram diferentes. 

Mediados por esse desafio, os estudantes passaram por fases de construírem hipóteses, 

selecionaram variáveis relevantes, promoveram o raciocínio compensatório e lógico, e 

construíram o conceito de casualidade. Com isso, adquiriam habilidades como tratar 

informações, desenvolver um pensamento reflexivo e estabelecer conclusões com base 

nisso. 

  Solino e Gehlen (2014, p. 86) desenvolveram com alunos algumas sequências 

de atividades investigativas, e mencionaram que o ensino investigativo favoreceu a 

aprendizagem em ciências referente “ao processo de produção da ciência, ao levantar 

hipóteses, constatar os resultados, socializar as ideias e, ainda, quanto ao registro das 

conclusões acerca do experimento realizado”. As crianças, em meio a atividade e 

interação com os colegas e objetos, ao serem desafiados a resolver problemas, se 

sentem cada vez mais estimuladas a promover explicações a respeito dos fenômenos 

que acontecem durante a realização das atividades. Para as autoras (SOLINO; 

GEHLEN, 2014) muitas vezes promovem explicações diferentes daquelas aceitas pela 

comunidade científica, mas reforça o papel do erro como elemento que promova a 

aprendizagem. Apoiadas em Carvalho (2011) quando diz que é o momento em o 

professor através de questionamentos direcionadores, causam um conflito cognitivo 
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de maneira tal que os estudantes possam corrigir aquele discurso anterior e possa 

construir um novo. 

 Sasseron e Carvalho (2011), buscaram conhecer como as argumentações são 

construídas e quais elementos caracterizam essa construção, num contexto de 

aplicação de uma SEI. As explicações construídas pelos estudantes, chamaram a 

atenção das pesquisadoras, visto que, estavam baseadas no conteúdo das aulas e 

possuíam um alto grau de coerência, pois esses estudantes foram capazes de construir 

um argumento com as informações conectadas que ultrapassaram o entendimento das 

questões trabalhadas. Outro ponto observado, foi que ao começarem a trabalhar com 

os dados e informações os estudantes começaram a construir suas hipóteses, depois 

justificativas das afirmações que foram surgindo, previsões do que poderiam ocorrer 

e, por fim, no ciclo de argumentação observado, alcançaram as explicações 

propriamente ditas, chegando a construções lógicas e objetivas entre causas e 

consequências. 

 Campos et al. (2012) desenvolveram atividades investigativas de conhecimento 

físico no Ensino Fundamental, como resultado verificaram o engajamento dos 

estudantes que se sentiram à vontade para expor suas ideias, se interessavam em criar 

estratégias para resolver os problemas e os relatórios eram melhor definidos, com uma 

linguagem simples como era de se prever, porém com elementos conceituais básicos. 

Notaram, também, no momento de interação entre os pequenos grupos, os estudantes 

eram capazes de, a partir de uma atividade, “argumentar, tomar decisões, descrever 

ações, estabelecer relações entre fatos e, até mesmo, chegar a conclusões.” (CAMPOS 

et. al, 2012, p. 14) 

 Colombo Junior, et al. (2012) aplicaram a SEI “O problema da cestinha”6 com 

estudantes de 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, identificaram um estímulo a 

curiosidade do estudante, isto fez com que eles buscassem explicações e relações do 

conhecimento científico com o seu cotidiano. Observaram que as discussões 

promovidas durante as atividades auxiliaram na promoção de um ambiente 

argumentativo. 

                                                 
6 Atividade investigativa desenvolvida pelo LaPEF – FEUSP com o objetivo de trabalhar as 
transformações e conservação da energia. 
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  Dessa forma, podemos considerar que nas pesquisas em que SEI’s foram 

elaboradas, aplicadas e analisadas, alguns pontos resultantes surgiram, sendo esses 

pontos, essenciais para nos indicar alguns caminhos que poderíamos percorrer no 

Ensino de Ciências / Física nos anos iniciais, por nos informar habilidades além do 

domínio conceitual que podem ser desenvolvidas pelos estudantes no decorrer das 

SEI’s. Tais como:  

 

 O estímulo a argumentação, ao pensamento reflexivo e a autonomia; 
• O desenvolvimento de habilidades estratégicas e procedimentais 
• A tomada de decisões; 
• A capacidade de descrever ações, estabelecer relações e trabalhar em 
equipe; 
• O entendimento da cultura científica; 
• Superação de uma visão destorcida de ciências;  
• Promove a interação, a ação, a colaboração e cooperação; 
 Promove a interação, a ação, a colaboração e cooperação. 
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CAPÍTULO 4  

PERCURSO METODOLÓGICO  

Neste Capítulo abordaremos as questões metodológicas desta pesquisa, 

explicitando o local, os participantes, as condições, os instrumentos e estratégias 

utilizadas para produção de informações, bem como os caminhos para sua análise. 

4.1. O contexto situacional e as questões éticas da pesquisa 

A nossa pesquisa é de cunho qualitativo e do tipo intervenção. Inicialmente, 

buscamos investigar o modo como os professores pensam sobre o Ensino de Ciências, 

sem se preocupar em operar variáveis, mas entender o fenômeno investigado em toda 

sua complexidade e em seu contexto natural, conforme define Bogdan e Biklen (1994). 

Buscaremos averiguar comportamentos e conhecimentos dos participantes em relação 

ao Ensino de Ciências no seu próprio ambiente de trabalho – sua escola. 

Para Chizzotti (2003, p. 221) a pesquisa qualitativa “[...] implica uma partilha 

densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair 

desse convívio os significados visíveis e latentes [...]”. Dessa forma, os dados advindos 

dessa investigação, têm origem nas técnicas e instrumentos utilizados durante os 

encontros e que visam identificar percepções, concepções e suas possíveis 

movimentações, de maneira não quantificada, porém verificadas por meio de 

ocorrências, acontecimentos e suas particularidades. Dentre essas técnicas e 

instrumentos, utilizaremos a observação participante e as notas de campo, 

questionário semiestruturado, grupo focal, discussões transcritas a partir dos arquivos 

de vídeo/áudio e as atividades feitas por escrito pelos participantes. 

Consideramos esta pesquisa como sendo do tipo intervenção, levando em 

consideração os aspectos mencionados por Damiani (2012, p. 7). No Quadro 8, fizemos 

a relação desta pesquisa com as características apontadas pela autora, as quais vêm 

sendo implementadas às pesquisas interventivas. 
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Quadro 8:A pesquisa como sendo do tipo intervenção 
Características da pesquisa-intervenção Relações com esta investigação 

1) São pesquisas aplicadas Desenvolvimentos de ações formativas 
presenciais com os participantes;  

2) Partem de uma intenção de mudança 
ou inovação, constituindo-se, então, em 
práticas a serem analisadas 

Promover ações cujo objetivo é contribuir 
com a prática em Ensino de Ciências, em 
especial o ensino de física nos anos iniciais 
e testar ações formativas que indique 
melhorias no Ensino de Ciências local; 

3) Trabalham com dados criados, em 
contraposição a dados já existentes, que 
são simplesmente coletados; 

Os dados analisados são resultados de 
produções realizadas durante os 
encontros, tais como: diálogos, textos, 
relatos, etc.; 

4) Envolvem uma avaliação rigorosa e 
sistemática dos efeitos de tais práticas, 
isto é, uma avaliação apoiada em 
métodos científicos, em contraposição às 
simples descrições dos efeitos de práticas 
que visam à mudança ou inovação 

Visa analisar os limites e possibilidades 
da proposta formativa cujas ações foram 
apoiadas em referencias teórico-
metodológicos sólidos e cujos indicadores 
dos efeitos serão identificados por meio 
de um conjunto de técnicas sugerido por 
Bardin (1977). 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

A realização da pesquisa teve como contexto as reuniões de Módulo II de uma 

Escola Pública Municipal do interior de Minas Gerais. Utilizamos as referidas reuniões 

para promover encontros formativos sobre o Ensino de Ciências por investigação, com 

ênfase em conceitos físicos. Os encontros foram realizados todas as terças-feiras em 

um período de abril/2017 a julho/2017.  

Os professores do Estado de Minas Gerais e, consequentemente, desta Escola 

devem cumprir uma carga horária obrigatória de 4 horas semanais voltadas ao 

trabalho extraclasse, sendo esta carga horária denominada de Módulo II. Destas, 2 

horas têm caráter coletivo. No entanto, essa carga horária de reuniões semanais estava 

sendo utilizada para cumprimento de atividade individual, por meio do reforço 

escolar. Os professores ofereciam reforço escolar para alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação 

(MINAS GERAIS, 2013), esclarece que aquelas 4 horas são destinadas à: Capacitação 

de professores, formação continuada, planejamento, avaliações, reuniões e demais 
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atribuições específicas ao cargo do professor, exceto o exercício da docência7, conforme 

o documento. Portanto, 2 horas foram disponibilizadas para realização da nossa 

proposta de formação continuada. 

Sobre os cuidados éticos com a pesquisa, devido ao envolvimento com seres 

humanos, só iniciamos a intervenção após a aprovação do Comitê de Ética da 

Faculdade Independente do Nordeste (CEP-FAINOR), para o qual nosso projeto foi 

direcionado pelo Sistema da Plataforma Brasil. 

Após a aprovação pelo CEP, nos reunimos com os professores para apresentar 

detalhadamente a proposta e convidá-los a participar da pesquisa. Neste primeiro 

encontro entregamos: o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice G); e o Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimento (TAUID) 

(Apêndice H). Fizemos a leitura dos documentos e abrimos para questionamentos. 

Nestes termos, solicitamos a utilização de dados para fins exclusivamente científicos, 

garantindo o anonimato dos participantes e esclarecendo que poderão negar sua 

participação na pesquisa a qualquer momento e sem qualquer prejuízo.  

Procuramos nos adaptar à rotina da Escola com a intenção de não perturbar a 

dinâmica já estabelecida. Nos colocamos à disposição para que os encontros fossem 

marcados nas datas e horários que melhor atendessem aos professores, bem como nos 

comprometemos a não os sobrecarregar com atividades que extrapolassem a carga 

horária obrigatória deles. Estas ações são sugeridas por Bogdan e Biklen (1994), para 

quem trabalha frequentemente nas escolas e não tem o intuito de causar incômodos. 

Acatamos outras sugestões dos autores como: dizer o que faremos com os resultados; 

explicitar o motivo de ter escolhido aquela escola; e os possíveis riscos e benefícios do 

estudo. 

Asseguramos, também, aos professores uma certificação, com a quantidade de 

horas cumpridas durante as reuniões, para comprovação de cumprimento de carga 

horária obrigatória. O direito ao certificado de participação dos encontros, a finalidade 

não lucrativa da pesquisa, e o resguardo do professor a quaisquer gastos, foram 

                                                 
7 A resolução SEE nº 3205, de 26 dezembro de 2016, considera a docência como sendo as 16 aulas em 
que o professor está presente em sala de aula, isto é, em contato com uma classe de alunos. Esclarecemos 
que esse conceito de docência restrito não condiz com a concepção de docência dos pesquisadores e não 
é alvo de discussão neste texto. 
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claramente informadas e documentados. O uso de filmagens, gravações e fotografias 

foram realizadas apenas mediante a autorização dos participantes, que assinaram os 

termos após aceitarem participar da pesquisa. 

Apontamos no TCLE os riscos da pesquisa que são mínimos, porém, não 

desprezíveis, como exemplo: constrangimentos e intimidações que embora tenhamos 

cuidado, podem acontecer. Informamos que caso os pesquisadores identifiquem 

qualquer dano ao participante, tomariam medidas na tentativa de minimizar ou 

resolver o problema, como a não insistência em permanecer no assunto e conversar, 

em particular, com o participante afetado. Esclarecemos que a intenção dos 

pesquisadores não era a de constrangê-los, deixando-os livres, caso não quisessem 

tocar no assunto, ou quisessem falar em particular, indicando também um 

replanejamento das atividades desenvolvidas. 

Esclareceremos, ainda, que a pesquisa, em nenhum momento, teria a intenção 

de realizar discussões por meio de julgamentos, e muito menos responsabilizar o 

professor participante por qualquer situação. Mas, em colaboração com eles, 

identificar problemas gerais e buscar melhorias para o ensino de física nos anos 

iniciais. 

4.2. Os participantes da pesquisa e suas peculiaridades 

 Inicialmente foi feita a proposta com a Secretaria Municipal da cidade, que 

acolheu a ideia e sugeriu que contemplássemos todo município. Então, em comum 

acordo, decidimos fazer na escola do distrito e, posteriormente, nas escolas da cidade. 

A proposta era que os encontros fossem realizados nas escolas em que os professores 

participantes atuavam, inclusive para não comprometer a rotina dos professores que 

quisessem participar da pesquisa, que teriam que viajar de um local para outro. A 

Secretaria Municipal concordou que os encontros fossem realizados durante a carga 

horária de reuniões (Módulo II), que deveriam ser feitas coletivamente, com frequência 

semanal ou quinzenal, e realizada na própria escola. Deixando a critério dos 

professores a participação ou não, permanecendo acertado que aqueles que não se 

inscrevessem para participar dos encontros coletivos, poderiam continuar suas 

atividades de reforço escolar até então feitas neste horário. 
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Inicialmente, o primeiro encontro contou com os professores dos anos iniciais 

da escola, a vice-diretora da escola e uma professora do EFII que ficou sabendo do 

encontro e pediu para participar. Após a apresentação da proposta, todos os presentes 

se inscreveram para participar dos encontros, exceto uma professora. 

Na semana seguinte, no segundo encontro, a vice-diretora nos comunicou do 

interesse de mais professores em participar dos encontros, sendo: uma professora de 

ciências do EFII, e uma outra professora que atua na zona rural. Dessa forma, os 

encontros iniciaram com 5 professores dos anos iniciais, 2 professores de ciências do 

EFII e 1 vice-diretora.  

4.3. Técnicas e instrumentos utilizados na intervenção: os encontros formativos. 

A pesquisa foi dividida em basicamente três momentos: diagnóstico, 

intervenção e avaliação. Na fase de diagnosticar buscamos utilizar técnicas e 

instrumentos que pudessem nos informar a situação dos professores em relação ao 

Ensino de Ciências nos anos iniciais, suas expectativas, suas dificuldades, concepções 

e visões do que seria um bom Ensino de Ciências. Na fase de intervenção, buscamos 

estudar e discutir referenciais teóricos, bem como realizar atividades que tinham como 

finalidade a construção e ampliação de conhecimentos didáticos sobre como ensinar 

ciências. Já na fase de avaliação, que perpassou pelas duas fases anteriores, buscamos 

verificar as contribuições que os encontros proporcionaram ao grupo.  

Procuramos utilizar múltiplos instrumentos e técnicas de produção de dados, 

com a finalidade de ampliar ou aprofundar a compreensão do nosso objeto de estudo. 

Sendo assim, utilizamos o método da triangulação metodológica. Conforme sugere 

Marcondes e Brisola (2014, p. 203): 

 

No que tange à coleta de dados, a Triangulação permite que o 
pesquisador possa lançar mão de três técnicas ou mais com vistas a 
ampliar o universo informacional em torno de seu objeto de pesquisa, 
utilizando-se, para isso, por exemplo, do grupo focal, entrevista, 
aplicação de questionário, dentre outros. 
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Dentre essas técnicas e instrumentos optamos por utilizar: observação 

participante, questionário, grupo focal, transcrições de áudios, registros de atividades 

realizadas pelos professores, diário de campo e relatórios, como fonte de dados para 

análise. 

O Questionário para Marconi e Lakatos (1999) é um conjunto de questões que 

devem ser respondidas pelos participantes por escrito, que possui, assim como 

qualquer outro instrumento de produção de informações, pontos vantajosos e 

desvantajosos ou limitantes. Para as autoras, as vantagens são: economia de tempo, 

obtém respostas rápidas, obtém informações importantes, oferta segurança devido 

anonimato, dentre outras e desvantagens que no caso da nossa investigação ocorreu, 

a falta de compreensão de uma questão por parte de alguns participantes.  

Utilizamos o questionário com o intuito de conhecer mais sobre a formação 

inicial do professor, sobre o contexto em que trabalha, turmas, turnos, tempo de 

atuação, dentre outras informações como concepções e sentimentos em relação a sua 

formação e sua prática em Ciências Naturais. O questionário, composto de questões 

discursivas e objetivas, após elaborado foi enviado para os integrantes do Grupo de 

Pesquisa que a pesquisadora participa – PANACUM - Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Física e Ensino de Ciências, para avaliação. Depois, foi aplicado com alguns 

professores que não eram participantes da pesquisa, com a finalidade de tornar o 

instrumento mais preciso, compreensível e proficiente.  

Realizamos um Grupo focal inicial para obter dados relativos à prática docente 

desses professores, bem como suas concepções a respeito do Ensino de Ciências. 

Realizamos, também, um grupo focal no último encontro para tentar identificar algum 

movimento ou mudança em seus discursos, após terem participado de discussões em 

torno do Ensino de Ciências durante a pesquisa. Assim como o questionário, os temas 

geradores do Grupo focal e as questões para direcionamento das discussões passaram 

pelo crivo dos integrantes do Grupo de Pesquisa, para análise. Além disso, foi feito um 

Grupo focal piloto, para identificar possíveis ajustes no instrumento. Este foi realizado 

com docentes que não participavam da pesquisa.  

Para Minayo (2010), a técnica Grupo focal consiste em uma reunião com os 

participantes que devem ser em pequeno número (seis a doze), e que deve ter a 
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presença de um animador e de um relator. Sendo o primeiro responsável por 

administrar a conversa para focalizar o tema em questão, certificar que todos 

participem, aprofundar as discussões, tranquilizar o grupo, observar outras formas de 

comunicação, dentre outros aspectos. Já o segundo, deve fazer anotações, registros e 

auxiliar na organização e proficiência do debate. 

Para Ludke e André (2013), a observação é utilizada como principal método de 

investigação. Optamos por utilizar a observação participante, que tem o contato direto 

do fenômeno com o pesquisador. Para as autoras, isso acarreta uma série de vantagens 

como: recorrer a experiências dos participantes pessoais e profissionais; se aproximar 

da perspectiva do participante; identificar novos aspectos do problema proposto e 

quando, por algum motivo, o participante não possa ou não queira falar sobre o 

problema. 

Da mesma forma que a observação é considerada vantajosa em uma 

investigação, ela é também muito criticada, afirma Ludke e André (2013). Isto se dá 

por ela ser muito subjetiva, e pelo simples fato de o observador provocar mudanças 

comportamentais nos participantes. Por isso, não a utilizamos como única técnica de 

recolha de informações, mesmo as autoras trazendo outro ponto de vista, 

mencionando autores que destacam que as alterações são mínimas e que existem 

formas de minimizar isso, como o confronto das primeiras anotações com as feitas 

posteriormente. Com a escolha de outros métodos, instrumentos e técnicas, almejamos 

que fossem considerados aspectos que vão além das impressões retiradas de 

momentos formativos que não acontecem na realidade da ação docente em sala de 

aula.  

Especificamente, no nosso caso, realizamos a observação participante. Esta 

consiste em “uma estratégia que envolve, pois, não só a observação direta mas todo 

um conjunto de técnicas metodológicas pressupondo um grande envolvimento do 

pesquisador na situação estudada” (LUDKE; ANDRÉ, 2013, p.  28). O tipo aderido é o 

observador como participante, em que a identidade e objetivos do investigador são 

claramente revelados ao grupo desde o início da pesquisa, podendo ter acesso a várias 

informações com o consentimento e cooperação do grupo, respeitando o que o grupo 

solicitar para não ser divulgado. 
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O diário de bordo ou notas de campo para Bogdan e Biklen (1994, p. 150) é um 

“relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da 

recolha e refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo”. Consiste nos escritos da 

observação do pesquisador durante cada encontro, e que contém impressões, ações, 

estratégias, imprevistos, dentre outras reflexões registradas. Tínhamos um caderno 

destinado especialmente dedicado para esses registros, os quais foram feitos sempre 

após cada encontro. 

As anotações de campo nos permitiram uma visão geral dos acontecimentos e 

situações vivenciadas em cada encontro. Em convergência com Bogdan e Bilken (1994), 

podemos afirmar que foi uma técnica importante para planejar os próximos passos da 

investigação, identificando o que deu certo, o que não ficou interessante, o que poderia 

ser feito. O conteúdo a ser anotado foi selecionado mediante as diretrizes apontadas 

por Ludke e André (2013), que consiste em indicar uma parte descritiva e outra 

reflexiva, considerando desde aspectos físicos e metodológicos até aspectos éticos e 

emocionais percebidos pelo observador.  

As construções dos participantes foi outro instrumento de produção de dados 

que consideramos. Tratam-se de atividades, relatórios e demais textos elaborados 

pelos participantes da pesquisa durante todo percurso da intervenção. Para Bogdan e 

Biklen (1994) esse material revela a visão pessoal e a experiência de cada participante, 

com ele podemos identificar o significado de cada ação na visão dos professores, suas 

opiniões e contribuições. 

Todos esses instrumentos e técnicas foram utilizados durante e após os 

encontros formativos e distribuídos conforme o Quadro 9.  Este Quadro apresenta uma 

síntese das ações desenvolvidas nos 10 encontros realizados na Escola e os respectivos 

instrumentos e técnicas de produção de dados que utilizamos em cada encontro. 

 

Quadro 9: Síntese das ações, instrumentos e técnicas promovidas nos encontros. 
Encontros Ações Instrumentos e técnicas 

1 Discussão da proposta e 
contraproposta dos encontros, 

cronograma e leitura dos termos 
éticos. 

 Observação participante 
 Diário de bordo 
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2 Breve recepção com vídeo motivador. 
Entrega de um kit-curso8 para os 

professores. Desenvolvimento de um 
grupo focal inicial e aplicação de um 

questionário. 

 Observação participante 
 Diário de bordo 
 Grupo focal 
 Questionário 

3 Exposição dialogada sobre o ensino 
de física nos anos iniciais. 

Desenvolvimento de uma atividade 
de problematização sobre 

dificuldades no Ensino de Ciências. 

 Observação participante 
 Diário de bordo 
 Atividade de 

problematização 

4 Breve apresentação da teoria e Piaget 
e suas contribuições para o ensino-

aprendizagem. 
Estudo dirigido sobre Piaget e as 

implicações para educação científica. 

 Observação participante 
 Diário de bordo 
 Estudo dirigido e 

discutido 

5 Discussão em torno do vídeo de uma 
aula da série “Física no ensino 

fundamental”. 
Leitura e discussão do texto “O 

Ensino de Ciências por investigação”. 

 Observação participante 
 Diário de bordo 
 Estudo de vídeo e texto 

6 Breve discussão sobre experimentos 
demonstrativos x investigativos. 

Desenvolvimento de uma sequência 
de ensino investigativa com o tema 
física e trânsito com os professores. 

 Observação participante 
 Diário de bordo 
 Atividade investigativa 

7 Desenvolvimento de uma sequência 
de ensino investigativa com o tema 
física e trânsito com os professores. 

Sensibilização com a temática 
trânsito. 

 Observação participante 
 Roda de conversa e 

relatório (atividade 
investigativa) 

 Diário de bordo 
8 Demonstrações de atividades 

experimentais. 
Transformação de atividades 

experimentais demonstrativas em 
investigativas. Elaboração de uma 
sequência didática investigativa. 

 Observação participante 
 Planejamento de 

atividades 
 Diário de bordo 

9 Oficinas de experimentos de 
conceitos físicos. 

Apresentação das sequencias 
didáticas investigativas elaborada 

pelos professores. 

 Observação participante 
 Discussão do 

planejamento 
 Diário de bordo 

10 

Avaliação final dos encontros. 

 Observação participante 
Diário de bordo 

 Grupo focal 
 Relatórios dos 

professores 

                                                 
8 O Kit-curso, foi constituído por: caderno, lápis, borracha e caneta. Com a sua oferta tivemos o objetivo 
de fornecer material para que os professores fizessem suas anotações e relatos sobre os assuntos 
discutidos em cada encontro. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

Destacamos que procuramos utilizar, em cada encontro, mais de um 

instrumento para produção e recolha de informações, estando a observação 

participante e o diário de bordo presentes em todos eles, em combinação com os 

demais instrumentos. 

4.4. Procedimentos de análise dos dados 

Os dados produzidos, advindos dos instrumentos e técnicas que mencionamos 

no tópico anterior, foram transcritos, organizados, analisados e interpretados com o 

auxílio do conjunto de técnicas sugeridas por Bardin (2009) e Franco (2005). As 

transcrições de áudio para texto, foram realizadas após uma audição atenta e seleção 

dos trechos que interessava para nossa pesquisa, elas também passaram por algumas 

modificações para adequar a norma culta da língua. É importante frisar que as 

modificações realizadas não alteraram o sentido das falas. 

Utilizaremos a análise por categorias, que "funciona por operações de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos 

analógicos" (BARDIN, 2009, p. 153). Sendo assim, após a organização do material de 

análise, formaremos categorias identificadas por palavras e frases em comum e 

associadas ao referencial teórico, que nos auxiliarão na resposta à questão de estudo.  

Os passos sugeridos por Bardin (2009) e Franco (2005) podem ser detalhados 

em três fases, como exposto a seguir. 

 

1º) Pré-análise:   

Consiste em rever os objetivos e questões de pesquisa, fazer uma leitura 

flutuante e escolher o material a ser analisado. A construção de indicadores que nos 

permitirão inferir e delimitar as categorias. Faz parte desta primeira etapa de análise 

verificar a frequência com que determinados assuntos aparecem no material, de 

maneira qualitativa, cuja ocorrência é observada pelo investigador e nem sempre 

aparece de maneira explícita. 

Diante disso, com o material produzido em mãos, após feita a transcrição, 

transformando áudios em textos e feita a digitação dos materiais impressos e escritos, 
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constituindo o que Bardin (2009) chama de corpus, faremos a leitura flutuante para 

nos familiarizarmos com o material. Começando, assim, timidamente a construir as 

primeiras hipóteses, identificar unidades de registro e de contexto, e os índices e 

indicadores de análise, que nos auxiliarão na elaboração das interpretações e 

inferências à luz do nosso referencial teórico. 

 

2º) Exploração do material:  

Durante esta fase, exploramos o material previamente selecionado e 

organizado, fizemos uma leitura minuciosa realizando a observação e a codificação. 

Nesta etapa, utilizaremos tanto o conteúdo organizado no computador, i.e., no editor 

de texto, quanto no material impresso, selecionando, grifando, realçando e 

enumerando em diferentes cores, partes relacionadas aos diferentes objetivos que 

ajudarão na construção das categorias.  

No decorrer da exploração do material definimos as unidades de análise, as 

unidades de registro e de contexto. As unidades de registro são parte do conteúdo que 

analisamos e fazem parte de uma unidade de contexto, podendo ser: palavras, temas, 

item. As unidades de contexto são partes mais abrangentes retiradas do conteúdo que 

dão sentindo as unidades de registro. 

Para finalizar o trabalho de codificação organizamos em uma grelha as 

categorias e subcategorias criadas a partir da exploração do material. Para construção 

da categoria levamos em consideração a exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, 

objetividade e fidelidade, e, por fim, a produtividade. Esses elementos são indicados e 

definidos por Bardin (2009) para que se construa boas categorias. 

Após definir as categorias, que no caso desta pesquisa não foram definidas “a 

priori”, mas sim com base nos dados obtidos, passamos para última fase da análise de 

conteúdo, que implica em fazer a interpretação propriamente dita, por meio das 

categorias de análise e produzir as inferências. 

 

3º) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: 

Na pesquisa de natureza qualitativa, diferentemente da pesquisa quantitativa, 

os índices não são retirados de maneira frequencial, isto é, sem ser fundada na 



119 
 

 

frequência de aparição. Toda a inferência realizada deverá ser fundada no índice, que 

podem: ser palavras, tema, personagem, etc. (BARDIN, 2009). 

Nesta última fase da análise de conteúdo, após toda organização da análise, 

buscamos responder as questões de estudos, por meio de uma reflexão que teremos 

como base o material produzido e organizado e sua intrínseca relação com o referencial 

teórico utilizado. 

Deste modo, procuramos estabelecer conclusões bem fundadas no contexto da 

intervenção que realizamos. Utilizando diálogos, discussões, e diversos materiais 

produzidos pelos professores, para tentar identificar, após a análise de todo conteúdo, 

quais os limites e as possibilidades que a formação continuada que estruturamos e 

aplicamos traz para formação daqueles professores dos anos iniciais, no que diz 

respeito à disciplina Ciências Naturais e ao conhecimento físico discutido. 
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CAPÍTULO 5 

APRESENTAÇÃO, TRATAMENTO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Para avaliação dos limites e possibilidades dos encontros formativos sobre o 

ensino de física nos anos iniciais numa perspectiva investigativa, articulamos os dados 

das transcrições das gravações de vídeo-áudio (grupo focal e diálogos), dados 

retirados do diário de bordo (observação participante do percurso), dos questionários 

e dos relatórios e atividades produzidos pelos professores (relatos e reflexões escritas). 

A Figura 4 representa a variação dos instrumentos adotados, cuja finalidade foi obter 

dados que pudessem responder à questão de pesquisa. 

 

                               
Figura 4: Instrumentos e técnicas geradoras de dados de pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Inicialmente, elaboramos uma breve descrição de cada encontro que tivemos 

com os participantes da pesquisa, depois apresentamos o tratamento destes dados e a 

construção das categorias e, por fim, apresentamos a análise e discussão dos dados em 

três momentos de análise, sendo eles: o diagnóstico, o dispositivo e a avaliação. 

5.1. Descrição dos encontros formativos  

Foram 8 os professores que participaram dos encontros: 3 professores com 

graduação em Pedagogia, 2 em Normal Superior, 2 em licenciatura em Biologia, e 1 

em licenciatura em Letras. Ainda, a pesquisadora licenciada em física e um professor 

avaliação 
limites e 

possibilidades 

transcrições
(vídeo-áudio) 

relatórios, 
atividades e 

questionários

diário de 
bordo
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convidado licenciado em física. Outras informações sobre os professores que 

participaram dos encontros estão distribuídas no Quadro 10. Os indicadores P1, P2, 

Pn..., significam Professor 1, Professor 2 e Professor n..., cujo intuito de sua utilização 

é não identificar os professores, mantendo o anonimato prometido nos termos éticos. 

 

Quadro 10: Informações gerais sobre os participantes da pesquisa. 

Professor 

Ano de 
conclusão 

da 
graduação 

Tempo 
de 

docência 
nos anos 
iniciais 

Possui 
mais de 

um 
cargo 

Quantidades 
de alunos por 

turma 

Vínculo com 
a instituição 

Série/ano 
que trabalha 

P1 2009 - Não 18 alunos Contratado - 
P2 2005 19 anos Não 18 alunos Efetivo 5º ano 

P3 1998 22 anos 

Sim 
professor 

e 
secretári
o escolar 

19 alunos Efetivo 5º ano 

P4 2005 16 anos 

Sim duas 
turmas 

dos anos 
iniciais 

15 e 14 alunos Efetivo 

Multiseriada 
(2º, 3º e 4º 

anos) 
e 4º ano 

P6 2015 4 anos 
Sim 

primário 
e ginásio 

12 alunos Contratado 2º ano 

P7 2015 - Não 20-25 alunos Contratado EFII e EM 
P9 2010 - Não - Contratado EFII e EM 

P10 2015 14 anos Não 24 alunos Contratado Multiseriada 
anos iniciais 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Podemos notar que os professores que atuam nos anos iniciais são formados em 

Pedagogia e Normal Superior, com a exceção de um professor (P6), todos possuem 

entre 10 a 25 anos de atuação docente nos anos iniciais. Comparando com o ano de 

conclusão de curso, podemos afirmar que iniciaram a carreira docente antes de sua 

formação inicial. Do total de professores participantes, 5 possuem apenas um cargo, 3 

possuem mais de um cargo/função, sendo esses 3, todos professores dos anos iniciais. 

Dos 8 participantes, 3 são efetivos nos anos iniciais e 5 trabalham com contrato. As 

turmas que cada professor trabalha estão na última coluna do quadro, distribuídas em 

EFI e EFI multiseriada, EFII e EM. 
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Com os dados do questionário que aplicamos para conhecer um pouco sobre as 

condições de prática docente e formação dos professores, identificamos que dos 8 

professores participantes 1 professor (P9) fez um curso de formação continuada na 

Área de Ciências, já os demais não fizeram nesta Área. Questionamos os professores 

sobre a frequência com que eles procuram uma formação continuada, 4 professores 

responderam que dificilmente procuram uma formação continuada, justificaram 

dizendo que não se encaixam no seu orçamento e quando surge uma oportunidade 

desistem no meio do curso. Os outros quatro professores afirmaram procurar 

frequentemente por formação continuada. 

Pedimos aos professores para marcar em uma escala de 1 a 10 o quanto a sua 

formação inicial os preparou para o Ensino de Ciências, e o quanto eles acham 

necessário uma formação continuada nesta área. As respostas estão compiladas no 

Quadro 11 respectivamente. 

 

Quadro 11: Necessidade em formação continuada em Ciências. 
Professores Questão 3 Questão 4 

P1 - 7 
P2 5 5 
P3 - - 
P4 5 10 
P6 7 7 
P7 8 8 
P9 7 7 
P10 7 9 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

Todos os respondentes consideram que sua formação inicial os preparou na 

média ou acima da média para o Ensino de Ciências. No entanto, os valores aumentam 

quando perguntamos sobre a necessidade de uma formação continuada na área de 

Ensino de Ciências. O que nos leva a entender que os professores possuem 

necessidades formativas em ciências, mesmo considerando que o curso de graduação 

os preparou para esta função. Estas informações são de suma importância para 

compreender a relevância da pesquisa realizada. 
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1º encontro – Convite aos professores: definição da amostra.  

O primeiro encontro foi destinado para uma conversa prévia com os professores 

dos anos iniciais da escola participante. A finalidade deste foi de convidá-los a 

participar de alguns encontros de discussão e debate acerca da temática Ensino de 

Ciências por investigação nos anos iniciais, com ênfase em conceitos físicos. Fizemos 

uma breve apresentação da proposta, esclarecendo os objetivos, algumas estratégias 

de ação, cronograma e escutamos o que os professores tinham a dizer sobre a proposta, 

sanando todas as dúvidas que apareceram no decorrer desta apresentação. Os 

professores fizeram os seguintes questionamentos: “O que seria dados de pesquisa pra 

você?”; “Temos que aplicar alguma coisa em sala de aula?”; “Vai ser descontado em 

horário de Módulo?”; “Vai ter certificado?” 

Neste mesmo dia, após a apresentação da proposta e feito os devidos 

esclarecimentos, perguntamos se teriam interesse em participar e discutimos um 

cronograma de encontros por data, de forma que melhor atendesse os professores. Os 

professores, em comum acordo, acharam por bem que os encontros fossem realizados 

no primeiro semestre de 2017, para que não ficassem sobrecarregados devido aos 

projetos previstos para serem desenvolvidos na escola no segundo semestre. Desta 

forma, combinamos um total de 10 encontros, sendo estes realizados semanalmente às 

terças-feiras. 

Sobre o conteúdo e organização dos encontros, após apresentados à proposta 

inicial, solicitamos a opinião dos professores em relação à programação e conteúdo, 

ficando acordado que as possíveis alterações seriam solicitadas no cursar dos 

encontros. Após toda conversa e acordos com os professores que participaram desta 

reunião, conversamos sobre o TCLE e TAUID. Entregamos duas cópias para cada 

professor presente para levar pra casa, para ler com atenção e levar na próxima semana 

com a assinatura, caso concordassem com os itens dispostos naqueles documentos. 

Todos os envolvidos na representação e gestão da escola nos receberam com 

bastante entusiasmo e interesse pela proposta, com os professores não foi diferente, 

excetuando uma professora que não se interessou em participar. Aqueles que 

aceitaram participar destacaram os benefícios que os encontros poderiam trazer para 

eles e para escola. Após o primeiro encontro, outras duas professoras se interessaram 
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em participar, e, dessa forma, além dos professores dos anos iniciais tivemos 

professores de outras áreas e do Ensino Fundamental II, como participantes da 

pesquisa. Diante disso, destacamos algumas falas que representam a importância do 

projeto para os professores: 

 

P1: “Pra gente ... eu estava conversando com o secretário, pra escola é um tipo de 
formação, assim ... é muito bom é um ganho pra gente, principalmente porque não 
teremos custo, eu mesmo não estou na sala de aula este ano, mas ano que vem eu posso 
está, então eu não posso pensar só no hoje, por isso gostaria de participar.” 
P7: “Eu sou professora do Ensino Fundamental II, mas também leciono Ciências e 
agora está sendo um desafio pra mim, pois vou ter que trabalhar física e por mais que 
os encontros estejam direcionados para os anos iniciais, vou poder aproveitar muita 
coisa para o Ensino Fundamental II”[..] Eu procuro correr atrás quando tenho 
dificuldades, eu sei que tenho algumas dificuldades e não tenho preguiça de sentar na 
cadeira e estudar” 
P2: “o que depender de mim estou de acordo” 
P3 e P4: “Também..” 
P6: “agora sugestões a gente vai dando no decorrer das reuniões... 

 

2º encontro – Vídeo motivacional e grupo focal. 

Antes de iniciar a discussão à respeito do Ensino de Ciências, planejada para 

esse segundo encontro, na qual já iniciaríamos o tema das nossas reuniões, 

consideramos importante levar um vídeo de motivação para recepcionar os 

professores. O vídeo9 trata-se de uma analogia entre balões e pessoas, e aborda 

questões como motivação e desmotivação no ambiente de trabalho ministrado pelo 

empresário, escritor e palestrante Daniel Godri. Após o vídeo, fizemos uma reflexão 

relacionando o conteúdo do vídeo ao interesse dos professores em fazer sempre o 

possível para tornar o processo de ensino-aprendizagem de qualidade. Logo, 

convidamos um professor, em início de carreira, para dar seu depoimento sobre as 

experiências que estava tendo enquanto buscava mudanças e melhorias no ensino, em 

relação à falta de motivação por parte de alguns colegas e como ele fazia para lidar 

com a situação. 

                                                 
9 Vídeo: Bola cheia x Bola Murcha. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=qM0zgCF1Jtw>. Acesso em: 04 abr. 2017 
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Fizemos uma comparação entre o conteúdo do vídeo e a educação, agradecendo 

e parabenizando a disponibilidade de todos que estavam presente, destacando a 

importância deles enquanto formadores de se manterem motivados. Apontamos a 

importância dos espaços coletivos entre os pares para formação continuada dos 

professores e abrimos discussão no grupo em torno do vídeo. Neste momento, os 

professores relataram as suas experiências desmotivadoras no seu ambiente de 

trabalho. 

Em seguida, distribuímos um material (caderno, lápis, caneta e borracha) para 

que os professores fizessem relatos a respeito dos conteúdos dos encontros formativos, 

suas impressões e avaliações no decorrer de cada encontro. Ou seja, para que fizessem 

um caderno de notas ao longo do processo. 

O objetivo de formação deste encontro foi promover a reflexão sobre aspectos 

da prática docente em ciências e uma discussão a respeito das concepções individuais 

sobre Ensino de Ciências e física. Dessa forma, desenvolvemos um grupo focal inicial, 

cujo objetivo de pesquisa foi investigar as práticas dos professores no Ensino de 

Ciências, bem como suas concepções a respeito do Ensino de Ciências/Física nos anos 

iniciais.  

As informações do grupo focal (Apêndice A) e juntamente com as informações 

do questionário inicial (Apêndice B) serviram como subsídios para o desenvolvimento 

dos demais encontros formativos. Pois, a partir deles buscamos explorar aspectos da 

própria prática pedagógica em Ensino de Ciências nos anos iniciais desses professores, 

bem como discutir suas opiniões a respeito de elementos que devem ser considerados 

ou desconsiderados no Ensino de Ciências. Comunicamos, desde o início, que os 

professores eram livres para expressar suas dúvidas, angústias, dificuldades, 

facilidades, anseios, etc. tratando-os sempre como protagonistas. Isto é, como 

principais envolvidos na realidade da sala de aula e da escola, buscando deixar claro 

que eles, melhor do que ninguém, eram capazes de apresentar os principais problemas 

que envolvem o Ensino de Ciências na sala de aula, bem como julgar com base na 

realidade de sua escola e de seus alunos o que é possível de ser desenvolvido ou não 

em termos de práticas pedagógicas. 
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3º encontro – Apresentação dos objetivos de ensino de Ciências no Ensino 

Fundamental. 

 No terceiro encontro, iniciamos a reunião com uma exposição dialogada para 

clarificar o ensino de conceitos físicos como parte integrante dos conteúdos da 

disciplina Ciências Naturais, bem como identificar conceitos que podem ser 

trabalhados em sala de aula e sua importância na vida do aluno. Aplicamos essa 

exposição com a intenção de que os professores pudessem relatar conceitos físicos que 

poderiam ter sido trabalhados por eles em suas aulas, mas que não foram por falta de 

conhecimento dos docentes sobre Física. 

Então, buscamos relembrar ou, para alguns, apresentar, os principais objetivos 

e direitos de aprendizagem em ciências nos anos iniciais, os conceitos físicos dentro 

dos eixos temáticos propostos para o Ensino de Ciências, a tipologia de conteúdos 

defendidos no Ensino de Ciências, tudo conforme os documentos que parametrizam 

o EFI e o Ensino de Ciências. Após esta exposição dialogada, discutimos em uma roda 

de conversa sobre os principais problemas que impedem um Ensino de Ciências eficaz. 

Por meio de uma atividade (Apêndice C) na qual os professores organizaram, por 

ordem de gravidade, os problemas encontrados na literatura sobre o Ensino de 

Ciências e física nos anos iniciais. Para tanto, justificaram o ordenamento e 

acrescentaram possíveis problemas não mencionados. Consideramos importante 

conhecer os principais problemas que permeiam o Ensino de Ciências em âmbito geral 

e no contexto local, a fim de buscar e/ou incentivar a busca para possíveis soluções e 

melhorias no Ensino de Ciências. 

O critério para organização foi de ordem individual, de acordo com a visão de 

cada professor. Com essa atividade, tivemos a intenção de conhecer um pouco da visão 

de cada professor a respeito do que é mais problemático quando nos referimos ao 

Ensino de Ciências nos anos iniciais. Como esperado, obtivemos respostas bastante 

diversificadas, no entanto, foi possível observar algumas aproximações, isto é, alguns 

pontos de concordância entre eles.   

Vale destacar que essa atividade foi testada previamente com um grupo de 

professores dos anos iniciais de outra escola. Em sua primeira versão, a proposta de 

atividade não ficou clara para os professores, que por sua vez, não justificaram suas 
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respostas, portanto, não conseguimos obter os resultados que evidenciassem o que é 

de fato problema para eles. Diante disso, modificamos a proposta de atividade e antes 

de desenvolvê-la, alteramos o enunciado e solicitamos que os professores 

compartilhassem suas respostas com os demais, justificando sua escolha. 

Por último, aplicamos um questionário diagnóstico com o objetivo de conhecer 

a situação de cada professor na escola, buscando informações a respeito de sua 

formação inicial em Ciências.  

 

4º encontro – Aspectos e conceitos da Teoria piagetiana. 

À medida que o processo é responsável pelo processo de ensino-aprendizagem 

do seu aluno, se faz necessário que conheça, minimamente, algum aporte teórico que 

explique como se dá a aprendizagem no aluno. Portanto, justificamos o conteúdo deste 

encontro, que visou promover o entendimento das contribuições de uma teoria de 

aprendizagem para o direcionamento das ações pedagógicas no Ensino de Ciências. 

O referencial de aprendizagem escolhido por nós foi a Teoria Psicogenética de 

Jean Piaget, a qual é coerente com a abordagem de Ensino de Ciências Por Investigação 

abordada nos encontros. Ressaltamos a importância de uma teoria de aprendizagem 

para se pensar o processo de ensino, que auxilie no planejamento do professor que 

busca justamente a aprendizagem de seus alunos, mas não sendo necessariamente a 

que escolhemos. 

O estudo da teoria de Piaget foi indicado como teoria do conhecimento e 

visamos com ela, justificar a proposta de uma abordagem didática que defende o aluno 

como ativo em todo processo de construção do conhecimento. Utilizaremos esta teoria 

para justificar os princípios do ensino por investigação, sendo ela coerente com as 

condições de aprendizagem postas por Piaget.  

Para este encontro realizamos um estudo dirigido acerca do texto: “O 

desenvolvimento cognitivo na visão de Jean Piaget e suas implicações para educação 

científica” (GOMES; GHEDIN, 2011). Discutimos aspectos como: assimilação, 

acomodação e equilibração, lógica da criança x lógica do adulto, estágios de 

desenvolvimento, o surgimento da inteligência na criança e Piaget, e a educação 

científica. Com os objetivos específicos de reconhecer a importância do conhecimento 
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sobre como ocorre o aprendizado e quais as suas condições favoráveis, identificar 

principais elementos da teoria de Piaget e suas contribuições para o Ensino de 

Ciências.  Os professores formaram duplas para lerem o texto, responderem as 

questões elaboradas e, após, reuniram e socializaram as respostas com os demais.  

O artigo estudado relaciona aspectos fundamentais da teoria piagetiana com as 

práticas que podem ser desenvolvidas pelos professores, que muitos já desenvolvem. 

Esse exercício de fundamentar a prática docente propõe que os saberes docentes não 

são formados apenas dos saberes práticos, mas também das teorias. 

 

5º encontro – Apresentação de uma atividade investigativa do LaPEF 

Iniciamos o estudo do Ensino de Ciências por Investigação, com ênfase em 

conceitos físicos, com a finalidade de introduzir o estudo de uma abordagem didática, 

seus limites e suas possibilidades para prática docente. Buscamos estudar aspectos 

fundamentais desta abordagem didática, identificar elementos possíveis de introduzir 

na prática de Ensino de Ciências, levando em consideração o contexto da pesquisa, 

tentando reconhecer os seus limites e possibilidades com base na experiência docente 

de cada professor participante. 

Neste encontro, levamos para discussão uma aula gravada em vídeo, planejada 

e desenvolvida com base no Ensino de Ciências por investigação, a fim de desencadear 

uma discussão com o grupo. O vídeo foi produzido pelo Laboratório de Pesquisa e 

Ensino de Física, da Faculdade de Educação, da Universidade de São Paulo (LaPEF-

FEUSP) e disponibilizado no seu canal do YouTube10. Dentre uma série de atividades 

de conhecimento físico desenvolvidas pelo LaPEF, optamos por levar para estudo a 

atividade “O problema da reflexão da luz”, e adotamos como principais pontos de 

análise: o contexto, os materiais, os alunos, as atividades, a prática da professora, e com 

base na experiência docente de cada professor participante buscamos discutir sobre os 

limites e possibilidades para inserção de atividades daquele tipo em suas salas de aula. 

                                                 
10 Canal do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física, da Faculdade de Educação, da Universidade de 
São Paulo. Disponível em: <www.youtube.com/channel/UCVWukRfa8glZDqh8OnGes6Q>. Acesso 
em: 25 mar. 2017. 
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Dessa forma, os professores fizeram comentários sobre o vídeo, mencionando 

aspectos que poderiam ser adotados por eles e os que seriam difíceis, levando em 

consideração a sua escola, os seus alunos e demais aspectos. Após o estudo do vídeo, 

realizamos uma leitura conjunta sobre os principais pontos do ensino por investigação 

dispostos no texto: “O Ensino de Ciências por Investigação” (MUNFORD; CASTRO; 

MARTINS, 2008). Buscamos conhecer as opiniões dos professores em relação a essa 

abordagem, sua viabilidade dentro da sua escola, suas possíveis 

modificações/alterações. 

Junto com o desenvolvimento do estudo do texto e do vídeo, buscamos 

esclarecer aos professores que eles têm autonomia para escolher determinada 

abordagem ou não, bem como as consequências de sua escolha, inclusive autonomia 

para redesenhar elementos teóricos da abordagem para que melhor se adequem o seu 

contexto de trabalho.  

Não houve, de nossa parte, a pretensão de levar a Abordagem Investigativa com 

a intenção de aceitação acrítica por parte dos professores. Prezamos por um processo 

formativo que propiciasse uma série de ações que visavam o entendimento da 

Abordagem, seus principais elementos e resultados, sua adequação e os requisitos 

necessários para desenvolvê-la em suas salas de aula. Dessa forma, entendendo os 

aspectos teóricos não como uma receita a ser seguida, mas problematizá-la, modificá-

la, analisá-la tendo como principal base a experiência do docente em sala de aula, o 

seu conhecimento sobre alunos, escola, região e principalmente o nível de seus alunos, 

dando espaço para os professores teorizarem e modificarem elementos da 

Abordagem, decidindo se é interessante ou não a adotar. 

 

6º encontro – SEI’s problema do copo e problema do carrinho. 

Identificamos na fala dos professores, quando discutiam sobre o Ensino de 

Ciências, que o conceito de experimentação que tinham era diferente daquele que o 

ensino por investigação defende. Os professores não conseguiam distinguir os 

experimentos que propiciam uma investigação daqueles demonstrativos ou 

ilustrativos, na concepção deles tratavam-se de uma mesma ação.  
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Portanto, neste encontro iniciamos a reunião diferenciando os tipos de 

experimentos propostos por Campos e Nigro (1999) e fazendo uma breve exposição 

sobre os experimentos investigativos, utilizando como exemplo a sequência das 

atividades de conhecimento físico desenvolvidas pelo LaPF–FEUSP.  Salientamos que 

todo experimento é possível de ser contextualizado e redesenhando de forma que 

propicie uma investigação, e exemplificamos como isso poderia ser feito a partir do “O 

problema do copo” proposto pelo LaPEF–FEUSP, e discutindo como essa mesma 

atividade poderia ser realizada de maneira demonstrativa ou ilustrativa. 

Posteriormente, demos início à realização de uma breve Sequência de Ensino 

Investigativa contextualizada com o trânsito, intitulada: “O movimento do trânsito” 

(Apêndice D). Nesta atividade, os professores estavam na condição de aprendizes, 

resolvendo os problemas propostos e demais atividades. Com essa ação objetivamos 

que os professores compreenderem o objeto de ensino e suas condições para ensiná-

lo.  

Com essas ações, propiciamos ao professor uma visão dos aspectos 

fundamentais da abordagem didática investigativa. Inclusive, fazendo a utilização de 

uma atividade experimental investigativa e a participação deles, enquanto aprendizes, 

mediados pelo conceito de dupla-conceitualização, que conforme Batista (2011, p. 154): 

“a dupla conceitualização recebe esse nome por permitir que, durante a formação, 

ocorram paralelamente dois aprendizados: sobre o objeto de ensino e sobre as 

condições didáticas necessárias para que as crianças se apropriem dos conteúdos”. 

Em primeiro instante, apresentamos o conjunto de atividades do dia, separando 

os professores em dois pequenos grupos. Levamos um problema11 no qual os 

professores foram desafiados a resolver, distribuímos e apresentamos o material 

necessário para realização das atividades (carrinho, canudinho, balão e fita adesiva) e 

propomos, em forma de pergunta, o problema a ser resolvido utilizando aqueles 

materiais apresentados. Sendo o problema composto por duas questões: “Como 

colocar o carrinho para andar de frente utilizando os materiais dispostos na mesa de 

cada grupo?”; e, “De que forma esse carrinho anda mais rápido e melhor?”. 

                                                 
11 Problema proposto adaptado da Atividade do carrinho. Disponível em: 
<www.youtube.com/watch?v=qCFNERdoJ2A>. Acesso em 13 abr. 2017. 
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Perguntamos aos professores como poderiam resolver o problema, 

incentivando a elaboração das primeiras hipóteses explicativas, construídas com o 

conhecimento prévio dos participantes. Acompanhamos os professores na elaboração 

do plano de ação e imediatamente no teste das hipóteses, utilizando os materiais na 

mesa. 

Após a resolução do problema abrimos uma roda de conversa e lançamos 

algumas questões para que as discussões em torno do conteúdo fossem preservadas, 

tais como: o que vocês fizeram para colocar o carrinho para andar? Como fizeram? Por 

que fizeram dessa maneira? E o carrinho anda no mesmo sentido em que o ar é solto? 

De que jeito o carrinho anda mais rápido? A continuação da SEI (2º e 3º momento), foi 

feita na semana seguinte com mais atividades relacionadas com o conteúdo. 

 

7º encontro - SEI “atividade do carrinho” e trânsito: discussões sobre. 

Este encontro foi destinado para finalizar a SEI iniciada no encontro passado, 

estabelecendo relações do tema com a tríade Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e 

promovendo um espaço de interação e socialização. 

Começamos a reunião realizando a 2º etapa da SEI, retomando a atividade do 

carrinho, rememorando os principais resultados da atividade. Essa retomada foi 

importante, pois como já se passara uma semana desde o encontro anterior, aspectos 

interessantes da atividade anterior precisavam ser lembrados para relacionar com as 

próximas atividades. 

Após, em uma roda de conversa, fizemos os seguintes questionamentos para 

relacionar a atividade realizada com o cotidiano: O que mais o ar pode mover? Como 

chamamos o ar em movimento? Um carro movido a ar, nas condições do experimento, 

pode ser colocado no trânsito? O que um carro que anda dessa forma poderia causar 

em meio a um conjunto de carros? Após essa relação, reproduzimos o vídeo “Observar 

Principais - Causas de Acidentes”, para ilustrar alguns acidentes de trânsito causados 

por diferentes motivos. Neste momento, os professores mencionaram uma série de 

acidentes causados por fatores humanos que poderiam ser evitados, caso não houvesse 

tanta imprudência. Alguns assumiram as falhas no trânsito que cometiam no povoado, 

por se tratar de um local pequeno e de difícil fiscalização. 
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Na 3º etapa, buscamos sistematizar o conteúdo estudado e realizar a tomada de 

consciência do que foi feito e que conclusões construíram.  Discutimos o texto “O 

código da travessia verde”, que aconselha como os pedestres devem atravessar as vias 

da forma mais segura possível. Em seguida, após a leitura e discussão do texto, 

apresentamos alguns dados estatísticos de acidentes no trânsito com a finalidade de 

sensibilizar os professores quanto à importância de tratar a temática na sala de aula. 

Depois, solicitamos que os professores fizessem um relatório ilustrado, descrevendo 

os três momentos da SEI e deixando suas considerações sobre o que aprendeu. 

Assim, o desenvolvimento de uma SEI abordando conceitos físicos 

contextualizados com o trânsito, nos permitiu trabalhar com os professores tanto o 

conhecimento físico, que no caso foi “o ar e o movimento e ação e reação”, 

contextualizados com o trânsito, tema bastante relevante para região, e ao mesmo 

tempo, a abordagem de Ensino de Ciências por Investigação. 

 

8º encontro – Atividades demonstrativas: reformulação e participação dos 

grupos.  

Neste encontro, a pedido dos professores que gostariam de conhecer mais 

experimentos de conhecimento físico, levamos quatro atividades experimentais no 

formato de “Demonstração prática”, para que conjuntamente transformássemos em 

atividades investigativas. Assim, formamos duplas para que a atividade fosse 

realizada em grupos pequenos, para posterior socialização com todos os participantes, 

dessa forma, promovemos um ambiente de planejamento coletivo de atividades 

investigativas de conhecimento físico. 

Essa atividade promoveu bastante interação entre os grupos, com discussões e 

reflexões sobre como realizar essa transformação. Com essa atividade, além de 

estimular o planejamento coletivo de atividades, conseguimos verificar se os 

professores conseguiram articular o referencial teórico em seu planejamento, e o seu 

entendimento de Ensino de Ciências por Investigação. 

Levamos quatro roteiros (Apêndice E) de atividades experimentais no formato 

demonstrativos e realizamos as demonstrações práticas desses experimentos, quais 

foram: O xilofone de garrafa; O ar possui massa?; Explorando ímãs;  O circuito simples. 
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Após, entregamos para cada dupla um roteiro diferente e propusemos que eles 

transformassem aquele experimento em investigativo e, depois, introduzissem o 

experimento investigativo em uma sequência de aulas, na qual me entregariam no 

próximo encontro. 

A estratégia formativa de promover o planejamento ou trabalho coletivo, vem 

da ideia de que essa maneira de trabalhar promove uma maior interação entre os pares, 

por promover debates, discussões, criações conjuntas e um maior compartilhamento 

de ideias. Carvalho e Gil-Perez (2013) e Alarcão (2011) indicam que um espaço de 

reflexão coletiva, debates e aprofundamentos, favorecem a formação reflexiva do 

professor, assim como Pimenta (2002) ressalta que os saberes da experiência docente 

são saberes desenvolvidos no cotidiano, no entanto, precisam ser mediados por um 

processo de reflexão coletiva. 

A decisão de levar alguns experimentos no formato de demonstrações, para a 

partir deles desenvolvermos atividades investigativas e sequências de atividades 

investigativas, foi uma saída que tivemos para que os professores aumentassem o 

repertório de atividades experimentais, principalmente no que tange à exploração de 

conceitos físicos. Ao pedir aos professores que planejassem atividades investigativas 

com temas de física, tivemos a intenção de esclarecer que eles podem criar, adaptar 

conforme seus saberes experienciais, aspectos de uma abordagem didática posta em 

estudo. Não solicitamos que aplicassem em suas turmas, mas deixamos aberturas para 

que possam desenvolver caso se sintam confortáveis para fazer isso. 

 

9º encontro – Socialização do planejamento. 

Este encontro teve como objetivo socializar os planejamentos elaborados em 

dupla, para todos os participantes da pesquisa, promovendo um espaço de cooperação 

e colaboração entre os pares. Buscamos com essa atividade estimular o planejamento 

coletivo, a discussão, críticas construtivas, sugestões na avaliação/validação dos 

planos e verificar a interação dos professores com a abordagem didática. 

No encontro anterior foi proposto o redesenho das atividades demonstrativas. 

Neste encontro as duplas apresentaram as atividades reformuladas e o planejamento 

de uma sequência de aulas com o tema da atividade reformulada. Cada dupla ficou 
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sujeita a críticas construtivas, elogios e sugestões dos outros colegas para melhoria de 

seu planejamento. Os professores também relataram sobre suas dificuldades e as 

mudanças feitas no modelo de plano que disponibilizamos. 

Após a apresentação dos planejamentos, demonstramos mais uma série de 

experimentos de diversos temas a pedido dos professores, quais foram: “O problema 

do barquinho; Afunda ou flutua; Telefone com fio; Derretendo gelo; Moeda no copo; 

quente ou frio?”. 

Durante as apresentações de experimentos, surgiram algumas dúvidas e 

curiosidades a respeito de alguns conceitos físicos. Por meio dessas dúvidas, abrimos 

espaço para discussão de conceitos físicos e indicações de materiais e sites que possam 

auxiliar no trabalho docente, essas indicações também foram feitas pelos próprios 

professores participantes. 

Essa preparação das SEI’s, contribuíram para a formação dos professores à 

medida que apresentavam possibilidades de conceitos físicos que podem ser 

abordados, um dos pontos de maior dificuldade mencionados pelos professores, que 

afirmaram ter falta de conhecimento sobre o que ensinar em Ciências. 

 

10º encontro – Fechamento e avaliação final dos encontros. 

 A pedido dos professores elaboramos uma apostila impressa contendo os 

principais aspectos do ensino por investigação, os conceitos físicos que podem ser 

abordados conforme os documentos oficiais (PCN - Ciências Naturais e CBC - anos 

iniciais), e alguns roteiros de experimentos para que pudessem desenvolver com seus 

estudantes na forma de experimento investigativo. 

Após a entrega da apostila, recolhemos os cadernos de relatos dos professores. 

Então, promovemos um grupo focal final com a finalidade de promover uma reflexão 

sobre o processo formativo ocorrido durante as dez reuniões de Módulo II. Neste 

grupo focal, buscamos refletir sobre as ações realizadas durante os encontros e 

apresentar críticas construtivas e sugestões de um processo formativo em um ambiente 

coletivo. 

Elaboramos perguntas (Apêndice F) relacionadas com tudo que foi discutido e 

realizado nos encontros, com a finalidade de entender os impactos que os encontros 
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tiveram na formação, na visão dos professores que participaram. Os relatórios 

individuais construídos pelos professores foram utilizados para avaliação dos 

encontros, assim como o diário do pesquisador e as atividades realizadas pelos 

professores. 

5.2. Processo de construção das categorias e subcategorias de análise  

Para construção das categorias seguimos os passos sugeridos por Bardin (2009), 

realizando inicialmente a pré–análise. Reunimos o material gerado por cada 

instrumento e técnica, sendo eles: questionário, grupo focal inicial, atividade 1 

(APÊNDICE C) e, após a primeira leitura de cada material, selecionamos episódios de 

interesse para transcrição, guiados pela questão de pesquisa e seus objetivos 

específicos. As gravações em áudio, resultaram em um volume extenso de diálogos 

entre os envolvidos no processo formativo, dos quais só poderiam ser transcritos pelos 

pesquisadores presentes em todos os encontros, por questões de reconhecimento das 

falas pela voz de cada participante, diante disso, seguimos a indicação de Bogdan e 

Biklen (1994) que sugerem deixar de fora das transcrições o material que não faz 

relação com as nossas preocupações, isto é, que não fazem alusão aos objetivos de 

pesquisa, e, por isso, buscamos, após uma audição atenta e identificação de conteúdos 

significantes, transcrever apenas os episódios de interesse para esta pesquisa. 

Após o material ter sido demarcado em unidades de codificação temáticas, 

fizemos uma classificação dessas unidades em categorias e subcategorias. Esse 

trabalhado de organização das unidades em categorias, passaram por diversas versões 

verificando os critérios de: exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade, 

fidelidade e produtividade sugeridas por Bardin (2009). 

O Quadro 12 apresenta a organização dos dados em categorias e subcategorias 

de análise. 
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Quadro 12: Categorias de análise 
Categorias 
Gerais / ou 

Temas 
Categorias específicas Subcategorias 

Ensino de 
Ciências 

1) Concepções dos professores 
sobre o Ensino de Ciências 

 

 Dificuldades no Ensino 
de Ciências/Física 

 Práticas pedagógica em 
Ensino de Ciências 

 Concepções iniciais 
sobre Ensino de Ciências 

 

Ensino de 
Ciências 

por 
investigação 

2) Interação dos professores com o 
ensino por investigação 

 Interação com a 
abordagem didática e de 
aprendizagem 
(discussões sobre) 

 
 Entendimentos/ 

reconhecimentos sobre 
aspectos da abordagem 

 

 
 

Formação 
de 

professores 

3) Avaliação do processo 
formativo dos professores em 

exercício 

 Interação com o grupo 
(Cooperação, trocas de 
experiência e reflexões 

 Dificuldades relatadas e 
identificadas durante os 
encontros 

 Resultados das 
atividades investigativas 
elaboradas 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Ressaltamos que essas categorias foram elaboradas à luz dos objetivos da 

pesquisa e exploração do conteúdo obtido durante a produção dados. Os detalhes 

sobre cada categoria, tais como, a direção de análise, os principais dados que indicaram 

a sua construção, e suas subcategorias, serão discutidos a seguir. 

 

Categoria 1: Concepções dos professores sobre o Ensino de Ciências 

Com a direção desta categoria pretendemos verificar as dificuldades dos 

professores em relação ao Ensino de Ciências, bem como verificar como vem sendo 

trabalhada a disciplina Ciências Naturais nos anos iniciais do EFI, com um olhar 

direcionado as concepções que esses professores trazem explícita ou implicitamente 

sobre o que é ensinar ciências. 
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Para identificarmos os impactos de uma intervenção, precisamos conhecer a sua 

relevância e de que ponto estamos partindo para, após, identificar o que é limite e o 

que é possibilidade. A identificação das concepções iniciais, bem como as dificuldades 

dos professores, um pouco de sua prática e seus anseios, foram o ponto de partida para 

o desenvolvimento da proposta e, também, será o ponto de partida para análise 

detalhada da situação local do Ensino de Ciências, identificando possíveis atenuações 

e novos problemas em relação ao tema. 

Para construção desta categoria, nos concentramos nos dados dos primeiros 

encontros, quando ainda não havíamos iniciado o estudo da abordagem didática, isto 

é, os professores relataram em questionário, no grupo focal e na realização da primeira 

atividade sem serem influenciados com o conteúdo de estudo. Posteriormente, esses 

dados serão confrontados com os dados adquiridos durante e após os encontros 

formativos. 

 

Categoria 2: Interação dos professores com o ensino por investigação 

Por intermédio desta categoria, buscamos apresentar e interpretar como foi a 

interação dos professores participantes da pesquisa com a abordagem didática em 

questão, durante os encontros formativos. 

Aspectos como aceitação, sugestão, apropriação das características da 

abordagem e sua inserção em falas e atividades, são elementos que contribuirão para 

que possamos entender como se deu essa interação e a própria avaliação dessa 

abordagem na visão de professores em exercício. 

A abordagem investigativa para o Ensino de Ciências possui algumas 

características que são comuns, isto é, compatíveis em diversos trabalhos que tratam 

da temática. Na literatura, ainda encontramos algumas variações quando 

mencionadas essas características, mas voltamos nosso olhar para aquelas que mais 

aparecem na literatura (CARVALHO, 2011; 2013; ZÔMPERO; LABURÚ, 2011), como 

por exemplo: a necessidade de uma situação problema que desencadeie uma 

investigação; estimular a argumentação e o respeito ao pensamento divergente; 

estimular a tomada de decisões; estimular o trabalho em equipe; compartilhar 
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resultados e relações com o cotidiano e escrever ou desenhar os resultados e 

considerações.  

Os dados que nos indicou a construção desta categoria foram os resultados da 

análise do vídeo de uma aula baseada no ensino por investigação, a leitura e discussão 

do texto sobre o ensino por investigação e da participação de uma pequena SEI. 

Buscamos apresentar nesta categoria os entendimentos dos professores sobre a 

abordagem didática. 

 

Categoria 3: Avaliação do processo formativo dos professores em exercício 

Nesta categoria agrupamos os dados relativos as dificuldades encontradas 

pelos professores durante os encontros e a avaliação das estratégias de formação pelos 

professores e pela pesquisadora. Direcionados por esta categoria maior, identificamos 

subcategorias como: dificuldades durante o curso; interação com os pares (i.e., 

cooperação, colaboração e troca de experiências), resultados das atividades 

investigativas. Também, guiados por esta categoria buscamos avaliar o percurso 

formativo de maneira geral, com base no diário de bordo da pesquisadora, relatórios 

dos professores e grupo focal final de avaliação por parte dos professores. 

Após a análise das três categorias dispostas, tivemos condições de responder 

quais foram os impactos que um curso de formação de professores, estruturado nesses 

moldes, causam para formação continuada de professores em exercício? Quais os 

indicadores de mudanças apresentados por esses professores em relação a prática 

pedagógica em Ensino de Ciências? Quais as construções conjuntas promovidas 

durante os encontros? Quais as avaliações de todo esse processo? 

No próximo tópico, retornamos ao conteúdo e analisamos cuidadosamente os 

resultados obtidos, conforme o esquema disposto na figura 5. Discutimos os dados 

guiados por cada categoria, interpretando-os e realizando inferências indicadas por 

elas.  
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Figura 5: síntese da divisão da análise dos dados. 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

5.3. Discussão dos momentos de análise 

1º MOMENTO DE ANÁLISE – O DIAGNÓSTICO: CONCEPÇÕES DOS 

PROFESSORES SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 Para formação desta categoria, fizemos a leitura flutuante de todo conteúdo de 

análise, porém, nos concentrando nos encontros 1, 2 e 3, isto é, na fase inicial dos 

encontros.  

Nos primeiros encontros aplicamos um questionário, realizamos um grupo 

focal inicial e uma atividade de problematização. Com o auxílio do diário de bordo 

juntamente com as transcrições destes encontros realizamos a análise da fase inicial da 

pesquisa, que teve como objetivo conhecer algumas necessidades formativas em 

ciências/física dos professores participantes da pesquisa; suas concepções em relação 

ao Ensino de Ciências e um pouco de como o EnC vinha sendo trabalhado até o 

momento por esses participantes. 

Na subcategoria “Dificuldades no Ensino de Ciências e física”, agrupamos tudo 

aquilo que indica dificuldades, problemas e necessidades em relação a disciplina 

Ciências Naturais, por parte dos professores, e identificadas no conteúdo de análise. 
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Na subcategoria “Prática Pedagógica em Ensino de Ciências”, agrupamos as 

menções dos professores sobre suas práticas, como ensinam ciências como avaliam 

nesta disciplina, quais recursos mais utilizam. 

Na subcategoria “Concepções iniciais sobre Ensino de Ciências”, agrupamos os 

entendimentos dos professores do que deve conter no Ensino de Ciências para que ele 

seja efetivo e interessante para o aluno, antes de iniciar as discussões sobre o Ensino 

de Ciências e da abordagem didática. 

O quadro 13, indica algumas unidades de análise e suas contribuições na 

elaboração da primeira categoria de análise. 
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Quadro 13: Grelha para Análise de Conteúdo – Categoria 1 
Tema  Ensino de Ciências  

Categoria  Concepções dos professores sobre o Ensino de Ciências  

Subcategorias Indicadores/ unidade de registro Unidades de contexto 
Dificuldades no 

Ensino de 
Ciências/Física. 

Cobrança, tempo, material, 
sistema, avaliação, conhecimento 

específico. 

“[...]por que assim, como cobra da gente demais é português e matemática, por 
causa dos descritores.” 

“[...]Por que também somos avaliados pelo sistema, pelas avaliações externas que 
cobra mais é português e matemática.” 

“A experiência ela requer muito tempo, e muita preparação.” 
“[...]da questão do material, mas a gente tem que ter o mínimo, né?” 

“[...]pra mim eu acho que tenho, assim dificuldade em vários conhecimentos, as 
vezes a gente explica a ciências e explica química, física enfim várias outras 

matérias e as vezes a gente não tem o conhecimento específico daquilo.” 
Práticas em Ensino 

de Ciências. 
Explicação, passar, livro, 

demonstrar, exercício, exemplo, 
participação, prova 

“[...]o que eu posso fazer dentro da sala de aula, na explicação do conteúdo eu 
explico dou exemplos, entendeu?” 

“[...]que eu tinha que passar pros meninos e estava.... me deu um branco.” 
“[...] o trabalho com o livro, exercício com o livro, lá no livro já tem muita ilustração 

também.” 
“[...]porque quando você demonstra algo assim na prática.” 

“Mais com provas e a participação do aluno, participação”. 

Entendimentos 
iniciais sobre Ensino 

de Ciências 

Realidade, experiência, 
descoberta 

“[...]voltado mais pra realidade do que tá convivendo ali o Ensino de Ciências, 
trazer pra ele poder conhecer o que que ele tá vivendo e a partir dessa realidade 

tentar mostrar ele na prática.” 
“Você consegue chamar mais a atenção do aluno através da experiência e dos 

desenhos que já...” 
“Eu acho que é mais experiência, assim, uma atividade assim ... “ 

“[...] mas o que acho interessante é que, eu acredito que a disciplina de ciências é 
mais descobertas” 

Fonte: Elaborados pelos autores com base em Tomás (2012)  
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I. Subcategoria Dificuldades no Ensino de Ciências/Física 

 Sobre a subcategoria Dificuldades no Ensino de Ciências/Física, ela pode 

ser detalhada no Quadro 14. No qual os números acompanhados pela abreviação 

“prof” em cada quadro, indicam a quantidade de respostas sobre o que 

consideram mais dificultoso no Ensino de Ciências e de física, bem como a 

distribuição das respostas dos professores conforme o grau de maior gravidade, 

na visão de cada professor participante. 

 

Quadro 14: Problemas que afetam o Ensino de Ciências na visão dos professores. 
Problema Ordem de gravidade no contexto da escola participante 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 
1 - Falta do domínio do 
conteúdo 

  4 
Prof 

   2 
Prof 

1 
Prof 

2 - Falta de conhecimento 
de metodologias e/ou 
abordagem didática  

1 
Prof 

  3 
Prof 

 1 
Prof 

1 
Prof 

1 
Prof 

3 - Falta de recursos 
didáticos na escola 

1 
Prof 

 1 
Prof 

 4 
Prof 

1 
Prof 

  

4 - Falta de conhecimento 
sobre quais conteúdos 
ensinar 

2 
Prof 

2 
Prof 

1 
Prof 

 2 
Prof 

   

5 - Falta de conhecimento 
da importância de se 
ensinar 

2 
Prof 

2 
Prof 

1 
Prof 

1 
Prof 

 1 
Prof 

  

6 - Falta de interesse em 
ensinar por não considerar 
importante nessa idade  

1 
Prof 

2 
Prof 

   1 
Prof 

3 
Prof 

 

7 - Falta de tempo (carga 
horária) para ensinar  

 1 
Prof 

 1 
Prof 

1 
Prof 

3 
Prof 

1 
Prof 

 

Outro motivo: 
______________ 

   2 
Prof 

   1 
Prof 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A falta de domínio do conteúdo foi classificada por 4 professores como o 

terceiro problema mais grave no Ensino de Ciências. No entanto, os demais 3 

professores consideram que é o menos grave, para eles não é algo tão 

problemático, pois, consideram que ao preparar a aula e ler sobre a matéria, 

estudá-la, eles conseguem ter uma base de conhecimentos específicos sobre o 

conteúdo de trabalho. O professor P3 elucida que, como se tratam de alunos de 
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séries iniciais, o domínio do conteúdo não é tão sério, tendo em vista que uma 

leitura breve pode inteirar o professor sobre a matéria a ser ensinada. 

 

P3: Isso... e o 2 que eu coloquei assim, essa matéria, eu não sei todo mundo, mais 
eu acho que é uma disciplina boa de trabalhar, assim ... eu acho que esse 
conhecimento dela é um conhecimento natural do ser humano conhecimento 
básico né? Não precisa você ler muito pra você ter aquele conhecimento básico 
pra você ensinar os meninos de séries iniciais não. 
P4: E o motivo de menor dificuldade eu coloquei o 1. Falta de domínio de 
conteúdo, é difícil o professor que não tem o domínio. 

 
 

Para autores como Souza (2013), Longhini (2008), Ovigli e Bertucci (2009) 

a falta de domínio é um fator que deixa o professor inseguro e sem saber o que 

ensinar. Em seus dados de pesquisa Longhini (2008), apresenta que alunas do 

curso de Pedagogia mostraram-se inseguras em preparar uma aula de ciências 

por não dominar os conteúdos específicos.  Já Souza (2013) aponta o 

reconhecimento das participantes de sua pesquisa, quanto à necessidade de 

dominar o conteúdo para lecionar Ciências, ressaltando que no curso que fazem, 

a carga horária destinada a disciplinas relacionadas as ciências é insuficiente. 

As dificuldades em relação ao conteúdo específico foram mencionadas 

pelos professores P3, P2, P7 e P4, que apontaram a matéria como confusa para 

ser ensinada, pelo conteúdo causar polêmica, por ter nomes científicos de partes 

do corpo, por confundir com assuntos trabalhados em outras disciplinas. 

Quando questionados os conteúdos que tinham maior dificuldades de ensinar, 

destacaram: 

 

P3: “é o corpo humano mesmo” 
P2: “é o desenvolvimento do corpo humano, quando estão começando a entrar 
na puberdade, a reprodução do corpo humano (inaudível), então, algumas 
meninas ficam com vergonha e eu sempre, quando eu ia falar quando eu ia passar 
um vídeo sobre esse desenvolvimento, e é matéria para menino do quinto ano, 
daí uma das meninas pediram para não passar por que ela tinha vergonha. Teve 
um aluno que chegou em mim e falou senhora não tem vergonha de passar essa 
matéria pra nós não?” 
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P7: “agora trabalhar esses nomes científicos assim do corpo é complicado até 
dentro da família, de vez em quando (nome) fala que isso? Eu falo assim pênis, 
aí minha mãe me xinga e fala como é que eu falo uma coisa dessas pra criança.” 
P4: “Os planetas, eles já confundem um pouco, até a gente... os meninos 
confundem, eu acabo confundindo com geografia, aí eles falam: Oh tia mais isso 
aí não é de geografia? É mas é interdisciplinar né?” 
 

 

A falta de conhecimento sobre quais conteúdos ensinar e sobre a 

importância de se ensinar se concentraram nos primeiros lugares, indicando que 

são os problemas mais graves que dificultam o Ensino de Ciências e física nos 

anos iniciais naquela escola. Os professores P1 e P9, por exemplo, consideram 

que a dificuldade maior é identificarem o que ensinar, P1 disse e P9 concordou: 

  

P1: “O que nós consideramos como maior dificuldade, foi a falta de 
conhecimento sobre o que ensinar, quais os conteúdos ensinar, que é a mesma 
coisa que P6 falou ali né? que as vezes você está ensinando mais que você não 
sabe especificamente o que você está ensinando.” 

 

Acrescentaram que podem até ensinar conceitos físicos e nem saber que é 

um conceito físico. Na concepção dos professores a dificuldade é não saber o que 

ensinar, que a partir do momento que tivessem conhecimento sobre quais 

conteúdos ensinar, eles preparariam suas aulas com uma maior facilidade. 

Visando auxiliar os professores na seleção de conceitos físicos, deixamos um 

material impresso, conforme pedido, indicando alguns assuntos de física que 

podem ser trabalhados, separados por cada eixo sugerido pelo PCN de Ciências 

Naturais e no CBC do Ensino Fundamental. 

A falta de conhecimentos da importância de se ensinar ciências foi 

mencionada por P10 e P2. 

 

P10: A falta de conhecimento da importância de ensinar, por que ensinar. Às 
vezes a gente leva a coisa assim... no dia a dia e tal e não tem, não sabe o 
conhecimento como, por que é importante ensinar aquilo para o menino 
entendeu. 
P2: O primeiro eu coloquei o 5, que é a falta de conhecimento da importância de 
se ensinar e porque ensinar. Por que é igual P3 falou, assim... a gente foca tanto. 
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Cobra tanto da gente que as vezes assim a gente é... a gente, muitos é... não da 
aquela importância... acha que não é importante e é igual eu falei pra você da 
aluna minha que eu estava ensinando a parte do norte do pais, mais porque que 
aprender... eu não vou precisar disso. E sinto que tem necessidade, precisa, mas 
a gente acaba tanto focando em Português e matemática porque o próprio 
governo cobra da gente né... e a gente acaba esquecendo que as outras matérias 
também são importantes a ser ensinadas também dentro de sala de aula e precisa 
pra vida, eles vão precisar também é... são matérias que eles vão ver no ginásio e 
ensino médio é a continuação do que eles vão ver no primário, e assim se chegar 
com uma base.... 
 

A pressão exercida pelo sistema, foi fala recorrente durante os encontros, 

a cobrança quase que exclusiva por conteúdos de Português e Matemática é um 

fator que contribui para que os professores não considerem o ensino das demais 

disciplinas como tão importante, e confessam que deixam à margem o Ensino de 

Ciências. 

No que se refere a falta de tempo, o tempo para o planejamento do 

professor foi evidenciado em relação ao tempo da sala de aula. Por mais que 

exista uma matriz curricular, o professor dos anos iniciais, por ser “unidocente”, 

possui autonomia para distribuir ao longo da semana a quantidade de aulas 

semanais. No caso dos professores participantes da pesquisa, estes destinam 

cerca de 2 a 3 aulas semanais, podendo aumentar, caso entendam necessário. As 

questões sobre a falta de tempo foram destacadas pelo professor convidado Pc e 

o P3, quando colocam que: 

 

Pc: “[...] Você não tem tempo nem para buscar uma formação continuada, e aí 
que acaba que você fica limitado não consegue mesmo, não é por não querer. “ 
P3: “A experiência ela requer muito tempo, e muita preparação. Se for pra eu 
fazer uma experiência pros meus alunos, mal feita, de qualquer jeito... Porque 
tem que analisar, ver os resultados direitinho para depois mostrar pros alunos. 
Porque chegar e jogar lá...” 

 

E, por fim, alguns professores indicaram outros problemas que não foram 

mencionados por nós, mas que são considerados, por eles, dificultadores do 

Ensino de Ciências: falta de conhecimentos dos conteúdos dos eixos temáticos de 
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cada disciplina; foco em Português e Matemática; e cobrança maior em Português 

e Matemática. Quanto ao último mencionado, P3 desabafa: 

 

“O aluno tem que aprender ler e escrever né até sufoca o professor tem 
uma idade para o aluno ler e escrever então o professor ele envolve o tempo dele 
todinho na sala com Matemática, com Português, se meu aluno não aprender ler 
e escrever... não tinha um teste para testar ele, o que é que ele sabe de ciências, o 
que é que ele sabe de física, o que é que ele sabe de geografia, de história não tem 
um teste né? O sistema cobra Português e Matemática então você foca ali só 
Português e Matemática [...] Que o sistema sufoca o professor né... exigindo ali o 
Português, a Matemática... as 4 operações, ler, escrever e interpretar, e ai o 
próprio sistema te leva a deixar essas disciplinas de lado.” 

 
 
Os professores, desde a primeira conversa no grupo focal sobre o Ensino 

de Ciências, colocam essa questão da cobrança. Existe um sistema que cobra, por 

intermédio das avaliações externas, conhecimentos de interpretação, ortografia, 

leitura, gramática, escrita, as operações matemáticas, dentre outros 

conhecimentos vinculados aos componentes curriculares Língua Portuguesa e 

Matemática. Esse sistema avalia tanto o aluno, quanto o professor e a escola. Por 

esse motivo, os professores se sentem pressionados a enfatizar a alfabetização, 

letramento e educação matemática. Insistentemente no decorrer dos encontros 

frases como essas eram ditas pelos professores participantes: 

 

P2: “Porque assim, como cobra da gente demais é Português e Matemática, por 
causa dos descritores, que a gente precisa trabalhar eles com os meninos, que são 
avaliados. É... e eles são avaliados em Português e Matemática, então a gente 
acaba focando mais em português e matemática.” 
P4: “No pacto é até cobrado isso, porque quando a gente estava fazendo o pacto 
a gente focava mais em Português e Matemática e as outras matérias ficava pra 
trás.” 
P3: “Agora a dificuldade minha é porque, a gente, professor do primário, gente 
esse sistema, põe na cabeça nossa, né? Que menino tem que compreender ler e 
escrever e as quatro operações. Então ele preocupa muito com isso, mas a aula 
ela é... eu nem achei ruim não, porque esse também é um defeito meu de puxar 
mais pra matemática, não só meu né? Porque isso é uma visão mais geral nossa 
aqui, puxar mais pra Matemática, Português. Porque o sistema também, vai nos 
forçando a fazer, inibindo as outras matérias.” 
P2: “Por causa da avaliação também né? Por que também somos avaliados pelas 
avaliações externas que cobra mais é Português e Matemática.” 
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P3: “Você vai perdendo aquele... vai deixando pra lá, vou preocupar aqui porque 
vão avaliar Português e Matemática. Aí você vai...” 
P2: “Porque quando vai aproximando outubro e novembro que vem a avaliação 
do Simave e da prova Brasil, é então a gente acaba ... vai... até [...] porque a 
supervisora anterior cobrava, mais da gente, as vezes a gente parava com todas 
as matérias, e ia focalizando em cima dos descritores e as vezes a gente nem dava 
[...].” (grifo nosso) 

 

A respeito da opção dos professores por enfatizar as disciplinas Português 

e Matemática. O grupo de pesquisadores do LaPEF com a colaboração dos 

professores dos anos iniciais criaram sequências didáticas para o Ensino de 

Ciências, incluindo além das atividades de conhecimento físico, textos e 

atividades de sistematização do conhecimento, essas sequências se caracterizam 

por estimular: “investigação problematização, levantamento e teste de hipóteses 

experimentação, trabalho em grupo, registro escrito e por desenho [...] e 

socialização dos dados.” (SEDANO, 2013, p. 82). 

No mesmo viés, Oliveira (2013) obteve como resultado um melhor 

desempenho dos alunos oral e em relação a escrita. Os alunos que participaram 

efetivamente das discussões nas aulas de ciências, conseguiram elaborar registros 

com argumentos superiores, ou no mínimo iguais aos da discussão oral. 

Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 13) conclui “[...] o Ensino de Ciências pode se 

constituir num potente aliado para o desenvolvimento da leitura e da escrita, 

uma vez que contribui para atribuir sentidos e significados às palavras e aos 

discursos.” 

Quando perguntamos, no 2º encontro, livremente as dificuldades que os 

professores têm em relação ao Ensino de Ciências e Física nos anos iniciais, 

alguns desses fatores foram levantados para discussão, no entanto os dois fatores 

que eles marcaram como mais problemáticos na atividade do 3º encontro, não 

apareceram em suas falas anteriormente. 

 Entendemos que o questionamento que foi feito depois da breve 

exposição sobre os objetivos, direitos de aprendizagem e importância do Ensino 

de Ciências, influenciou nas respostas dos professores, que passaram a 

considerar a falta de conhecimento sobre o que ensinar em ciências e também de 
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conceitos físicos na disciplina ciências, bem como a falta de conhecimento da 

importância do Ensino de Ciências, como dois dos problemas mais graves. Isso 

pode ser observado pela concentração respostas nas primeiras colocações das 

linhas 4 e 5 no quadro 14. 

 

II. Subcategoria “Práticas pedagógicas dos professores na disciplina 

Ciências” 

Após a identificação das dificuldades encontradas pelos professores para 

o Ensino de Ciências/Física, buscamos identificar alguns aspectos sobre as 

“Práticas pedagógicas dos professores na disciplina Ciências”, constituindo, 

assim, a nossa segunda subcategoria. Com essa busca pelo conhecimento sobre a 

prática pedagógica do professor na disciplina Ciências, identificamos alguns 

pontos que merecem ser discutidos, justamente por caracterizar um pouco as 

ações do professor em sala de aula. Com as falas dos professores, conseguimos 

idealizar as principais estratégias e instrumentos utilizados por eles: os 

conteúdos que mais citam e que consideram mais importantes de serem 

discutidos, e a perspectiva de avaliação desses professores. 

Segundo o professor P2, utilizam vídeos dependendo da matéria e que no 

livro tem algumas experiências que eles podem fazer. Mas, não deixou claro se 

fazem ou não as experiências. O P3 disse diretamente que a metodologia dele em 

Ciências é igual as outras matérias, e consiste em, basicamente, leitura e 

explicação. Os professores P4 e P6 detalharam: 

 

P4: “Experiência assim eu não fiz não, mas é... trabalhando o corpo humano 
mesmo a gente faz, igual os meninos meu do terceiro ano, 1º, 2º, 3º e 4º a gente 
faz , o trabalho com o livro, exercício com o livro, lá no livro já tem muita 
ilustração também, pego da internet também, pra eles verem junto com o livro 
pra irem já fixando.” 
P6: “Eu trabalho o conteúdo mesmo, coisas bem simples com os meus alunos, o 
que eu posso fazer dentro de sala de aula, uma apresentação com eles lá, tudo 
bem, o que não dá... como eu não tenho assim muito ... nem assim igual P7, falou 
pra trazer alguma coisa eu não tenho [material], então assim, então, assim, muito 
difícil eu trazer, porque são bem assim... mas o que eu posso fazer dentro da sala 
de aula, na explicação do conteúdo eu explico dou exemplos, entendeu? Não 
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trago aquela prática ali para falar, isso aqui é isso aqui, não, mas eu dou muito 
exemplo quando eu estou explicando o conteúdo.” 
P4: “Porque a gente segue também, o planejamento do livro, mas agora eu estou 
fazendo assim agora, eu não vou em todas as unidades eu vou lá na unidade 3, 
volto na 2 para ver se dá tempo trabalhar tudo, se não...” 
 

A metodologia utilizada por esses professores para o desenvolvimento de 

suas aulas de ciências, consistem em estratégias e recursos como: a aula 

expositiva, reprodução de vídeos, utilização do livro, resolução de exercícios, 

exemplos e ilustrações. Esses tipos de práticas pedagógicas, da maneira 

expressada pelos professores, imprimem uma visão transmissiva de ensino-

aprendizagem que fora identificado nas pesquisas de Ostermann e Moreira 

(1999) há quase 20 anos, Longhini (2008), Azevedo (2008), Augusto Silva (2010) e 

Silva (2015).  

Azevedo (2008) em sua pesquisa identificou que o Ensino de Ciências é 

pautado na transmissão de conteúdo, com uma prática pedagógica influenciada 

pela memorização.  A fala de P4, quando diz que pega exercício do livro e da 

internet para os alunos resolverem com a intenção de que estes fixem os 

conteúdos, reflete fortemente essa visão. Durante as falas de todos os professores, 

sempre apareciam termos como explicar, demonstrar, apresentar, passar. Esses 

termos indicam que os professores se mantêm ativos no processo de ensino-

aprendizagem e o aluno receptivo. 

Piaget (1985) deixa claro em suas obras que a metodologia ativa, cuja a 

ação do estudante é estimulada, favorece uma consciência livre, sendo capaz de 

alcançar no aluno um rendimento pleno. Portanto, concede uma liberdade 

intelectual para o estudante ser partícipe da construção do seu próprio 

conhecimento. Piaget (2009) insiste que a ação do sujeito é elemento primordial 

para a sua aprendizagem, para ele a aprendizagem é possível somente quando 

existe uma assimilação ativa, e que sem isso não existe didática ou prática 

pedagógica que transforme o sujeito de maneira significativa. 

O processo de avaliação foi outro ponto investigado, Carvalho e Gil-Perez 

(2013) afirmam que é bem provável que avaliação precise mais de uma mudança 

do que outros aspectos já discutidos por eles. Para os autores, ela precisa 
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contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, fornecendo um feedback 

que permita os professores fazer uma reflexão crítica em torno dos resultados, 

inclusive a respeito do seu próprio fazer docente. 

 Sobre a avaliações na disciplina Ciências, os professores participantes 

criticam uma só forma de avaliação, valorizam a participação do aluno durante 

as aulas e a avaliação individual (prova) que é a somativa. No trecho a seguir 

apresentamos algumas formas de avaliação utilizadas pelos professores. 

 

P2: “Mais com provas e a participação do aluno, participação... “ 
P4: “Eu avalio a participação e na sala de aula como que eles estão agindo diante 
da explicação, as atividades do caderno, do livro, os trabalhinhos que eu dou em 
grupo e o trabalhinho individual que é a avaliação de acordo o que foi trabalhado 
né?” 
P3: “Assim de 1º ao 5º a avaliação mesmo é dessa forma, é tanto que acabou um 
tanto com avaliação, com avaliação valendo nota né? Você dá uma avaliação ali, 
corrige pra você ter uma noção para ver se o aluno desenvolveu ou não, né mais 
por nota mais não, acabou. Eu atualmente sou assim... não dou mais avaliação 
valendo nota, eles falam: vale quanto? Pergunta o que você achou disso aí? E tal... 
eles vão falando, que conhecimento você tem? O que você aprendeu? 
Desenvolveu alguma coisa? O que você acha? Deu para aprender alguma coisa 
aí?” 
P6: “Eles participam muito mais assim do que, tem horas, que com a própria 
atividade. Às vezes eles não sabe lá escrever ou fazer aquilo, mas no dialogar eles 
têm muito a representar. Eu observo muito o desenvolvimento dele como eles 
estão dentro da sala de aula, a questão do comportamento, a hora que tá fazendo 
a leitura daquilo, a participação, as perguntas essas coisas assim.” 
P4: “Procuro colocar um enunciado bem simplesinho, porque tem horas que a 
gente coloca um enunciado eles não fazem a questão porque eles não sabem o 
que tá perguntando.” 
P7: “A questão da avaliação, sobre o que P3 falou aí das perguntas oral, é muito 
importante, até porque cada um aprende de uma forma, diferente né? Então, as 
vezes você dá uma prova ali pra um ele não vai conseguir escrever, mas expressa 
oralmente, ele vai responder toda a avaliação.” 
P3: “É igual pegar o livro de ciências, oralmente eles sabem falar, mas se for pedir 
pra eles escreverem não sabem.” 
 

Em consonância com a fala de P3, o texto de Gioppo, Silva e Barra (2006) 

disserta sobre a questão da nota numérica na avaliação, para eles quando o 

professor tem a intenção de medir ele estabelece notas em números e não revê o 

seu planejamento, não interpreta aquela nota para modificar possíveis práticas 
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no processo de ensino-aprendizagem, dessa forma essa nota não avalia se e o quê 

o aluno aprendeu. 

A tomada de decisão necessária no processo de avaliação para os autores 

supracitados, além de decidir o que fazer com determinado aluno que não 

atingiu os objetivos, envolve, também, observar o aluno sistematicamente, 

verificando seu progresso em diferentes etapas. 

 

III. Subcategoria “Entendimentos iniciais sobre o Ensino de Ciências” 

A subcategoria “Entendimentos iniciais sobre o Ensino de Ciências” da 

continuidade a subcategoria anterior, no entanto tem o papel apresentar o que os 

professores entendem por um Ensino de Ciências eficaz, o quê deve ser feito em 

sala de aula para que isso se torne possível. 

 Os professores possuem concepções sobre o que seria um Ensino de 

Ciências efetivo e interessante para o aluno. Essas concepções não são 

necessariamente relacionadas à sua prática pedagógica, por exemplo, P4 afirma 

não ter trabalhado com experimentos, nos quais confundem com experiências, 

no entanto, entende que seria interessante no Ensino de Ciências e coloca: 

  

P4: “Eu com meus aluninhos pequenos eu acho que tinha que fazer mais imagens, 
é... data show, assim, vídeos explicando né? Certinho as coisas nos vídeos. As 
oficinas assim... Eu acho que é mais experiência, assim, uma atividade assim [...] 
Trabalhar com experiências de acordo com o conteúdo trabalhado.” 
P7: “Eu acho também que tem que ser... voltado mais pra realidade do que tá 
convivendo ali o Ensino de Ciências, trazer pra ele poder conhecer o que que ele 
tá vivendo ... Tipo assim eu tenho que mostrar a importância de não jogar aquilo, 
pro meio ambiente. Só que isso são coisas que tem que ser construídas desde os 
pequeninhos. Porque quando você mostra a realidade pra ele desde a infância, 
dificilmente ele vai chegar adulto ali jogando lixo na rua [...]” 
P3: “A gente pode diversificar a forma de estudar, com experiências, desenhos..., 
você consegue chamar mais a atenção do aluno através da experiência e dos 
desenhos que já... o livro também é bem... através de figuras, né? Você consegue 
chamar mais a atenção do aluno.” 
P1: “Mas o que acho interessante é que, eu acredito que a disciplina de ciências é 
mais descoberta, pra gente descobrir cada vez mais, você ver que você faz uma 
experiência ali, você descobre certas coisas que você jamais imaginaria que 
poderia ser daquela forma, né?”   
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P6: “Meus alunos não escrevem nem leem direito, algum que ler alguma coisa e 
escreve, só que eles trazem exemplos de casa da casa deles que eles já viram que 
já participou, que eles tão lá...então é muito importante.” 
 
 Os professores mencionam a importância de se trabalhar com imagens, 

experimentos, vídeos, oficinas, relacionando com a realidade deles e 

considerando os conhecimentos que eles já possuem. Eles mostraram, durante os 

encontros, que consideram importante o estudante se interessar pelas aulas, 

afirmando que eles gostam de atividades experimentais ou lúdicas. Nesta mesma 

linha de pensamento, Carvalho e Gil-Perez (ano?) apontam que esse passo é o 

primeiro que deve ser tomado para seguir a orientação construtivista, outro 

ponto é considerar ideias, destrezas e atitudes que os alunos já possuem para 

incorporar a conhecimentos novos. Carvalho (2011, 2013) reforça que os 

estudantes precisam utilizar dos seus conhecimentos prévios para transformar 

em novos conhecimentos. 

 Quando se fala de interesse dos alunos, DeVries e Sales (2013) destacam 

que, segundo Piaget, os componentes afetivos influenciam na construção da 

inteligência, pois dessa forma, ela se interessará em participar das atividades, 

sendo a ação do sujeito ponto primordial na teoria piagetiana. Carvalho (2011) 

coloca que o Ensino de Ciências por Investigação defende a construção de um 

ambiente favorável para a aprendizagem, com a intenção de estimular a 

participação do estudante. 

Quando questionamos os conteúdos que acham relevantes de serem 

abordados na disciplina de Ciências e que sentem maior facilidade em abordar, 

os professores intercalam entre: meio ambiente e corpo humano. Sobre o que 

consideram ser mais importante de serem abordados os professores 

mencionaram: 

 

P4: Eu tenho mais facilidade no corpo humano, nos seres vivos e nos outros, eu 
vou... Eu gosto de trabalhar órgãos dos sentidos.  
P7: Eu, pra mim, um dos mais importantes agora, na atualidade é o meio 
ambiente, um dos que não devem deixar até porque é um ... a questão do meio 
ambiente de poluição, eu acho que tá cada vez avançando mais, aí se você 
trabalhar essa questão, conseguir fazer com que eles ajam com um pouquinho de 



153 
 

 

consciência, ou de forma consciente, podemos reverter a situação, de falta de 
água, de poluição que nós temos aí. Um dos... e em seguida o corpo humano né? 
P1:  O corpo humano eu acho interessante porque, eles se conhecem, porque as 
vezes como são... agora de 1° ao 5° ano são crianças ainda né? E as vezes não 
conhece o próprio corpo. 
P2:  Pra mim, mais é a parte do desenvolvimento deles da infância pra puberdade 
e... igual esses dias mesmo esses meninos meus perguntando o que que era 
vagina, o que que era pênis que que eles não sabiam, sabem tudo mas pelo nome 
errado.  E eles falam oh tia, mas o que é que é isso, e quando a gente vai explicar, 
aí quando a gente vai explicar pra eles, eles dizem assim: ah eu não sabia. 
 

Quando, no questionário, foram interrogados sobre o que consideravam 

mais importante ser discutido em um curso de Ensino de Ciências nos anos 

iniciais, nos referíamos a cursos de formação de professores, no entanto 5 

professores entenderam que seriam nas aulas de ciências. Quando identificamos 

essa falha na questão por meio da leitura inicial das respostas, após a entrega dos 

questionários, perguntamos aos professores o que eles entenderam da pergunta 

no encontro 4, então, P1, P2, P6, P9 e P10 responderam: conteúdos que deveriam 

ser discutidos nas aulas de Ciências destacando: 

 

P1: meio ambiente, corpo humano e experimentos  
P2: desenvolvimento do corpo humano 
P6: seres vivos, corpo humano, entre outros 
P9: São as questões ligadas a vida, ao ambiente, ao planeta, a sociedade. 
P10: No meu ponto de vista, seria a sexualidade, higiene, meio ambiente, etc. 
 

No grupo focal, indagamos aos professores se eles trabalhavam conceitos 

físicos e o que consideram importante trabalhar de conceitos físicos dentro da 

disciplina Ciências Naturais. Os professores P6, P7, P4 responderam, atingindo a 

concordância de todos os presentes, que podem trabalhar indiretamente, mas 

que diretamente não, pois muitas vezes trabalham junto com outros assuntos, 

mas não sabem dizer se são conceitos físicos ou não. Então, P4 conclui: “Às vezes 

a gente tá trabalhando e nem tá sabendo...”. Quando perguntamos: Quais 

conceitos físicos consideram importantes de serem abordados nos anos iniciais? 

Responderam timidamente, inseguros com interrogações, conforme trecho a 

seguir: 
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P4:  da física... 
Pesquisadora:  é...  
[Silêncio...] 
P7:  noções de espaço !? tempo? 
P4:  o ar... planetas ...? 
P2:  eu ia falar a mesma coisa que elas, no caso o ar mesmo o movimento do 
vento... 
Pesquisadora:  Movimento, ar, tempo, espaço... mais algum? 
P6:  energia né? 
 

Sobre esse aspecto, Carvalho e Gil-Perez (2013, p. 29), pontuam que o 

pensamento docente de “senso comum” é preciso ser questionado, é necessário 

reconhecer que existe um pensamento espontâneo do que seja ensinar ciências, 

que é fruto de uma impregnação ambiental. Os autores indicam que se faz 

necessário questionar a redução habitualmente feita do aprendizado em ciências 

a certos conhecimentos e destrezas (como exemplo citamos a redução da 

disciplina Ciências a aspectos biológicos) não no sentido de tornar o programa 

de curso enciclopédico, mas no sentido de compreender a abrangência e 

importância de abordar certos conteúdos científicos.  

A fala de P10 retrata a sua limitação e, conforme citado anteriormente, 

percebemos ser limitação de todos os professores, quanto à falta de conhecimento 

sobre o que ensinar em Ciências. Por conta disso, os professores optam por seguir 

o planejamento dos livros didáticos, seguindo suas unidades até onde o tempo 

permitir ir, conforme citado anteriormente na primeira subcategoria, na fala de 

P4. 

 

P10: “Eu acho assim que de uma forma geral é a falta de conhecimento em relação 
aos eixos ai porque eu acredito. Eu... eu não tenho total conhecimento de cada 
eixo desse ai pra mim falar assim eu vou trabalhar este aqui entendeu? A gente 
vai mais pelo normal do dia a dia.”  
 
 Diante do apresentado, observamos que os professores possuem 

dificuldades muitas vezes desconhecidas, isto é, não haviam tomado antes 

consciência das próprias dificuldades e, com os encontros, e debates em torno 

dessas dificuldades conseguiram refletir sobre e compartilhar com o grupo suas 

necessidades e os problemas que enfrentam no Ensino de Ciências.  
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2º MOMENTO DE ANÁLISE – O DISPOSITIVO: INTERAÇÃO DOS 

PROFESSORES COM O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

 A partir do 4º encontro, após conhecer um pouco a respeito do que é 

ensinar ciências na visão dos professores participantes, bem como suas 

dificuldades, passamos a estudar aspectos teóricos e metodológicos de ensino e 

aprendizagem em ciências. 

Dessa forma, para este 2º momento de análise, levamos em consideração 

os encontros 4, 5, 6 e 7. Encontros dos quais reservamos para estudar sobre ensino 

e aprendizagem, à luz da teoria de Piaget e do Ensino de Ciências por 

Investigação. Discutimos as ações desenvolvidas durante estes encontros, por 

intermédio dos resultados de estudos dirigidos, relatórios, transcrições e diário 

de bordo das discussões realizadas durante a participação dos professores nas 

ações. Por consequência, analisamos os entendimentos e reconhecimentos dos 

professores e sua interação com a abordagem na condição de aprendizes. 

Na subcategoria Entendimentos/ Reconhecimentos sobre aspectos da 

abordagem agrupamos as falas dos professores que indicavam que estavam 

compreendendo os objetivos da abordagem e reconhecendo aspectos que 

consideravam importantes para o EnC. 

Na subcategoria Interação com a abordagem didática, agrupamos as falas 

que indicavam a participação efetiva dos professores durante o desafio 

investigativo proposto, bem como as discussões na roda de conversa e o relatório 

em forma de desenho nos quais os professores resumiram as ações feitas durante 

a participação deles em uma atividade investigativa. 

O quadro 15, indica algumas unidades de análise e suas contribuições na 

elaboração da segunda categoria de análise. 
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Tabela 15 
Fonte: Elaborados pelos autores com base em Tomás (2012). 

Quadro 15: Grelha para Análise de Conteúdo – Categoria 2 
Tema  Ensino de Ciências por Investigação 

Categoria  Interação dos professores com o Ensino por Investigação 
Subcategorias Indicadores/unidades de registro Unidades de contexto 

Entendimentos e 
reconhecimentos 
sobre aspectos da 

abordagem 
 

Escrever, desenhar, falar, 
descrição, interesse, nível de cada 
um, problema, tentar, conseguir, 

forma diferente, experiências, 
regras, deixar todos falarem, 

interação, questionar, 
problematização, mediador, 

levantar hipóteses, interpretar, 
conclusão, roda de conversa, 

discussão, trabalho em grupo. 

“[...]quem não sabia escrever, sabia desenhar, quem não sabia desenhar ou escrever, sabia 
falar[...]” “[...]fazer aquela descrição que é feita né?]” 

“[...]com poucas coisas a gente consegue despertar o interesse e a curiosidade dos alunos 
[...]” “[...]ao mesmo tempo estar promovendo a aprendizagem de acordo com o nível de 
cada um né? [...]” “[...]ela deu o problema e ela não ficou tentando levar eles a conseguir, 
eles foram tentando conseguir [...]” “[...]e cada um foi tentando de uma forma diferente. 

“Eles gostam dessas experiências.” “A primeira coisa que você cia é as regras né?” “Deixar 
todos falarem [...]” “Interação, exploração né... investigação.” “[..]quando você começa a 

questionar eles[...]” “[...]primeiro a problematização e ai tem que ser um problema do 
professor[...] “[...]professor ele é o mediador[...]” “[...]fazer a própria experiência, levantar 

hipótese[...]interpretar os dados, ai depois eles fizeram a conclusão [...]” “Aí da 2º aula, é... a 
ação dos grupos e a roda de conversa que é o 4º momento com a conclusão [...]” “A 

discussão [...]” “O interesse deles, o trabalho em grupo [...]” 
Interação com a 

abordagem 
didática 

 

Tem que..., Eu acho que..., Vai ter 
que ..., Vou colocar aqui..., Eu 
coloquei..., Mas tampei ..., Daí 

eu..., Tentamos empurrar..., Mas 
aí ..., nós estávamos usando..., a 
nossa primeira ideia..., Segundo 
P9 ao encher..., Eu observei... só 

que pensei... daí pensei... eu 
coloquei..., Porque o de ..., Por 

causa do... 

“O ar tem que puxar ou empurrar esse negócio.” “Eu acho que o ar vai ter que empurrar P7, 
eu vou colocar aqui pro ar empurrar esse negócio...” 

“eu coloquei, mas tampei a boca do caninho e não saiu o ar (risos), daí eu tive que fazer tudo 
de novo, e destapar a boca do caninho pro ar sair pra poder seguir em frente.” “Tentamos 

empurrar o carrinho com o canudinho soprando” “Mas aí não suamos o balão” “E nós 
estávamos usando só dois né?” 

“A nossa primeira ideia, era colocar o balão, mas aí ficar segurando, e colocava a mão aqui e 
ele andaria.” “Eu observei P7 tentando usar o ar do balão e P9 soprando com o canudinho, 
só que pensei, como que não pode ter a ajuda nossa, tem que ser o carrinho andar sozinho, 
daí pensai isso tem que ficar colado no carrinho. Aí eu coloquei o balão virado ao contrário 
o carrinho estava andando de ré, aí era pra andar de frente daí eu mudei” “Porque o de P3 

saiu fazendo as curvas assim por causa do balão né que ficou mal...” 
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IV. Subcategoria Entendimentos/Reconhecimentos sobre aspectos da 

abordagem 

Neste texto mencionamos que o Ensino por Investigação é discutido por 

diversos pesquisadores (CARVALHO, 2011; CAMPOS; NIGRO, 1999; 

SASSERON, 2015; ZÔMPERO; LABURÚ, 2011) e que algumas características 

desta abordagem são mencionadas em comum acordo entre eles. Nesta categoria 

pretendemos expor e discutir a compreensão dos professores, por intermédio de 

suas falas, suas impressões e reconhecimentos. 

Retomando as principais características do Ensino por Investigação 

mencionadas no Quadro 5, podemos destacar: 1) construção de hipóteses a partir 

de um problema; 2) teste de hipóteses utilizando várias estratégias; 3) trabalho 

em equipe com respeito e colaboração; 4) tomada de decisões; 5) trabalhar com 

fenômenos e conceitos científicos e 6) representar e divulgar o conhecimento 

construído. 

Algumas dessas características podem ser observadas na fala de P4 

quando questionamos, após o estudo da abordagem, se os professores 

conseguiam identificar elementos do Ensino por Investigação em uma aula de 

ciências gravada pelo LaPEF-FEUSP. Dessa forma, P4 responde: 

 

P4: Conseguimos, ué... o caso aqui que a professora pediu pra eles construírem 
as questões, fazer a própria experiência, levantar hipótese, realizar as medidas 
né... interpretar os dados, aí depois eles fizeram a conclusão. 
 

O papel do professor como um orientador e não um transmissor de 

informações também foi observada por P3 e P4 em outros momentos de 

discussão sobre a abordagem, nos quais argumentaram: 

 

P4: Ela fez o papel de orientadora da atividade que propõe a teoria também né? 

P3: Um trem desse aí tem que ser bem feito, é igual eu falo aqui: primeiro a 
problematização e aí tem que ser um problema do professor, da turma, que se 
não também não tem aquele interesse, aquela... é ... não é simplesmente chegar lá 
e jogar lá. O professor também... é igual fala aqui o professor não é jogar lá para 
os alunos fazer e você sentou aqui não. O professor ele é o mediador, é ver se o 
aluno está entendendo o aluno começa até querer desistir por não estar 
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conseguindo e o professor vai indagar ele ali. Não é chegar e falar faz isso não. 
Então você vai dar pistas, indaga o aluno, incentiva aqueles que estão 
desanimando por que nem todos são assim ... então a gente tem que está lá 
instigando junto com ele, incentivando ele a continuar. 
 

Além do destaque para o cuidado que o professor deve desempenhar no 

seu papel como mediador, P3 reforça a importância da proposição de um 

problema que também seja interessante para a turma, que seja algo que os 

motiva. Esse aspecto é bastante discutido por Piaget (1985) que chama a atenção 

para que a escola desperte o interesse do aluno, para que o esforço do aluno 

venha dele e não de uma imposição. Devries e Sales (2013) acrescenta que os 

estudantes se esforçam em abundância quando a atividade for emocionalmente 

satisfatória. 

No que se refere ao teste de hipóteses e exploração dos materiais, P3 e P7 

observaram e comentaram a respeito do a aprendizagem procedimental que a 

abordagem auxiliaria: 

 

P3: Houve interação, exploração né? Investigação... 

P7: Eles exploraram os materiais né para poder ver o que eles poderiam fazer 
para conseguir o objetivo né. 

 
  

Baptista (2010) relata que essas explorações de materiais são conduzidas 

pelos próprios participantes do ENCI, motivados pela curiosidade, interesse e 

necessidade de resolver um desafio proposto. Sendo o autor (2010, p. 105) “Para 

ocorrer uma aprendizagem efetiva de um conceito, os alunos necessitam de 

tempo e materiais para fazerem uma exploração ativa das suas ideias e questões” 

No que se refere a importância do professor em dar espaço para o 

estudante criar estratégias de resolução do problema, utilizando de várias 

formas, construindo e testando hipóteses explicativas P7 identificou, por 

intermédio da aula gravada em vídeo, que a professora que realizou uma 

atividade, “O problema da reflexão da luz”, permitiu essa interação aluno-

conhecimento prévio – material, para que coletivamente resolvessem uma 

situação-problema lançada pelo professor. Diante disso comenta: 
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P7: A gente pode perceber que a professora, ela deu o problema e ela não ficou 
tentando levar eles a conseguir, eles foram tentando conseguir, e cada um 
conseguiu de uma forma, teve um ... eu achei interessante que teve um que ele 
colocou aqui aí...[gesticulou] quando ele viu o reflexo aqui, um do outro... da luz 
no espelho... ele foi afastando, afastando e foi só baixando pra poder iluminar e 
cada um foi tentando de uma forma diferente. 
  

No que diz respeito aos aspectos conceituais, os professores conseguiram 

identificar pela atividade assistida que o objetivo conceitual da professora era 

trabalhar com conceitos de reflexão da luz. Questionamos a eles:  

 

Pesquisadora: Vocês conseguiram identificar o que foi de conceito que a 
professora trabalhou lá? Eu falo o conteúdo conceitual, de matéria a ser ensinada 
qual foi a matéria que eles ensinaram? 
P4: Trabalharam a luz 
P7: os reflexos, sobre a reflexão da luz 

 
Essa pergunta foi feita para verificar se os professores haviam 

compreendido o objetivo conceitual da atividade. Visto que a nossa preocupação 

era que eles pensassem que a abordagem descuida dos conteúdos a serem 

trabalhados. Reconhecer o assunto abordado e suas especificidades é importante 

para que o professor auxilie o estudante a passar da ação manipulativa para a 

dimensão intelectual. Carvalho (2013) defende que uma aula precisa ser 

planejada de maneira a levar o aluno a construir um conceito, devendo iniciar 

com atividades manipulativas. Essa passagem da ação manipulativa para 

intelectual, precisa ser auxiliado pelo professor que por meio de uma série de 

questões que orientem os estudantes a se conscientizarem de suas ações. 

O trabalho em grupo foi outro ponto de observação e discussão dos 

professores. Em relação a essa característica, os professores P4, P7, P6, P3, P9 e 

Pc, destacaram a interação em grupo no que tange o respeito a regras e o trabalho 

em equipe com respeito e cooperação. Diante disso, o diálogo seguiu da seguinte 

forma: 

 

P4: O interesse deles, o trabalho em grupo, cada um ali em dupla valorizando... 
P7: De um respeitar o espaço do outro, cada um tinha a vez. 
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P6: Tem que ter cuidado pra ninguém atropelar o outro, porque cada um quer 
fazer primeiro que o outro, então tem que ter cuidado.  
P3: A primeira coisa que você deve criar são as regras né [...] Deixar todos 
falarem, incentivando os mais tímidos. 
P9: Tem que trabalhar a disciplina ne. 
P3: A gente tem que falar assim: eu vou marcar, cada um fala tantos minutos.  
Pc: A proposta ela é tão interessante que até nesses aspectos ai dá para avaliar, 
dá para mediar né... essa relação da interação deles, essa questão da disciplina 
para relacionar com determinado material, então, são várias questões que são 
levadas em conta.   

 
Carvalho (2011) sustenta quatro pontos fundamentais ao planejar uma SEI 

que tem como objetivo promover o conhecimento científico na criança. Um 

desses quatros pontos é possibilitar as diferentes fases das explicações científicas. 

Para a autora, os professores precisam ter consciência da importância dessa 

etapa, pois é com o seu direcionamento solicitando que os alunos respondam 

como resolveram o problema proposto, é que eles vão construindo o vocabulário 

científico e passam a falar ativamente sobre os fenômenos ocorridos. 

A característica de representar e divulgar o conhecimento construído 

durante a aula ou durante uma sequência de aulas, foi um fator positivo na visão 

dos professores participantes. O fato de oferecer a oportunidade do estudante 

manifestar participação de diferentes formas, expondo aquilo que foi resultado 

de um trabalho em equipe, foi um aspecto considerando interessante pelos 

professores durante a análise da vídeo-aula. 

 

P3: Agora tem uma vantagem de fazer [esse tipo de aula] mesmo... a gente sabe 
que eles sabem... é ... eles fazendo aquela descrição que é feita ne... é o habito que 
nós não temos é isso. Até que desenvolver na prática a gente sabe, mas na hora 
que você vai jogar ali pra escrita que é a parte teórica ai que vem a complicação. 
Pc: Porque existe a possibilidade de avaliar eles, a representação por desenho, a 
oralidade e a questão da escrita também. São várias formas, as vezes o aluno tem 
dificuldade de escrever, de dissertar o que aconteceu, mas ele tem facilidade de 
falar ou representar através de desenho. 
P7: Provavelmente ela [professora do vídeo] deve ter pedindo pra cada um fazer 
da maneira que quisesse o que observou ne no experimento. 
P6:Mas o que eu pude observar da professora lá foi isso, eles fizeram conforme 
eles entendiam ne e também como eles sabiam, porque quem não sabia escrever 
sabia desenhar, quem não sabia desenhar ou escrever sabia falar né ... porque a 
gente só cobra leitura e escrita. 
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A esse respeito Carvalho (2011) explica que a fala e a escrita são utilizadas 

para representar e descrever o conhecimento científico. Para falar, fazer, escrever 

e ler ciência, é necessário combinar os discursos, as expressões e as 

representações. Carvalho (2011) esclarece que é importante criança desenvolver 

uma argumentação científica, de criar e expressar significados com suas próprias 

palavras, deixando de ser apenas um repetidor de coisas prontas. 

O estudo desta abordagem, permitiu a reflexão sobre aspectos recorrentes 

na prática docente e que muitas vezes são deixados de lado até mesmo por falta 

do entendimento das possibilidades, por exemplo, P4 mencionou que tem ações 

dos estudantes que poderiam ser aproveitadas para desencadear uma aula 

interessante, justamente por ser tema de interesse deles, no entanto muitas vezes 

o próprio professor desperdiça essa oportunidade por não conseguir ligar com 

os conteúdos que teoricamente devem ser estudados. Conforme diálogo abaixo: 

 

P4: Tem coisas que os meninos fazem na sala que a gente fica taxando eles... 
Mandando parar, dar castigo. 
P9: Você acha que está atrapalhando né? 
P4: La no Pacto mesmo de alfabetização sugeriu pra nós assim: que quando os 
meninos viessem fazendo aviãozinho que as vezes a aula não estava interessante, 
pegasse o aviãozinho e já dava aula de geometria e até ensinou a gente fazer um 
aviãozinho, eu não sei fazer um aviãozinho, e pedisse eles pra ensinarem a 
gente... é igual a professora falou a gente aprende coisa com os alunos, igual esse 
ai do reflexo mesmo, tem horas que eles estão fazendo lá o reflexo com o relógio 
ou com o espelho, já dá pra gente trabalhar aula de ciências e a gente manda é 
eles pararem. 
 
 De maneira geral, os professores entenderam após o estudo e discussão da 

abordagem, deixaram transparecer em suas falas que consideram esta como algo 

que contribuiria muito para o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. 

 
V. Subcategoria Interação com a abordagem didática 

 
O cenário do qual retiramos dados que compõe esta categoria, foi uma 

pequena SEI, cujo o tema foi “O movimento do Trânsito”. Esta Sequência de 

Ensino Investigativa foi elaborada para fosse possível trabalhar conceitos 

científicos e sociais, como o caso do trânsito. Consideramos uma SEI como um 
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conjunto de atividades que abordam um mesmo tema, relacionando-os com 

outros conhecimentos.  

Portanto, essa SEI, foi desenvolvida em três encontros temáticos 

computando um total de 6 horas e seu principal objetivo foi promover a 

participação dos professores, enquanto aprendizes, em um conjunto de ações 

baseadas no Ensino por Investigação. 

A SEI foi dividida em três etapas: 1º etapa: O ar provoca movimento; 2º 

etapa: Trânsito: veículos e pedestres e 3º etapa: A travessia no trânsito. 

 

1º etapa: Atividade investigativa – O ar provoca movimento  

Na 1º etapa da atividade, cujo o tema foi “O ar provoca movimento”, 

tínhamos como objetivos conceituais: Entender que o ar pode gerar movimento 

e, consequentemente, energia e compreender o princípio de ação e reação. Para 

tanto, apresentamos a proposta de atividade para os professores, montamos dois 

grupos; distribuímos o material necessário para realização da atividade e 

propusemos o desafio da atividade. 

Para realizar a atividade da 1º etapa da SEI distribuímos para cada grupo: 

tesouras, fitas adesivas, balões de aniversário, carrinhos de brinquedo e 

canudinhos de plástico. Essa atividade foi uma adaptação da atividade 

investigativa elaborada pelo LAPEF-FEUSP denominada “A atividade do 

carrinho”. O esquema da montagem do dispositivo realizada pelos professores 

pode ser observado na figura 6: 

 
Figura 6:Esquema do problema do carrinho 

Fonte: elaborado pelos autores 
 

 Em seguida, propusemos o seguinte problema: “Como colocar o carrinho 

para andar de frente utilizando os materiais dispostos na mesa de cada grupo?” 

“De que forma esse carrinho anda mais rápido e melhor?”. Um exemplo de 
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interações entre professores e materiais podem ser observadas nas transcrições a 

seguir: 

 

P7: O ar tem que puxar ou empurrar esse negócio... 
P9: eu acho que o ar vai ter que empurrar P7, eu vou colocar aqui pro ar empurrar 
esse negócio... 
P7: Eu penso assim ... vai ter que pôr o ar aqui e com o ar ... é através daqui... 
P4: Mas não pode usar a mão não! Não pode ter sua mão não! 
P3: A propulsão do vento aqui que vai empurrar o carrinho pra lá... 

 

Após algum tempo tentando encontrar maneiras de fazer com que o 

carrinho se movimentasse, os dois grupos de professores conseguiram colocar o 

carrinho para andar. Ao conseguir P6 comentou: 

 

P6: eu comentei com P10 e P2, não foi P2? eu sabia que a gente colocava o 
canudinho, enchia para poder fazer o carro andar, mas não sabia direito a 
situação, eu não sabia direito o que que eu fazia mais... 
 

Essas tentativas caracterizam a parte inicial da resolução do problema, em 

que os professores utilizando apenas o conhecimento prévio que possuíam a 

respeito do ar, deveriam encontrar uma maneira de fazer com que o carrinho 

movesse, construindo e testando hipóteses explicativas. Para Carvalho (2011, p. 

261): “Nessa etapa os alunos, ao procurarem uma solução, agem sobre os objetos 

[...]. Na discussão com seus pares, levantam e testam suas hipóteses. Discutem 

uns aos outros explicado o que estão fazendo.” 

Após os dois grupos terem conseguido colocar o carrinho para andar, 

organizamos as cadeiras em círculo para que pudéssemos realizar uma roda de 

conversa com os professores. Com a roda de conversa, tínhamos o objetivo de 

fazer com que os professores relatassem como fizeram para resolver o problema, 

por que fizeram daquele jeito e o que aconteceu.  Segundo Carvalho (2011, p. 261) 

 

Agora a aula proporciona espaço e tempo para sistematização 
coletiva do conhecimento e tomada de consciência do que foi 
feito. Ao ouvir o outro, ao responder à professora, o aluno não 
só relembra o que fez como também colabora na construção do 
conhecimento que está sendo sistematizado. 
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Segue um trecho da discussão após a atividade: 
Pesquisadora: Bom gente... agora vamos discutir: Como foi que resolveram o 
problema? Como vocês resolveram o problema? Aí eu quero que cada um fala 
como foi que resolveu o problema, como era que estava fazendo antes e depois 
como ... Aí eu gostaria que vocês comentassem assim: como que vocês fizeram 
para resolver o problema, como vocês estavam testando antes, como é que foi 
evoluindo até conseguir. Quem vai começar? 
P6: eu coloquei (correto), mas tampei  a boca do caninho e não saiu o ar (risos), 
daí eu tive que fazer tudo de novo, e destapar a boca do caninho pro ar sair pra 
poder seguir em frente. 
Pesquisadora: antes de usar o canudinho teve mais de uma forma de fazer... 
P10: Tentamos empurrar o carrinho com o canudinho soprando  
P2:  mas aí não usamos o balão ...  
Pesquisadora: mas inicialmente todo mundo tinha uma concepção, o que que 
movia o carrinho? 
Todos: o ar ... 
Pesquisadora: todo mundo sabia que o ar era o responsável por mover o carrinho, 
então o conhecimento prévio que todos tinham era: o ar que movia o carrinho 
P4: e que tinha que usar os três materiais  
P9: e nós estávamos usando só dois né? 
P10:  e eu usando só um (risos) 
Pesquisadora: esse grupo aqui agora, como vocês foram fazendo para resolver o 
problema. 
P7: a nossa primeira ideia, era colocar o balão, mas aí ficar segurando, e colocava 
a mão aqui e ele andaria 
Pesquisadora: deu certo também... 
P9: só que aí P4 questionou que estávamos usando a mão e não poderia usar a 
mão. 
P7: Segundo P9 o ao encher o balão, o ar fica mais concentrado, e a medida que o 
ar vai saindo, ele vai saindo com maior pressão pelo canudo que é fino e o carro 
vai mais veloz. 
P9: é... porque ela falou que o carro tinha que andar mais, e pra andar mais ele 
tinha o que?... 
P6: porque o volume de ar que tem dentro do balão é maior que a espessura do 
caninho, aí o ar sai com maior velocidade. 
P4: eu observei P7 tentando usar o ar do balão e P9 soprando com o canudinho, 
só que pensei, como que não pode ter a ajuda nossa, tem que ser o carrinho andar 
sozinho, daí pensai isso tem que ficar colado no carrinho. Aí eu coloquei o balão 
virado ao contrário o carrinho estava andando de ré, aí era para andar de frente 
daí eu mudei. 
Pesquisadora: alguém sabe me falar por que que o carrinho estava andando de 
ré quando colocou o canudinho pra frente? 
Pesquisadora: Isso eu até ia perguntar depois: O carrinho ele anda no mesmo 
sentido que o ar é solto ou não?  
Todos: não 



165 
 

 

Em outro momento da discussão, buscamos direcionar o tema com o 

cotidiano, para isso questionamos: O que mais que o ar pode mover? O que mais, 

no seu cotidiano que o ar pode mover além desse carrinho? 

Tivemos várias respostas diferentes, entre elas: cabelo, vírus, bactérias, 

roupas, pele, dentre outras respostas. P4 comentou que dependendo da 

velocidade do ar, que ele pode mover até a nossa pele. Este comentário 

desencadeou um debate sobre a capacidade que o ar tem de mover coisas não tão 

fáceis e leves como mencionados anteriormente, para seguir com essa discussão 

questionamos: Quando o ar começa a se mover, passamos a chamá-lo de ... E os 

professores responderam: de vento.  

Durante a discussão P7 comentou que o ar também produzia energia, 

assim como a água, e durante a discussão deixamos como possibilidade, no 

desenvolvimento de uma SEI com um número maior de aulas, a sugestão de 

trabalhar as propriedades do ar e as usinas eólicas. 

 

Pesquisadora: Isso... vento, quando o ar tá se movendo chamamos ele de vento, 
produz energia igual P7 falou... então tem inúmeras aplicações pro ar, então a 
gente pode usar essa atividade para discutir as propriedades do ar, que o ar ele 
produz movimento, produz energia né... Assim, poderíamos trabalhar com as 
usinas eólicas, seu funcionamento... 

 

Seguimos a discussão para o tema que era do nosso interesse nesta 

pequena SEI. Para tanto, questionamos os professores se um carro andando da 

forma que o carrinho movido a ar deles andou, poderia fazer parte do trânsito, 

com o intuito de chamar a atenção para a necessidade de uma organização no 

trânsito. Os professores riram da pergunta e responderam: 

 

Todos: não, não  
Pesquisadora: não né? (Risos)  
P9: o de P3 ia matar todo mundo que estivesse na frente, mas o que que é isso? 
(Risos) 
P6: ele não teve direção nenhuma, ele foi soltou assim (Risos)  
P9: não teve não. 
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Pesquisadora: então tá, então todos aqui concordam que o carrinho que anda se 
movimentando, igual o carrinho que P3 fez não pode ser colocado no trânsito. 
Por que que não pode ser colocado no trânsito? 
P4: vai atropelar pessoas 
P9: é ué ... 
Pesquisadora: o que que um carro deste tipo poderia causar no trânsito? 
P6: muitos acidentes... 
Pesquisadora: acidente, atropelar pessoas  
P6: matar pessoas 
Pesquisadora: Então chegamos a uma conclusão aqui hoje: No trânsito a gente 
precisa ter uma organização né? Porque um carrinho que move desse jeito no 
trânsito ele causa acidentes, por isso os veículos possuem freios, possuem 
direção, o que mais? 
P7: setas né? 
Pesquisadora: setas, isso, porque o trânsito ele precisa ter uma organização, ou 
seja, nós também precisamos cumprir com essa organização, porque senão, a 
gente prejudica o outro. Então gente na próxima terça eu vou passar um vídeo, 
sobre as causas de acidente causados pela falta de organização no trânsito traz e 
na próxima eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer um texto de sistematização que 
é sobre a travessia no transito que são textos bem simples que dá para utilizar 
com alunos na sala de aula para trabalhar a travessia como atravessar a rua com 
segurança. E aí a gente a gente encerra a nossa mini sequência didática, porque 
não tinha como eu desenvolver uma sequência bastante interdisciplinar nesse 
espaço aqui. 

 

Uma atividade investigativa é caracterizada pela constante presença de 

interação entre pessoas e pessoas e objetos. Para Sasseron e Machado (2017, p. 

32), “as interações discursivas facilitam a aprendizagem de conceitos científicos 

e promovem habilidades muito importantes para o desenvolvimento de aspectos 

da Alfabetização Cientifica, como a argumentação.”  Sendo essas interações 

discursivas “trocas humanas mediadas pela linguagem”. (SASSERON; 

MACHADO, 2017, p. 33). 

 

2º etapa: Apresentação e vídeo de sistematização – Trânsito: veículos e pedestres 

Na 2º etapa da atividade, cujo o tema foi “Trânsito: veículos e pedestres”, 

tínhamos como principal objetivo: reconhecer o descuido no trânsito como fator 

de perigo a saúde e vida humana. Dessa forma, fizemos uma apresentação e 

reproduzimos um vídeo que falavam sobre a organização e perigos no trânsito. 
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Apresentamos no projetor a importância de trabalhar e estudar sobre o 

trânsito; sobre a relação entre trânsito e saúde pública; poluição sonora, visual e 

ambiental causada pelos veículos; os equipamentos de segurança, fiscalização e 

sinalização; circulação viária; causas de acidentes e dados estatísticos e, 

principalmente, o cidadão usuário do trânsito e suas responsabilidades.  

Após essa apresentação, reproduzimos um vídeo que divulga as 

principais causas de acidentes e abrimos espaço para discussão sobre o vídeo, 

como segue: 

 

Pesquisadora: Quando eu peguei o exemplo do carrinho desgovernado e trouxe 
para a questão do trânsito é como uma forma de dizer que aquilo, um carro 
desgovernado, um carro desorganizado, ele contribui para acidentes no trânsito, 
mas não é só aquilo, por isso eu trouxe o vídeo. O vídeo mostra poucos dos vários 
fatores que podem causar acidente no trânsito sendo esses os que mais causam. 
Eu queria que vocês me falassem ou tentassem identificar algum desses perigos 
que está ai no vídeo e que faz parte da realidade de vocês. 
P7: Os quebra-molas 
Pesquisadora: Se tem algum perigo alguma coisa do vídeo aqui... 
P7: Olha têm uns três. Falta de atenção, veicular... não, eu tiro o veicular, coloco 
o fator humano e o fator via. Aí porque tipo assim ... aqui por ser um lugar 
pequeno quase ninguém usa a seta.  
P9:  Aqui quase ninguém respeita nem a principal, nem as vias, outro dia aquele 
cara do carro vermelho saiu naquele beco ali que se não fosse o quebra-molas... ô 
gente...  Ele tinha batido no outro. 
P7: Esses quebra-molas apesar de não estarem bem feitos, os quebra-molas foi 
um fator que ajuda diminuir o risco de acidentes.  
P1: Já tem gente criticando falando que é.... 
P4: É ... mas os quebra-molas ficaram bons, você lembra da vez de [nome] mesmo, 
que ele morreu ali né.... Do jeito que ele veio ele bateu e morreu na hora.  
Pesquisadora: Já teve muito acidente aqui nessa via?  
P7: teve dois, meu irmão mesmo acidentou uma vez no mesmo lugar que Pedrão 
morreu 
P1: Dois nada teve vários. 
P9: Os piores mesmo aqui o mais grave foi o de [nome]  né?  
P1:E o de Seu [nome], ele não morreu no ato do acidente mais ele ficou doente. 
P9: Seu [nome] também morreu né, também foi de bicicleta. 
P6: A mãe de [nome] também levou um acidente foi de bicicleta na mesma rua 
por que eles acham que.... Eles não têm noção de mão e contra mão, aí eles já 
usam a avenida aí do jeito que vir já topa com um.  
Pc: Mas aqui é até a questão da falta de instrução né.... 
Rosimeire: A é teve um outro também que bateu naquele menino de moto. Eu 
mais P1 endoidou nessa rua gritando, você precisa de ver que o cara ficou 
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debaixo do carro e nós não tínhamos força para ajudar a tirar ai estava eu P6 e 
P1.  
P6: Mas até eu quando vou atravessar a rua eu olho para os dois lados eu nunca 
confio só de olhar para um lado não. 
P9: Teve uma vez que a polícia fez um voltar.  
Pc: Eu penso assim, que essa questão do grande número de acidente, que na 
maioria das vezes muita gente, principalmente o pessoal da zona rural, eles não 
têm acesso a informação, acesso a auto escola que não tem aqui né. Tem lá em 
Salinas, lá em Santa Cruz então assim.... Eles têm dificuldade de informação né 
... e de instrução talvez está fazendo uma coisa ali até na ignorância achando que 
está certo. 
Pesquisadora: Então é ... problema na cidade pequena principalmente que não 
tem fiscalização é o que não falta né... na questão do trânsito. E o que é que a 
gente pode fazer enquanto educadores para mudar esse cenário? Do desrespeito 
ao trânsito ou até uma manutenção de uma via.  
P9: O Pc mas você falou que tem gente que é por falta de informação e instrução, 
mas tem gente que teve na autoescola fez curso e não pratica. Porque olha pra 
vocês verem na autoescola um dia um senhor ultrapassou nós de uma maneira 
que eu nunca tinha visto na minha vida. 
Pesquisadora: Vocês acham que a autoescola, por mais que tem todas aquelas... 
a moto pista, aquela parte prática a prova teórica, vocês acham que as autoescolas 
são suficientes para promover uma educação para o trânsito? 
P7: Não, a gente precisa trabalhar no ambiente escolar apesar de que eu aprendi 
muita coisa.  
P9: Eu acho que o tempo não é suficiente. 
P7: Assim como no ambiente escolar também não é né.  
P9: Porque “na real”, se a gente fizer tudo que eles ensinam lá não aconteceria 
tanto acidente.  
P7: Na verdade, eu acho que a gente aprende 50% só que porém a gente não 
coloca em prática.  
P9: Pior que depois que sai de lá ai começa os vícios ruins  
Pesquisadora: Só que tem uma coisa, pedestre não precisa passar por auto escola. 
E o pedestre como é que fica na situação? porque o pedestre tem que saber 
atravessar a rua.  
 
 Ao realizar a apresentação e o estudo do vídeo, buscamos não deixar 

apenas no âmbito expositivo. Por intermédio de algumas perguntas 

desencadeamos discussões sobre o tema e relacionamos com o contexto em que 

se encontram os participantes. Críticas e autocríticas foram realizadas neste 

momento, reflexões sobre o comportamento no trânsito foram colocadas para 

debate no grupo e conclusões foram sendo criadas, como, em resumo: Se todos 

seguissem as leis do trânsito, não haveriam tantos acidentes como existem. 
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3º etapa: Texto e relatório de sistematização – A travessia no trânsito  

Na 3º etapa da atividade, cujo o tema foi “A travessia no trânsito”, 

tínhamos como principal objetivo: compreender o comportamento ideal em uma 

travessia. Dessa forma, promovemos a leitura e discussão do texto “Regras de 

travessia: O código da travessia verde”. Após, solicitamos que os professores 

realizassem um relatório em forma de desenho, como forma de registrar os 

aspectos discutidos na pequena SEI. 

 O texto selecionado indica seis pontos indispensáveis para promover uma 

travessia segura. Os pontos abordados foram: 1) Encontre um local seguro para 

atravessar e então pare; 2) Permaneça na calçada, próximo ao meio-fio; 3) Olhe o 

trânsito ao redor e escute; 4) Se há veículos se aproximando, deixe-os passar. Olhe 

ao redor novamente; 5) Quando não houver trânsito próximo, atravesse a rua em 

linha reta; 6) Continue olhando e escutando o trânsito enquanto atravessa. 

No decorrer da discussão sobre o texto os professores, assim como na 

discussão do vídeo, relataram casos de acidentes envolvendo pedestres e o que 

poderia ser feito para evitar, destacaram os cuidados abordados no texto para 

promover uma segurança maior na travessia, principalmente a influência do som 

para identificar a aproximação de veículos. Segue algumas falas como exemplo 

de como se deu a interação com o texto. 

 

P4: O motorista que está vendo a gente ultrapassar tem que está vendo a gente 
pelo retrovisor, se ele não ver né... 
P9: Se você tiver muito próximo e colado nele, ele não ver. [..] A gente fica na 
sensação de olhar quando a gente ouve né... 
P4: Outra coisa também, semáforo está fechado né? ai nós estamos aqui para 
passar, esperando ele abrir, tem gente que antes dele abrir já atravessa porque 
viu o do pedestre lá fechando ai pega e atravessa antes do outro ficar verde. 
 

Para Sasseron e Machado (2017), podemos promover a discussão e análise 

de um texto por meio de perguntas, no entanto, essas perguntas não podem se 

limitar a localização de respostas dentro do texto, mas ao longo de todo processo 

da atividade promovendo a interação do aluno com o texto. Exemplos retirados 

da própria vivência dos professores, foram articulados paralelamente a discussão 
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dos pontos principais para uma travessia segura. Esses exemplos, clarearam e 

deram contexto aos pontos discutidos no texto. 

Em resumo, para desenvolvimento da SEI, iniciamos com uma atividade 

investigativa que abordou sobre a capacidade que o ar tem de gerar movimento 

e de que forma que esse movimento ocorre. O fato do carrinho se mover de 

maneira aleatória, foi ponto de partida para que iniciássemos uma discussão em 

torno da organização e movimentação no trânsito, que foi sistematizada com 

uma apresentação expositiva, estudo de vídeo e de texto. E por fim, com a 

finalidade de organizar, relembrar e representar os resultados das atividades 

realizadas durante os três momentos os participantes realizaram um relatório em 

forma de pequenos textos e desenhos. 

 Assim como a roda de conversa foi uma etapa de organização da atividade 

desenvolvida pelo grupo, relatando o passo a passo da resolução do problema e 

discutindo os conceitos ali embutidos, os relatórios individuais, denominado por 

Carvalho (2013) como a etapa do escrever e desenhar, é a etapa de uma 

sistematização individual, da qual o professor solicita que os estudantes 

desenham e/ou escrevam aquilo que aprenderam durante a aula ou uma 

sequência de aulas. 

Sobre a escrita, Carvalho (2013) destaca que é complementar ao diálogo, 

sendo o segundo importante, pois clareia, gera, compartilha e distribui ideias 

com os colegas e o primeiro é importante, pois, se trata de um instrumento 

individual de construção do conhecimento. 

Nos relatórios entregues, os professores explicaram o que fizeram durante 

os três momentos da SEI, as figuras 7 e 8, mostram claramente o que foi feito 

durante os encontros em uma ordem cronológica. 

De acordo com Oliveira (2013) quanto mais aulas que envolvem uma 

problematização, com momentos de discussão e registros escritos, mais 

familiarizados com um contexto de investigação científica estarão os estudantes, 

e, consequentemente, mais alfabetizados cientificamente.  

No relatório de P7, é possível notar que desenhou o esquema montado 

pelo grupo e explicou que o ar contido no balão fazia com que o carrinho se 
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movesse sem ação da força humana, cumprindo com um dos objetivos da 

atividade que foi entender o ar como um gerador de movimento. No segundo 

quadro, P7 desenhou uma roda de conversa e explicou que a mesma tinha a 

finalidade de entender os métodos utilizados para resolver o problema, isso 

indica que P7 tinha compreendido a finalidade daquela roda de conversa, que foi 

revisitar os métodos, estratégias e conhecimentos prévios utilizados para que 

fosse possível resolver o problema proposto.  No terceiro quadro, P7 desenhou a 

situação cotidiana com a qual relacionamos, no caso, o trânsito, mais 

especificamente a organização no trânsito e os cuidados para uma travessia 

segura.  

No relatório de P10, os aspectos abordados foram diferentes, da mesma 

forma que P7, P10 dividiu o relatório em três quadros correspondentes aos três 

momentos da SEI, no entanto, P10 preferiu destacar os pontos positivos da 

atividade e da importância daquele tipo de atividade. No quadro 1, desenhou e 

escreveu sobre o que fizeram no primeiro momento da SEI que foi realizar uma 

atividade investigativa e de como foi interessante realizá-la, já que um assunto 

veio dando origem a outro. No segundo quadro, P10 destacou que aquele 

momento foi importante, pois o fez perceber que a participação e as discussões, 

contribuem para um melhor desenvolvimento em sala de aula com os alunos. No 

quadro 3, P10 concluiu que o tema acidentes no trânsito é um tema relevante que 

deve ser aprendido e ensinado. 
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       Figura 7:relatório de P10                 Figura 8:relatório de P7 
Fonte: Dados da pesquisa                          Fonte: Dados da pesquisa 

 

Diante do que foi apresentado, podemos inferir que o estudo da 

abordagem sobre o ENCI junto com a participação dos professores numa SEI, na 

condição de estudantes, promoveu uma maior compreensão da proposta do 

Ensino por Investigação, visto que, no decorrer da SEI, os professores teciam 

comentários sobre os aspectos que poderiam ser desenvolvidos com a mesma 

atividade e de que forma poderia ser desenvolvida para que houvesse uma maior 

participação dos estudantes no processo. 

A combinação de estudos de texto, vídeo e atividade foram utilizadas 

como estratégia didática tanto no estudo da abordagem, quanto no planejamento 

e execução de uma pequena SEI. Essa variação de estratégias nos permitiu 

entender a forma com que os professores lidavam ao conhecer, aos poucos, e em 

formas diferentes a abordagem lançada para debate e discussão.  Já que a leitura 

permitiu com que os professores conhecessem a teoria, bem como ela é discutida 

por estudiosos do tema, o vídeo de uma aula baseada na abordagem, permitiu 
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uma análise do seu desenvolvimento com as crianças e o comportamento do 

professor em relação a conteúdo, procedimentos e comportamentos, e por fim, a 

atividade investigativa que permitiu a vivência do professor na própria situação 

de aprendizagem. 

 

3º MOMENTO DE ANÁLISE – A AVALIAÇÃO: AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

FORMATIVO DOS PROFESSORES EM EXERCÍCIO. 

Após os três primeiros encontros destinados a realizar uma avaliação 

diagnóstica dos professores, para entendermos um pouco dos conhecimentos e 

concepções iniciais destes, passamos a utilizar o espaço das reuniões para 

leituras, discussões, realizações de atividades com o intuito de estudar 

determinado tema e com isso buscar mudanças/melhorias para o Ensino de 

Ciências daquela escola, visto que os professores que ali estavam trabalhavam 

com este componente curricular no EF. 

Neste viés, levamos em consideração para este momento de análise, todos 

os encontros realizados após o 1º momento, que foi o diagnóstico, isto é, os 

encontros: 4,5,6,7,8,9 e 10. Levando em conta que o processo formativo ocorreu a 

partir da primeira interação entre conteúdos, conhecimentos prévios e realização 

de atividades. Dessa forma, consideramos: as interações com o grupo (i.e. 

discussões, troca de experiências, cooperação, reflexões); as dificuldades 

mencionadas e identificadas e os resultados das atividades propostas.  

Na subcategoria Interação com o grupo, agrupamos e discutimos os 

indicadores de interação entre os participantes da pesquisa. Trechos que indicam 

troca de experiências, reflexões sobre determinada situação e cooperação entre 

os participantes foram considerados como contributos para o processo formativo, 

portanto são aspectos que consideramos relevantes analisar. 

Na subcategoria Dificuldades relatadas e identificadas durante os 

encontros, agrupamos todos os indicadores de dificuldades em relação as ações 

desenvolvidas durante os encontros formativos, mencionadas pelos professores 

e identificadas no conteúdo de análise. 
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Na subcategoria Resultados das atividades investigativas elaboradas, 

agrupamos as falas dos professores que indicam compreensão das características 

do Ensino por investigação, bem como considerações do conhecimento físico na 

elaboração destas atividades. 

Para realizar essa avaliação utilizamos dados do diário de bordo 

juntamente com as transcrições dos encontros mencionados, das atividades finais 

realizadas nas quais os professores utilizaram dos conhecimentos adquiridos nos 

encontros para realizar atividades e sequencias de ensino investigativas, dos 

relatórios feitos pelos professores sobre cada encontro e do grupo focal final de 

avaliação e auto avaliação do processo formativo. 

O quadro 16, indica algumas unidades de análise e suas contribuições na 

elaboração da terceira categoria de análise. 
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Quadro 16: Grelha para Análise de Conteúdo – Categoria 3 
Tema  Formação de professores  

Categoria  Avaliação do processo formativo dos professores e exercício 
Subcategorias Indicadores/ unidade de registro Unidades de contexto 

Interação com o grupo 
(Cooperação, trocas de 

experiências e reflexões) 

Não tem como, eu estava, nós 
fizemos, eu pego, eu faço, podemos 
perceber, eu colocava, quando você, 

pode ser, pediu ajuda, ajudar 

“Não tem como, eu acredito que não tem como trabalhar eles tudo não.” “É 
igual ontem mesmo eu estava trabalhando sons e sensações com os meninos 

[...]” 
“[...] ontem eu estava, os meninos estavam resolvendo uns exercícios [...]” 

“[...]eu estava trabalhando sobre os brinquedos[...]” “[...]eu estava explicando 
pra eles foi sobre é... sobre os substantivos laicos,[...]” “[...]nós fizemos aqui 

com os meninos no ano passado[...]” “O que eu faço pra eles é ler o 
enunciado[..]” “[...]eu pego um exemplo pra eles e mostro[...]” “[...]podemos 

perceber uma evoluçãozinha dele.” “[...]podemos reverter a situação [...]” 
“[...]eu colocava ela lá na fila[...]” “Quando você vai trabalhar a explosão do 
Big Bem [...]” “Quando você está ensinando antecessor e sucessor mesmo[...] 
“Quando você dá alguma coisa que eles gostam [...] “Quando você vem com 

uma aula expositiva ali, aluno ele fica muito limitado né [...]” “[...]quando você 
começa a questionar eles [...]” “[...]pode ser que ele não concentra no que ele 

está lendo.” “[...]pode ser uma introdução pra começar aquela ne[...]” 
“[...]quando você vai fazer um experimento[...]” “[...]pediu minha ajuda[...] 
“[...] tem umas mulheres aqui que me ajudaram[...]” “[...]fui lá pra P3 me 

ajudar[...]” 
Dificuldades relatadas e 
identificadas durante os 

encontros 

Preocupada, difícil, complicado, 
confundo, dificuldade, fácil não foi, 

muito difícil, 

“[...]eu já tô preocupada porque hoje está difícil.” “Hoje tá complicado.” “É que 
eu confundo PCN com CBC” “[...]hoje nós temos dificuldade de fazer 

relatório[...]” “Fácil, fácil, não foi né gente? acho que ninguém achou, fácil[...]” 
“[...]eu achei muito difícil[...]” 

Resultados das atividades 
investigativas elaboradas 

Leitura, atividade oral, escrita, 
experimental, debate, relatório, roda 

de conversa, conclusão, tema, 
problema, apresentar material, ação 

“[..]falar sobre os tema e leitura de texto e debate sobre o tema[...]” 
“[...]atividade relacionada ao tema oral e escrita e atividade experimental[...]” 

“[...]debater sobre os temas e resolver as atividades escritas[...]” 
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dos grupos, vídeo, desenho, 
objetivos, produção de textos. 

“[...]interesse dos alunos em tá participando do debate em si, juntamente com o 
professor né?[...]” 

“[...] na última aqui eu pedi para poder fazer um relatório, e aí na outra aula eu 
já pediria para trazer o relatório [...]” 

“[...]a ação dos grupos e a roda de conversa que é o 4º momento com a 
conclusão. 

“[...]aí no último dia falaram sobre a roda de conversa, a atividade 
experimental e a conclusão. 

“[...]Aí... a terceira aula seria a roda de conversa que era justamente o professor 
levar os alunos a discutir, seria uma aula voltada assim para a investigação 

mesmo. 
“[...]apresentar o material, isso tudo no 1º e 2º momento da 1º aula. 

“[...]aí nessa aula eu sugeri um texto e um vídeo, eu achei o vídeo fantástico 
pra poder ensinar[...]” 

A produção de textos desenhos, e aquele debate final [...] 
“Os objetivos: conhecer a propriedade magnética dos ímãs[...]” 

“Aí os objetivos para os alunos era: aprimorar o conhecimento sobre a energia 
elétrica [...]” 

“[...]colocamos como objetivos: reconhecer a importância do ar para o 
surgimento e manutenção vital[...]” 

Fonte: Elaborada pelos autores com base em Tomás (2012) 
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VI. Subcategoria Interação com o grupo (Cooperação, trocas de experiências e 

reflexões) 

Com essa subcategoria, buscamos avaliar como se deu a interação entre o grupo 

de professores que participaram da pesquisa. Cooperação, reflexões e trocas de 

experiências entre o grupo nos encontros serão elementos analisados e, portanto, 

ponto de partida para análise. Visto que tínhamos como objetivo transformar as 

reuniões um espaço com dimensões colaborativas, colocando teorias e ações em 

debates a fim de promover uma reflexão sobre prática docente. 

Durante as discussões promovidas durante os encontros, os professores sempre 

se remetiam a situações vivenciadas em suas salas de aula e como reagiam diante de 

situações especiais, chamamos esses eventos como momentos de troca de experiências 

e/ou cooperação, chamamos de reflexão os momentos em que os professores 

repensam sua prática, ou faz um comentário baseado em uma situação observada. 

Quando fizemos a seguinte pergunta: Quando a gente leva alguma atividade pra 

sala de aula, qualquer que seja a atividade, antes de qualquer objetivo específico daquela 

atividade a gente tem um objetivo comum independente da disciplina né. E qual que é esse 

objetivo? 

A professora P7 respondeu: 

 

P7: Promover o aprendizado dos alunos ... mas nem sempre a gente consegue aí 
quando a gente não consegue vem a chateação. 
 
 

Na fala de P7, ela expressa a chateação ou o mal-estar que causa em grande 

parte dos professores quando não conseguem atingir os seus objetivos. O caso de não 

conseguir promover a aprendizagem dos alunos é uma situação que incomoda a 

professora e que ela levou como reflexão para o grupo discutir. A partir dessa 

pergunta, na oportunidade desta fala, iniciamos uma discussão sobre as teorias de 

aprendizagem, de que forma essas teorias podem auxiliar para que tenhamos êxito no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Relembramos alguns pontos principais da teoria de Piaget sobre como o 

conhecimento é construído na criança e as características do pensamento infantil em 
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cada estágio de desenvolvimento. Sobre a questão do erro como elemento que pode 

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, P4 comenta: 

 

P4: Os meus meninos não querem errar, eles viram pra mim e falam: e aí está certo 
aqui tia? Mas e aí como é que é? Não... você vai tentar fazer. Tem horas que eu penso 
que eu estou errada mas analisando eu não estou não. O que eu faço pra eles é ler o 
enunciado pra eles tentarem responder e depois eu vou corrigir. Eu falo assim não tem 
problema se errar, corrigimos no quadro, eles vão ver o que eles acertaram e eles 
mesmo me avisam e tiram dúvidas. Mas eles querem só acertar. Igual (nome da aluna) 
ela preocupa se ela erra, eles querem só acertar, só acertar... a preocupação deles é 
acertar. 
 

Os professores, discutiram com base na realidade deles durante os encontros, 

aspectos que consideravam empecilhos para o desenvolvimento do que era proposto, 

isto é, ensino de conceitos físicos nos anos iniciais com base no ensino por investigação. 

Ao mostrar os conteúdos e objetivos do componente curricular Ciência 

Naturais, sugeridos pelos documentos oficiais, P4 e P7 se posicionaram e os colegas 

concordaram, dizendo: 

 

P4: “Não tem como, eu acredito que não tem como trabalhar eles todos não.” Quando 
fala desse acúmulo de conteúdo e essas coisas aí ... não adianta você pegar e trabalhar 
um monte de atividade que a escola exige, o planejamento, tem horas que P1 fala assim 
mais seu plano está pequeno, mais ela não entende... As vezes não deu pra eu trabalhar 
na semana passada tudo eu continuei, não corri com a matéria só para vencer aquele 
plano não. Entendeu... Eu até coloco observação no plano. Continuou o da semana 
passada porque não venceu. Como é que eu vou trabalhar uma coisa correndo só para 
satisfazer ... e os meus alunos ficar... 
P7: Ano passado eu não tive condições de fazer um meio de cultura de bactérias, sem 
o béquer (aquele negócio lá) para tampar. Eu tentei fazer com negócio de plástico, mas 
aí como que você tapa? Não tem como, por mais que a gente tente, como P3 falou, da 
questão do material, mas a gente tem que ter o mínimo, né? 
 

Os professores, criticaram a gama de conteúdos cobrados para se trabalhar em 

Ciências, bem como o mínimo de materiais específicos para desenvolver uma aula 

prática. Por mais que os professores concordaram e discutiram possibilidades de se 

trabalhar com materiais de baixo custo, que podem ser encontrados facilmente, 

inclusive nas casas dos alunos, P7 chamou a atenção para a necessidade de um mínimo 

de materiais necessários para determinadas práticas.  
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Nos encontros os professores tiveram oportunidade de falar as dificuldades e 

necessidades deles que prejudicam o seu desempenho no Ensino de Ciências . Fatores 

foram discutidos na primeira categoria, mas o que cabe nessa categoria é o exercício 

de parar para discutir e analisar quais necessidades e dificuldades que existem no seu 

contexto, é refletir sobre seu ambiente de trabalho e sobre sua prática no Ensino de 

Ciências  e também colaborar, compartilhando ações exitosas praticadas em sala de 

aula. 

A respeito da partilha de práticas realizadas pelos professores em sala de aula 

podemos citar as falas de P6, P4 e P7. 

 

P6: É igual ontem mesmo eu estava trabalhando sons e sensações com os meninos né? 
Aí eu estava explicando aí eu mandei todo mundo fechar os olhos e relaxar para ouvir 
o que era o barulho, qual era o barulho que eles estavam ouvindo pra eles 
concentrarem no que eles estavam sentindo naquele momento (nome do aluno) falou 
assim: Ô tia eu escutei uma moto lá fora com o barulho (imitou o som de uma moto) 
era para ouvir quais os tipos de sons que estavam chegando até os ouvidos... Aí eu 
achei que eles gostaram muito assim. 
P6: Eu estava explicando sobre os brinquedos passados e os atuais né, o que é que eu 
acabei fazendo, eu trouxe a corda, eu peguei a garrafa pet e montei o brinquedo, os 
meninos pararam de ficar pra lá e pra cá na hora do recreio ...  Toda hora oh tia vamos 
brincar de tal coisa. Eu já vou lá e trago o brinquedo, trago a corda, então assim já 
tranquilizou meus meninos que parou de correr entendeu? Então assim é coisa que a 
gente está trabalhando dentro da sala de aula e através daquelas ideias a gente monta 
alguma coisa. 
P4: Eles perguntam mesmo, perguntas que você sabe que [...] agora esses fazem umas 
perguntas inteligentes, aí tem horas que eu pego um exemplo pra eles e mostro, e já 
envolve todo mundo, por isso que é bom usar um data show, junta todo mundo pra 
ver na telinha do celular, alguma curiosidade. 
P7: Agora essa questão de trabalhar com a prática é muito importante, porque ela 
instiga o aluno a buscar. No sexto ano lá eu estou trabalhando com decompositores, aí 
primeiro eu fiz a cultura de fungos no pão e na laranja, aí todo mundo observou e eu 
falei: oh esses são os fungos que vocês só veem no microscópio, expliquei lá direitinho, 
e falei que tinha os visíveis que quem achasse poderia trazer que era a “orelha de pau”, 
ou então geralmente em flor de abóbora, dá aquele fungo lá que acaba pecando a fruta. 
Aí na terça-feira a menina levou a semente a abobora com o fungo só que eu não estava, 
aí eu fui ... na sexta-feira ela falou assim: oh tia eu trouxe a abobora com o fungo para 
mostrar pra você que parecia ... 
P4: Quando você está ensinando antecessor e sucessor, os meninos... você explica, 
explica o que é antecessor e sucessor mas têm uns que não pegam, aí eles falam esse 
aqui tia é o que vem primeiro que esse? esse aqui é o que vem por último que esse? 
eles falam na linguagem deles. É igual a matemática qual a diferença entre uma coisa 
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e outra em quantidade? Tem horas que eles não sabem qual continha que eles vão fazer 
se é de mais ou se é de menos. Aí a gente fala: quanto que faltou nesse para ficar igual 
a esse? aí eles já sabem qual continha que eles vão fazer. 
 

As falas transcritas acima, tratam-se de alguns exemplos dos momentos de 

interação entre o grupo de professores participantes, em que ocorreram trocas de 

experiências. Esses momentos são permeados de teorias construídas pelos próprios 

professores a luz de sua prática, que foram submetidos a discussão em grupo, 

permitindo que os professores analisem o seu fazer docente. Conforme Imbernón 

(2010) uma característica dos professores que estão em exercício é utilizar da 

experiência adquirida com a prática como elemento fundamental no seu planejamento. 

Dessa forma os professores com base no conhecimento da sua escola e turma, planejam 

atividades mais coerentes com a realidade da sua escola. 

Alarcão (2011) ressalta que uma boa relação entre professor reflexivo e escola 

reflexiva é a possibilidade que este local de trabalho oferece, juntamente com seus 

colegas, de construir sua profissionalidade docente, com momentos de reflexões tanto 

individuais, quanto coletivas.  

Zeichner (1993, p. 26) destaca que uma característica do ensino reflexivo é o 

compromisso com a prática social. “Existe aqui a tentativa de construir comunidades 

de aprendizagem, nos quais os professores apoiam e sustentam o crescimento uns dos 

outros.” Essa tentativa de apoiar e sustentar o crescimento interpessoal pode ser 

observada nas falas dos professores, quando estes compartilham suas práticas que 

deram certo e quando uns ajudam os outros na partilha de materiais, métodos e 

conhecimentos. 

O reconhecimento dos encontros como uma prática coletiva e necessária aos 

professores, podem ser envidenciadas nas falas dos professores P3, P10, P4 e P1 

quando relatam a procura existente que houve entre os colegas nos momentos que 

sentiram dificuldades. 

 

P3:Igual você P6 falou, em relação ao curso pra mim foi muito bom, acrescentou muita 
coisa assim... acrescentou muito pra gente no conhecimento na aprendizagem e foi 
bom também ter aqui essa relação com os colegas, essa troca de experiências também 
que teve, e... também foi bem assim, a gente sentiu que trabalhar com a prática, com 
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as experiências é bem mais ... tem mais eficácia na aprendizagem do aluno no 
desenvolvimento em sala. 
P10:  pra mim assim, de forma geral o curso foi, não só os experimentos, mas o 
convívio, o compartilhamento entre os colegas, assim , foi muito bom , em questão 
dessas coisas aí eu mesmo não sabia, eu vou ser sincera eu não sabia, eu aprendi muito 
aqui e pra mim foi muito proveitoso e com certeza vai ter muita utilizada daqui pra 
frente, gostaria que fosse mais tempo né, mas... 
P4:  nós trabalhamos assim reunindo pra, se a gente reunisse assim pra tá fazendo as 
atividades. 
P10: a gente aprendia mais né? 
P1: Às vezes eu brinquei, mas na minha brincadeira apesar de muitas pessoas acharem 
que é demagogia, não é demagogia porque meu jeito é esse eu aprendi muito e acho 
que contribui também pra aprendizagem dos meus colegas porque nas minhas 
colocações eu vi que eu ajudei alguém também, então assim ... eu graças a Deus eu 
acho que não fui ruim não e eu acho sinceramente, se eu não estivesse aqui, não teria 
sido igual, vocês iriam sentir muita falta ... eu fui uma colega exemplar (risos) 
 

As trocas de experiência entre os colegas foram pontos positivos para os 

professores participantes, nos relatórios alguns professores (P1, P3, P4, P7) destacaram 

que os encontros permitiram que eles partilhassem saberes advindos das práticas em 

sala de aula. Como segue na transcrição de trechos dos relatórios escritos: 

 

P1: Este encontro nos proporcionou grandes aprendizados e trocas de experiências [...] 
P3: [...] Foi feita uma troca de ideias, opiniões e sugestões sobre aplicação de 
metodologias nas aulas de ciências. Esse encontro foi de grande incentivo para nós 
professores introduzirmos conceitos de física dentro de Ciências nos anos iniciais. 
P4: Neste encontro tivemos a oportunidade de expressar nossas opiniões e 
experiências na sala de aula no desenvolvimento das aulas de ciências nas séries 
iniciais. Trocamos ideias e experiências e pedimos sugestões. Esse encontro foi muito 
proveitoso[...] 
P7: [...] o grupo teve liberdade de expressar seus anseios sobre a sua prática na sala de 
aula. 
 

A interação com o grupo também se deu em forma de sugestões no 

planejamento das aulas. No momento da apresentação do planejamento elaborado 

pelas duplas de professores, os colegas sugeriram, parabenizaram e discutiram 

possibilidades de melhoria nos planos. Essa interação pode ser observada nas 

seguintes frases que surgiram durante a discussão: 
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Pc: Acho interessante solicitar que eles tragam o material e falar da atividade que vai 
ser feita na próxima aula. 
P7:  Faltou um relatório aí né? 
P9: Não P7, você pode fazer uma introdução, não aprofundar ...  
P1: é isso mesmo anos iniciais são conceitos, introdução ao tema. 
Pesquisadora: Esses conteúdos que você colocou, foram muitos para poucas aulas, 
você pode diminuir, selecionar os aspectos mais importantes e trabalhar com eles. 
  

Essas interações entre os grupos e a discussão sobre o planejamneto das 

atividades foram aspectos que os professores colocaram como ponto positivo em seus 

relatórios, as transcrições de trechos dos relatórios escritos indicam essa afirmação. 

 

P4: Debatemos sobre a elaboração do plano de aula proposto anteriormente, ouvimos 
sugestões, os relatos dos planos por todos os grupos [...] Achei muito interessante com 
grande contribuição para o nosso trabalho em sala de aula. 
P7: Voltando ao encontro, neste foi o momento de apresentarmos a sequencia didática 
que foi feito, para os nossos colegas. Foi um encontro muito proveitoso, pois de acordo 
com as discussões pudemos ver e ouvir as sugestões do que poderia ser melhorado ou 
acrescentado. 
P9: [...] Tivemos uma roda de conversa sobre os experimentos do encontro anterior, 
em seguida foram apresentados os plano de aula sobre os seguintes temas: ar, energia, 
magnetismo e xilofone (som), onde cada grupo explanou seu plano e 
consequentemente gerou uma discussão excelente sobre os mesmos, pois cada um dos 
colegas deu sugestões diferentes de como poderia trabalhar. 
P10: O compartilhamento dos planos foi interessante, pois cada um colocou seu ponto 
de vista em relação a realização do plano as dificuldades e facilidades, trocaram 
experiências e compartilharam uns com os outros, foi um encontro excelente. 
 

Os encontros também promoveram a busca de ajuda entre os colegas, as falas a 

seguir evidenciam a cooperação enre os pares na resolução das atividades propostas. 

Evidenciando, também, o compromisso com aquilo que foi solicitado. 

 

P7: Inclusive ... P9 pediu minha ajuda, mas infelizmente eu não tive como ... eu mandei 
pra elas mas eu mandei um material bem... 
P3: Eu não tenho muito incentivo assim para participar, tem umas mulheres aqui que 
me ajudaram, no caso de P4 e P1, ficava vamos, vamos. P4 todo dia de reunião chegava 
pra mim, toda terça-feira, olha o dia é hoje P3, é hoje P3 o tempo todo... Eu tenho 
dificuldade de participar assim. 
P4: Eu mesmo tiro dúvida com P3, tiro dúvida, vou numa sala converso com P2, com 
P3 aquele negócio mesmo, fui lá pra P3 me ajudar, que eu tinha que passar pros 
meninos e estava.... Me deu um branco (risos) tem hora que dá um branco na gente. 
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P1: e aí eu queria agradecer a minha amiga P4, porque ela também me ajudou né? 
Porque a gente estava com dificuldade e nós fomos atrás dela e ela ajudou muito. 
 

 Os resultados apresentados nesta subcategoria indicam a necessidade da 

continuação desses momentos coletivos de estudo, debates e planejamento para o 

desenvolvimento do professor enquanto profissional.  Nesse viés, concordamos com 

Zeichner (1993) que define que o isolamento dos professores limita o desenvolvimento 

docente. Para o autor, esse isolamento faz com que o professor se sinta o único 

responsável pelos problemas, sem fazer relação com os colegas, a escola e o sistema 

educativo. 

 

VII. Subcategoria Dificuldades relatadas e identificadas durante os encontros 

 Esta subcategoria foi atribuída para apresentar as principais dificuldades que 

os professores tiveram durante o processo formativo. A reação de buscar ajuda dos 

colegas participantes indica alguma existência de dificuldades, portanto, analisamos 

quais transpareceram em forma de atitudes e falas dos professores.  

Das dificuldades manifestadas durante os encontros podemos destacar: i) 

dificuldade em confeccionar os relatórios de cada encontro solicitado pela 

pesquisadora; ii) dificuldades no entendimento dos conteúdos dos encontros; iii) na 

elaboração do planejamento de uma pequena SEI; e iv) na possibilidade de 

desenvolver atividades investigativas com suas turmas. 

Os professores demonstraram preocupação com os conteúdos dos seus 

relatórios, ficaram apreensivos desde o primeiro dia no qual propusemos a realização 

deste. Mesmo explicando que os relatórios poderiam ser simples, anotando de forma 

sucinta apenas seus sentimentos, impressões e reflexões no decorrer da participação 

em cada encontro, eles se mantinham apreensivos e preocupados em como escrever, o 

que escrever e se era do jeito que estavam fazendo ou não. 

Essas angústias podem ser percebidas em pequenos trechos que demonstram 

inseguranças em elaborar seus relatos. 

 

P1: Eu estou pensando é como é que eu vou fazer meu relatório, eu já estou 
preocupada porque hoje está difícil.  
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P4: Hoje tá complicado.  
P3: Pra você ver na época nossa não tinha isso ne, por isso que hoje nós temos 
dificuldade de fazer relatório. [...] Assim ... deixei a desejar nos dois relatórios que eu 
não fiz aqui mas assim, né ... as vezes o povo espera muito da gente mas a gente não 
tem muita coisa para dar também não, o que a gente pode fazer e isso aí a gente não 
tem mais ... eu acho assim, eu fiz o que eu pude né? 
P2: [...] Mas realmente é difícil, principalmente por causa da idade estou esquecida 
demais, não mas assim ... até mesmo para fazer os relatórios, eu não estou mais como 
antigamente de escrever bastante, então assim ... escrevo o essencial. 
 

Houve encontros que os professores demonstraram dificuldades no 

entendimento de alguns conteúdos mencionados. Tanto de natureza pedagógica ou 

específica de conhecimentos físicos. Sobre as questões pedagógicas e metodológicas os 

professores mostraram não conhecer as diretrizes Nacionais e Estaduais para o Ensino 

de Ciências nos anos iniciais contidas nos documentos parâmetros (CBC e PCN). No 

encontro em que discutimos sobre essas diretrizes, mostraram-se surpresos e 

assustados com a quantidade de objetivos e conteúdos almejados para disciplina 

Ciências Naturais. 

Sobre as dificuldades com os conteúdos específicos para o ensino de conceitos 

físicos, podemos destacar concepções científicas errôneas, como o fato de P4 confundir 

Astronomia (ciência que estuda o universo e os corpos celestes), com Astrologia (tipo 

de conhecimento que estabelece relações entre corpos celestes e seres humanos). No 

decorrer das apresentações dos experimentos desenvolvidos nos encontros, as 

dificuldades com o conteúdo específico se manifestaram na forma de dúvidas e 

questionamentos dos professores que interrogaram sobre aspectos básicos de 

eletricidade, termologia, densidade, eclipse, ondas e pressão. Algumas dificuldades 

podem ser observadas nos trechos a seguir:  

 

P4 É que eu confundo PCN com CBC 
P1: Não mais não é por causa dos slides não é porque hoje o tema é mais.... 
P4: eu vou ter que trabalhar aquele negócio de... nem sei se pode, aquele negócio de 
astronomia. Signo, porque os meninos da tarde estão em tempo de mim endoidar de 
saber signo de acordo o mês que signo que é, porquê aquilo. 
P7: [...] e quando é mencionado sobre a física nos anos iniciais temos dificuldades, pois 
na maioria das vezes não temos a noção de onde começar. [...] eu tive dificuldade em 
fazer [o planejamento] pelo fato de que trabalhar com o conteúdo de eletricidade ... é 
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muito amplo e eu não consegui fazer os cortes. Mas depois das discussões vi que não 
é tão difícil e se fosse pra eu trabalhar a sequência didática daria conta. 
 

Outra dificuldade identificada no decorrer dos encontros, foi a elaboração dos 

planejamentos construídos pelas duplas de professores. Após o estudo da abordagem 

didática, levamos alguns experimentos demonstrativos e solicitamos que os 

professores alterassem aqueles experimentos de forma que eles ficassem mais 

investigativos e após elaborassem uma pequena SEI cujo esse experimento fizesse 

parte em algum momento da sequência. 

 Os professores ficaram apreensivos com medo de não conseguirem, diante 

disso solicitamos que pegassem o texto que falava sobre as características do Ensino 

por Investigação e considerando aquelas características tentassem elaborar uma 

atividade investigativa. Apresentamos os experimentos aos professores de maneira 

demonstrativa e passamos em cada dupla para verificar se todas tinham entendido a 

proposta, bem como para sanar eventuais dúvidas. Depois da atividade feita, 

solicitamos que montassem em casa uma SEI pequena cujo o tema estivesse 

relacionado com a atividade desenvolvida e apresentassem no próximo encontro. 

No encontro seguinte as duplas mencionaram que sentiram dificuldades na 

elaboração as SEI, essas dificuldades foram relacionadas à assimilação com o tema, 

com a seleção dos conteúdos e com a metodologia para os anos iniciais. Alguns trechos 

a seguir indicam presença dessas dificuldades. 

 
P9: fácil, fácil, não foi né gente? acho que ninguém achou, fácil, fácil. Você achou P4?  
P4: Eu achei assim ... nós não tivemos mais opção de coisa assim né P3? De... conteúdo. 
Porque tipo assim, a experiência nossa era aquela do xilofone, e aí o tema que nós 
achamos foi trabalhar água. 
P7: Aí vai lá... eu achei muito difícil, eu achei difícil assim, tanto que eu coloquei aqui 
5º ano, mas eu como professora, eu não acho que... não estou duvidando da capacidade 
do aluno de quinto ano, mas eu acho que trabalhar eletricidade, circuitos elétricos no 
quinto ano é difícil, é difícil... eu... mais aí como ... mas eu não tenho essa experiência, 
quem tem esse contato com esses alunos vai poder dizer melhor que eu, né? 
 

Foi possível perceber que os professores tiveram dificuldades ao elaborar um 

planejamento envolvendo conceitos físicos, mostraram-se inseguros com os assuntos 

e ficaram com dúvidas se era possível ou não trabalhar tais assuntos nas turmas que 



186 
 

 
 

selecionaram no plano. Sobre a possibilidade da realização de atividades 

investigativas, os aspectos que os professores acreditam ter maior dificuldade é a 

questão do espaço na escola ser pequeno e a falta de tempo para planejar esse tipo de 

atividade, já que sentiram dificuldades em planejar. O diálogo a seguir demonstra essa 

preocupação. 

 

P6: Eu acho que é o espaço. O físico, eu acho que... eu estou falando da minha...  
P9: Em relação a questão assim de ter um lugar que você possa usar esses materiais 
né?  
P6: Então, eu estou referindo em questão a minha sala, que é muito tumultuada, 
então assim as coisas a gente consegue, porque a gente trás de casa, aqui não tem, 
mas a gente trás de casa né? O espaço pra gente ficar mais à vontade em questão de 
poder ter mais segurança eu acho que... eu pelo menos eu penso assim.  
P4: Eu acho é a falta de tempo pra gente preparar uma aula dessa, que tem que ser 
bem preparadinho a aula, não é a gente chegar de uma vez e vamos fazer isso aqui. 
Primeiro é a gente estudar direitinho.  
P9: Não, experimento a gente nunca pode chegar e lançar ele assim não.  
P4: Por que espaço não, a gente pode vir aqui pra biblioteca, pode vir... minha sala 
também é pequena igual a de P6 mais... dá para fazer.  
P9: Igual você viu elas lá juntaram as mesas no meio né e as cadeiras elas colocaram 
tudo no canto então dá pra você fazer isso.  
P7: Não P4, mais eu acho que isso ai que você está falando assim de preparar e a 
gente que vai colocando limite, a gente fala assim a eu acho que eu não vou 
conseguir.  
P4: Não eu acho que eu vou conseguir só que o negócio é ... igual agora a gente pode 
parar para planejar a aula. 
Ainda no relatório escrito P2 expõe: 
P2: para trabalhar o Ensino de Ciências por investigação depende do entendimento, 
capacidade e disposição de que está à frente da turma. Nós colocamos muita limitação 
nosso trabalho, as vezes vem o desânimo, não estudamos direito a matéria, as vezes 
falta planejamento. Mas se interessarmos mais pela disciplina, se envolver se enamorar 
mais pela ciência investigativa, o professore vai longe. 
 

Pelo diálogo apresentado, os professores discutiram as dificuldades que 

poderiam encontrar ao decidir trabalhar com atividades investigativas, o interessante 

é que os professores também propuseram soluções para as dificuldades mencionadas. 

A realização das atividades na biblioteca foi uma possível solução para o problema do 

espaço físico e P4 comentou que agora (com o módulo destinado a reuniões coletivas) 

os professores poderiam parar para planejar as aulas, visto que antes a carga horária 
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complementar era destinada a reforço escolar para alunos que apresentavam 

dificuldades de aprendizagem. 

 

VIII. Subcategoria Resultados das atividades investigativas planejadas  

Esta subcategoria foi destinada a apresentar e analisar os planejamentos 

elaborados pelas duplas de professores participantes da pesquisa. Nesta análise 

buscamos verificar o quão os professores, após a participação dos encontros 

formativos, têm condições de elaborar atividades de cunho investigativo acrescido de 

conceitos físicos. 

Na subcategoria anterior discutimos sobre as dificuldades encontradas pelos 

professores em elaborar o planejamento de uma pequena SEI, a partir daqui 

apresentaremos e discutiremos os resultados dessas SEI’s. 

No encontro 8, apresentamos alguns experimentos em formato demonstrativo 

e solicitamos que os professores transformassem em experimentos investigativos, 

conforme esclarecido anteriormente. Com base neste experimento os professores 

elaboraram suas SEI’s, permanecendo distribuídos conforme o quadro a seguir. 

 

Quadro 17: Tema dos planejamentos 
Tema Experimento (Apêndice E) Dupla 
Som Xilofone de garrafa  P3 e P4 
Ar O ar possui massa? P1 e P9 

Eletricidade O circuito simples P7 e P10 
Magnetismo Explorando ímãs P2 e P6 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Após elaborarem o planejamento, realizamos uma roda de conversa, na qual 

um professor da dupla apresentou o seu plano. Em seguida, abrimos espaço para 

críticas e sugestões, até que os quatro planos fossem apresentados e discutidos. 

Para avaliação desses planos, verificamos a presença ou ausência de alguns 

elementos do ensino por investigação, visto que foi solicitado que os professores 

tomassem essa abordagem de ensino como fundamentação. Verificamos, também, se 

os professores incluíram em seu plano claramente algum conceito físico. O quadro 18 
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apresenta os aspectos que foram avaliados juntamente com as situações que foram 

observadas. 

 

Quadro 18: Critérios para avaliação dos planejamentos 
Aspectos avaliados Situações observadas 

Elaboração do problema Apresentou um problema que permitia uma 
investigação? 

Nível de investigação Permitiu a ação do estudante durante o 
processo? 

Relação com o cotidiano Promovia relações com o cotidiano do aluno? 
Relação com conceitos físicos Estabelecia relação com conceitos físicos? 

Outras aproximações com o ENCI Avaliação, interação em grupo, sistematização 
dos conteúdos. 

Fonte: elaborada pelos autores  

  

A seguir expomos trechos da apresentação do plano e, logo após, um quadro síntese, 

contendo resumidamente os principais elementos do planejamento. Elaboramos uma 

discussão sobre cada planejamento com base nos critérios estabelecidos e as conclusões 

desta análise. 

 

Apresentação do plano 1: Som 

P4: A gente colocou em duas aulas, mas não sei se duas aulas dão ... 
Os conteúdos: a água: fonte de vida; a água e seus estados físicos; ciclo da água; o som 
propriedades e características do som. Colocamos a disciplina artes e ... Ciências e 
artes, aí vem a sequência didática, leitura de texto e explicação, atividade relacionada 
ao tema oral e escrita e atividade experimental. No primeiro momento: falar sobre os 
tema e leitura de texto e debate sobre o tema, resolução das atividades escritas, no 
segundo momento sugeri o problema que é a aula experimental que é a pergunta que 
nós elaboramos na aula passada. Descubra os possíveis tipos de sons que podem ser 
produzidos usando garrafas água baqueta ou faca. Apresentar o material, isso tudo no 
1º e 2º momento da 1º aula, no primeiro dia. Aí da 2º aula, é... a ação dos grupos e a 
roda de conversa que é o 4º momento com a conclusão. E avaliar através de observação 
do interesse e participação, a conclusão individual e coletiva e analisar o nível de 
aprendizagem deles com o tema, aí nós anexamos as atividades do livro que nós 
achamos sobre o tema, com o experimento. 
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Quadro 19: Síntese do plano elaborado por P3 e P4 
Planejamento P3 e P4 

Tema: água e som Séries: 4º e 5º 
ano 

Quantidade de aulas: 2 
aulas 

Conteúdos: 
 Água fonte 

de vida 
 Água e seus 

estados 
físicos 

 Ciclo da água 
 O som: 
propriedades 

e 
características 

Objetivos: 
 Reconhecer a importância da água para o surgimento e 

manutenção da vida, inclusive a nossa sobrevivência. 
 Analisar criticamente o uso deste recurso e verificar se ele é 

adequado ou indevido. 
 Reconhecer a água como fonte de vida de todos os seres 

vivos do nosso planeta. 
 Identificar as propriedades e características do som 

 Diferenciar timbre, altura e volume (intensidade) do som. 

Aulas: Atividades: 
Aula 1 1º momento: falar sobre os temas e leitura de textos, debates sobre o 

tema, resolução das atividades escritas. 
2º momento: sugestão de um problema para aula experimental. 
“Descubra os possíveis tipos de sons que podem ser produzidos, 
usando garrafas, água baqueta ou faca.” E apresentar o material. 

Aula 2 3º momento: Ação dos grupos 
4º momento: roda de conversa e conclusão 

Recursos didáticos:  
Avaliação: A avaliação será feita através da observação do interesse e 

participação, da conclusão individual e coletiva, e análise do nível 
de aprendizagem. 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados 
 

 

A dupla de professores buscou considerar algumas características discutidas 

sobre o ensino por investigação em seu planejamento. No entanto, optaram pela 

exposição e leitura do tema e a resolução das atividades escritas antes de propor uma 

atividade que promovesse uma investigação pelos estudantes. Ainda assim, os 

professores decidiram lançar um debate com base no texto, permitindo a participação 

e a interpretação do estudante. 

 A dupla elaborou uma questão problema que permite a ação dos estudantes 

para sua resolução. A partir do momento que os estudantes dispõem de materiais e 

são desafiados a resolver uma questão utilizando-os, os estudantes começam a testar 

suas hipóteses controlando as variáveis e observando os resultados. Neste instante o 

professor deixa de ser o transmissor que oferece ao seu aluno todas as respostas e 
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depois os avaliam com base nos testes e passa a ser o orientador da atividade, dando-

lhes oportunidade para testar e elaborar uma argumentação com base nos resultados. 

O fato dos professores apresentarem o problema e os materiais necessários na 

primeira aula e deixar as ações dos grupos para segunda aula, foi justificada pelos 

professores que argumentaram ter dificuldades de levar para escola o material 

necessário para todos os grupos, sendo assim, solicitariam dos seus estudantes que 

levassem os materiais ou parte deles na próxima aula. Dessa forma, na segunda aula 

realizariam a atividade experimental investigativa, a roda de discussão para verificar 

como os estudantes resolveram o problema e justificarem suas ações e, por fim 

concluírem suas atividades. 

A relação com o cotidiano proposta pela dupla não ficou explícita no plano. Nos 

anexos do plano, os textos utilizados abordavam apenas a questão da água, 

relacionando os estados físicos da água com algumas situações que podem ser 

observadas na cozinha da casa, especificamente, geladeira e fogão. No entanto, nos 

textos e atividades escritas em anexo não tinha texto que fazia relação com o som, que 

também foi conteúdo destacada para trabalhar nessas aulas. Dessa forma, não ficou 

clara a forma que os professores iriam trabalhar com o conceito de som e suas 

características, deixando evidente que o conteúdo som, foi deixado à margem. 

Sobre a avaliação os professores indicam que observarão a participação do 

aluno tanto em atividades individuais e coletivas, indicando um processo contínuo de 

avaliação, e não apenas aquela individual ao final de cada unidade estudada. Diante 

disso a avaliação como classificação do estudante como bom ou ruim, observada por 

Campos e Nigro (1999), não foi observada nesse plano. 

 

Apresentação do plano 2: ar  

P1: [...] Nós colocamos também a disciplina ciências e artes, porque com o 
experimento, a gente colocou o experimento em artes e a outra parte em ciências. 
Fizemos pra turma de terceiro ano colocamos o tema: o ar e suas propriedades, a 
quantidade de aulas colocamos também duas aulas, colocamos como objetivos: 
reconhecer a importância do ar para o surgimento e manutenção vital, inclusive além 
de nossa sobrevivência, a sobrevivência dos pássaros das plantas e etc, né? Analisar a 
presença do ar através do experimento feito em sala de aula, identificar a presença do 
mesmo, notar e identificar as propriedades e características do ar. Os conteúdos nós 
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colocamos o ar, a vida, porque de qualquer forma também tá ... ligado, as camadas 
atmosféricas e a pressão atmosférica que também faz parte do ... porque nós colocamos 
o ar e suas propriedades, então entra também, as propriedades do mesmo. A sequência 
didática, nós colocamos leitura de textos explicação, atividades orais e escritas 
relacionadas ao tema e uma atividade experimental com os balões que é aquela que 
nós fizemos aqui para certificar a massa do ar. Então, no primeiro momento da aula 1 
nós falamos, colocamos que iríamos falar sobre o tema, ler os textos coletivamente, 
debater sobre os temas e resolver as atividades escritas, no primeiro momento. No 
segundo, e... nós vamos lançar a sugestão de um problema, né? a aula experimentar 
sobre o ar, com balões, e ... essa sugestão do problema nós colocamos: Diante dos 
materiais : balões, régua, barbante, rodo, porque ao invés daquele que você colocou, 
nós colocamos um rodo  pra equilibrar.. Aí nós colocamos assim: diante desses 
materiais citados, prove que o ar possui massa. Apresentamos o material né? E fomos 
pra aula 2 que foi já o terceiro momento, ação dos grupos, então os grupos iriam agir 
né? O quarto momento nós fizemos a roda de conversa juntamente com a conclusão. 
E a avaliação, a mesma deverá ser feita através da observação, interesse, participação, 
ação dos alunos através dos relatos, níveis de aprendizagem que a gente tem que tá 
observando né? Rosa você gostaria de falar alguma coisa? Nós colocamos os textos né? 
Nos anexos, os textos, a sugestão do plano de aula que você deu pra nós, aqui as 
atividades e tinha até um experimento diferente, mas só que P2... eu pedi pro menino 
falar que era frente e verso e acho que ele esqueceu de falar que ... e aí eu queria 
agradecer a minha amiga P4, porque ela também me ajudou né? Porque a gente estava 
com dificuldade e nós fomos atrás dela e ela ajudou muito. 
 
 

Quadro 20: Síntese do plano elaborado por P1 e P9 
Planejamento P1 e P9 

Tema: Ar Série: 3º 
ano 

Quantidade de aulas: 2 aulas 

Conteúdos: 
 O ar 

 A vida  
 Camadas 

atmosféricas  
 Pressão 

atmosférica 

Objetivos: 
 Reconhecer a importância do ar para o surgimento e 

manutenção vital, inclusive nossa sobrevivência, dos 
pássaros e plantas. 

 Analisar a presença do ar através do experimento feito em 
sala de aula 

 Identificar a presença do ar. 
 Notar e identificar as propriedades e características do ar. 

Aulas: Atividades: 
Aula 1 1º momento: falar sobre o tema, ler os textos (coletivamente) debater 

sobre os temas e resolver atividades escritas 
2º momento: sugestão de um problema para aula experimentar sobre 
o ar com balões. “Diante dos materiais: balões, régua, barbante, rodo. 
Prove que o ar possui massa.” Apresentar o material 

Aula 2 3º momento: ação dos grupos 
4º momento: roda de conversa e conclusão 

Recursos didáticos:  
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Avaliação: A mesma deverá ser feita através da observação, interesse, 
participação e ação dos alunos. Também, através dos relatos e níveis 
de aprendizagem dos alunos. 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados 
 

O plano desta dupla seguiu modelo semelhante ao da dupla anterior, isso se 

justifica com o comentário de P1 que afirmou buscar ajuda da dupla anterior. Mais 

tarde ainda nos procurou para relatar que como trabalham com EFII, ficaram com 

dificuldade em elaborar um plano para o EFI, e, por isso, buscou seguir a mesma 

divisão de aulas e momentos da dupla anterior. 

Assim, optaram inicialmente por também ler os textos coletivamente e debater 

seguida da resolução de uma atividade escrita. Os textos colocados em anexo 

abordavam sobre a atmosfera terrestre, sua importância e a composição do ar.  

A dupla tinha como finalidade com a atividade experimental provar que o ar 

existia, mesmo sendo incolor, invisível e inodoro. Dessa forma, elaboraram um 

problema que permitia os estudantes investigar isso. No entanto, por se tratar de 

alunos de 3º ano a dupla comentou que deixariam o suporte pronto, deixando como 

elementos de teste apenas o ar e os balões, para facilitar os destes dos alunos. 

A relação com o cotidiano girou em torno do ar e manutenção da vida, como 

elemento indispensável para respiração e manutenção do organismo.  As atividades 

propostas eram coerentes com os objetivos traçados e os conteúdos propostos. Na 

avaliação a dupla mencionou que observariam a participação/ação dos estudantes, 

bem como os relatos feitos. 

 

Apresentação do plano 3: eletricidade 

P7: Aí vai lá... eu achei muito difícil, eu achei difícil assim, tanto que eu coloquei aqui 
5º ano, mas eu como professora, eu não acho que... não estou duvidando da capacidade 
do aluno de quinto ano, mas eu acho que trabalhar eletricidade, circuitos elétricos no 
quinto ano é difícil, é difícil... eu... mais aí como ... mas eu não tenho essa experiência, 
quem tem esse contato com esses alunos vai poder dizer melhor que eu, né? Mas aí, eu 
comecei assim ... Antes de eu fazer os planinhos, eu fiz uma introduçãozinha falando 
que a humanidade tem passado por diversas evoluções e que uma dessas ... não é 
evolução! Dessas transformações seria o que? O aprimoramento das tecnologias que 
vem surgindo ao longo do tempo, que esse aprimoramento é justamente para obter 
uma qualidade de vida melhor, aí eu citei que um desses é a energia elétrica, que 
trouxe muitos benefícios, mas junto com esses benefícios trazem alguns prejuízos pro 
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meio ambiente, né? E aí fizemos a aula em 3 aulas, no primeiro dia tem um texto aqui 
no anexo, a gente vai trabalhar um texto, que seria um texto que fala, dá uma 
introdução sobre eletricidade, cuidados em casos de tempestade porque o raio também 
conduz eletricidade, então seria bom está falando isso pros alunos, aí dentro do raio e 
das tempestades já puxava pra energia elétrica, entrava com as usinas hidrelétricas, 
aí... chegava na corrente elétrica em nossas casas, a caixa de luz que no caso é o padrão, 
a caixa de distribuição, aí ia pra outro tipo de energia que é a energia eólica, a energia 
eólica no brasil, que tem sido um grande avança, tem sido usado bastante 
principalmente aí pro lado da Bahia né?  
Aí, já entraria nos circuitos elétricos que foi proposto pra gente em forma de texto e o 
curto-circuito e fechava na aula 1, só que  aí esse seria o texto, eu encontrei na internet 
eu pesquisando um videozinho muito legal que explica através de desenho, vai 
passando o desenho e o cara vai explicando sobre ... aí eu coloquei até o link aqui é... 
aula 1 de eletricidade as fontes de corrente  não daria... eu não daria conta de trabalhar 
isso aqui em uma aula, eu só coloquei três aulas , aí nessa aula eu sugeri um texto e 
um vídeo, eu achei o vídeo fantástico pra poder ensinar, apesar de eu não saber muito, 
duraria 50 minutos , o professor faria essa introdução com os alunos, que era 
introduzir o conceitos de eletricidade e circuito elétrico pra os alunos. Aí os objetivos 
para os alunos era: aprimorar o conhecimento sobre a energia elétrica, porque o aluno 
já tem um conhecimento prévio, então, esse seria para aprimorar.  
Aí na segunda aula, coloquei que era uma aula do ... ahh a avaliação seria aqui, a 
avaliação dessa aula seria qualitativa, por meio da participação e interesse dos alunos 
em tá participando do debate em si, juntamente com o professor né? Porque tem sala 
que o professor da aula só, e isso é chato, é gostoso a aula que o aluno ajuda o professor 
da aula, dentro da sala de aula, parece que rende né? Ai a segunda aula eu coloquei 
pra ser... já tinham um conhecimento teórico um pouco, e aí eu já coloquei a montagem 
de um circuito simples , que foi proposto aí pra gente e... e o objetivo era dos alunos, 
era: entender o que fazer pra poder montar um circuito fechado simples, pra poder 
acender a lanterna. Coloquei os recursos que seria o fio de cobre, bateria ou bilhas e 
lâmpadas de LED, 50 minutos.  
Aí... a terceira aula seria a roda de conversa que era justamente o professor levar os 
alunos a discutir , seria uma aula voltada assim para a investigação mesmo, pra o 
professor instigar o aluno a falar ... quais são... as tentativas que eles fizeram pra poder 
resolver colocar suas, satisfações e insatisfações, dificuldades também, porque se eu 
tive um aluno de 5º ano também vai ter e.. o fechamento das considerações finais, na 
outra aula , na última aqui eu pedir pra poder fazer um relatório, e aí na outra aula eu 
já pediria pra trazer o relatório, aí junto com  a roda de conversa já iria discutir sobre 
o relatório, mostrar os desenhos, comparar entre os alunos e aí o professor faria um 
fechamento final sobre eletricidade, acho que ainda coloquei aqui que daria pra 
expandir, porque é um conteúdo muito amplo, pra poder ser discutido assim no 
quinto ano. 
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Quadro 21: Síntese do plano elaborado por P7 e P10 
Planejamento P7 e P10 

Tema: eletricidade  Série: 5º 
ano 

Quantidade de aulas: 5 
aulas 

Conteúdos: 
 Eletricidade 

 Circuitos elétricos 

Objetivos: 
 Aprimorar o conhecimento prévio acerca da 

energia elétrica, sua obtenção, 
funcionamento e aplicação. 

 Entender o que fazer para montar um 
circuito fechado simples e acender uma 

lanterna  
Aulas: Atividades: 

Aula 1 Introdução ao estudo sobre a eletricidade/circuito 
elétrico: o que é, como se obtêm, como funciona. 

Aula 2 

Montagem de um circuito simples; 
“No dia a dia estamos em contato com diversos 

tipos de energia, que nos proporciona desempenhar 
funções tanto de dia quanto a noite. Para entender 

mais um pouco sobre a luz usando fio de cobre 
bateria/pilhas e lâmpadas de led, tentem fazer com 

que a lâmpada ascenda.” 

Aula 3 

Discutir sobre a aula investigativa, ouvir como os 
alunos conseguiram solucionar o problema 

colocado. 
Discussão do texto e desenho de como fizeram para 

ascender à lâmpada. 
Fechando com as considerações finais do professor. 

Recursos didáticos: 

Texto sobre energia elétrica, geração e transmissão 
disponível no anexo 01 

Vídeo: As fontes da corrente 
Fio de cobre, bateria ou pilha, lâmpada de led, 

caderno lápis caneta. 

Avaliação: 
Será qualitativa por meio da participação e interesse 

dos alunos nas discussões e elaboração dos 
relatórios 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados 
 

Essa dupla também preferiu fazer uma introdução ao tema, optou por um texto 

e um vídeo inicial com a finalidade de apresentar alguns conceitos de eletricidade e de 

circuitos elétricos na primeira aula. Na segunda aula a dupla destinou a realização da 

atividade experimental, tanto a proposição do problema quanto a ação dos grupos na 

atividade. Na terceira aula a dupla destinou para a construção das conclusões, 

desenvolvendo a roda de conversa e o relatório em forma de desenho. 
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A professora argumentou que achava muito difícil o desafio para os estudantes 

do EFI. Comentou que se antes não explanasse algumas características de um circuito, 

sua montagem pelos estudantes poderia ser algo que desmotivaria ao invés de 

motivar. Essa atitude implica uma preocupação em desenvolver atividades que não 

ultrapassem o nível cognitivo dos alunos, assim como sugere Moreira (2009) baseado 

na teoria piagetiana. 

Dessa forma, no texto inicial apresentou o que era um circuito os seus 

componentes e funções, mas sem necessariamente apresentar a montagem do circuito. 

Assim, o desafio de ascender uma lâmpada com os materiais apresentados, 

continuaria sendo um problema que necessitaria de testes e ações dos estudantes. 

Na relação com o cotidiano a dupla optou por abordar o conteúdo eletricidade 

e circuitos elétricos com as tempestades, as usinas e a chegada da luz até nossas casas. 

E da mesma forma que as demais duplas na avaliação, essa dupla observará a 

participação, as discussões e os relatórios. 

Uma crítica surgida na apresentação deste plano é a quantidade de conteúdos 

detalhados pela dupla no plano em relação a quantidade de aula indicado.  A dupla 

concordou com a crítica e concluiu que seria melhor fazer apenas uma breve 

introdução à eletricidade e circuitos simples, sem aprofundar em questões observadas 

pela dupla em suas pesquisas, como: curto-circuito, resistência elétrica e associação de 

resistores. 

 

Apresentação do plano 4: magnetismo  

P2: É ... eu esqueci de colocar a disciplina aqui, mas se quiser eu refaço viu? Eu 
simplesmente esqueci... aí o tema é o magnetismo né? Eu acabei dividindo em cinco 
aulas porque por eu conheço, trabalho com uma turma, e minha turma ela é... tem 
dificuldade e eu não vou colocar em três aulas sabendo que os meninos não vã dar 
conta. Quando a gente conhece o aluno, eu sei que eu tenho alunos que tem facilidade, 
mas tenho uns que infelizmente, a maioria... é... Os objetivos: conhecer a propriedade 
magnética dos ímãs, isto é a sua capacidade de atrair objetos feitos de certos metais; 
compreender o que é um campo magnético. Os conteúdos abordados vão ser: os ímãs 
e o magnetismo; atração e repulsão entre ímãs e o uso do magnetismo. E a sequência 
coloquei, a sequência didática: textos informativos, aula dispositiva dialogada que já 
são os debates, experimento, a produção de textos desenhos, e aquele debate final. Os 
recursos didáticos eu coloquei: a folha xerocada porque vai ter texto informativo, que 
vou levar pra sala de aula, a folha em branco pra os desenhos, e aquele material que 
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você pediu pra poder fazer o experimentos com os meninos, que são os ímãs de 
neodímio, é... ferrite, borracha magnética . 
No primeiro tempo, coloquei que ... fazer a abordagem do tema com os meninos que 
é um tema que eles, assim ... eu acho que eles não conhecem, assim a fundo né? E 
então... fazer a abordagem e depois dá o texto pra eles, né? Explicar a matéria e no 
segundo momento já pedir eles para poder fazer o experimento, né? Depois do 
experimento eles fazerem a produção de texto e os desenhos e no quarto momento a 
gente fazer uma roda de conversa, fazer o debate e a atividade xerocada, porque aí eu 
acho que eles vão ter mais facilidade para poder já está resolvendo a atividade. Porque 
quando a gente já dá um texto, né? Faz o debate, faz o experimento e já faz a produção 
do texto com os desenhos, quando eles forem fazer a atividade xerocada, eles já, como 
se diz, a atividade já vai tá mais fixada na mente deles, eles vão ter mais facilidade pra 
poder resolver a atividade. 
E... a avaliação, será realizada durante a própria situação de aprendizagem, quando o 
professor identifica como o aluno vai interagir com os conteúdos. 

 
 

Quadro 22: Síntese do plano elaborado por P2 e P6 
Planejamento P2 e P6 

Tema: Magnetismo Série: 5º 
ano 

Quantidade de aulas: 5 
aulas 

Conteúdos: 
 Os ímãs e o magnetismo 
 Atração e repulsão entre 

ímãs 
 O uso do magnetismo 

Objetivos: 
 Conhecer a propriedade magnética dos ímãs 
 Compreender o que é um campo magnético 

Aulas: Atividades: 
Aula 1 Abordagem do tema com texto informativo 

Aula 2 

Experimento investigativo: Explorando ímãs 
“Quais as características dos objetos atraídos pelo 

ímã? E a principal diferença entre os ímãs 
utilizados?” 

Aula 3 Produção de desenhos e texto 
Aula 4 Debates 
Aula 5 Atividades xerocadas 

Recursos didáticos: Folhas xerocadas, folhas brancas, neodímio, ferrite e 
borracha magnética. 

Avaliação: 
A avaliação será realizada durante a própria 

situação de aprendizagem, quando o professore 
identifica como o aluno interage com os conteúdos. 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados 
 
 
 Essa dupla preferiu destinar cada atividade uma aula diferente, P2 justificou 

que eles montaram o plano com base nos alunos do 5º ano em que ela é professora, e 
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por conhecer como a turma se desenvolve, optaram por trabalhar com o tema com 

bastante calma.  

 Então, a dupla preferiu trabalhar na primeira aula, um pequeno texto sobre o 

Magnetismo com os alunos, este texto fala sobre os ímãs, suas características e 

aplicações. Na segunda aula, a dupla optou por desenvolver a atividade experimental, 

propondo o problema e permitindo a ação dos estudantes para resolvê-lo. Na terceira 

aula, seria a elaboração dos relatórios, produção de textos e desenhos, contendo 

informações sobre os aspectos estudados e os resultados da investigação. Na quarta 

aula desenvolveriam um debate sobre o tema e na quinta aula resolveriam atividades 

xerocadas sobre o tema. 

 O problema proposto por essa dupla, também permite uma investigação por 

parte dos estudantes. Talvez, neste caso, o texto inicial dará muitas informações e 

rapidamente os estudantes concluirão a atividade com pouco esforço. 

 A dupla preferiu solicitar o relatório na próxima aula após a realização da 

atividade experimental e a roda de conversa na quarta aula. Quando questionei o 

porquê preferiram dessa forma, P2 justificou dizendo que assim, na roda de conversa, 

os estudantes apresentariam os seus relatórios. E como atividade de sistematização, a 

dupla optou por terminar a sequência de aulas com uma atividade xerocada com 

questões relativas ao tema estudado. Sobre a avaliação P2 relatou que seria nas 

situações de aprendizagem observando a interação dos alunos com o conteúdo e 

atividades propostas. 

 No quadro 23, apresentamos uma síntese dos elementos identificados nos 

planejamentos de cada dupla. Vale ressaltar que a avaliação foi feita com base nos 

elementos dispostos nos planejamentos, isto é, naquilo que os professores planejaram 

fazer e não com base nos resultados da aplicação dessas sequências. 
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Quadro 23: Síntese da avaliação dos planejamentos das duplas de professores. 
Aspectos 
avaliados 

Situações 
observadas Dupla 1 Dupla 2 Dupla 3 Dupla 4 

Elaboração 
do problema 

Apresentou um 
problema que 
permitia uma 
investigação? 

Sim Sim Sim parcialmente 

Nível de ação 
Permitiu a ação do 

estudante durante o 
processo? 

Sim Sim Sim Sim 

Relação com 
o cotidiano 

Promovia relações 
com o cotidiano do 

aluno? 
parcialmente Sim Sim Sim 

Relação com 
conceitos 

físicos 

Estabelecia relação 
com conceitos 

físicos? 
Parcialmente Sim Sim Sim 

Outras 
aproximações 
com o ENCI 

Avaliação, interação 
em grupo, 

sistematização dos 
conteúdos. 

Sim Sim Sim Sim 

Fonte: elaborado pelos autores 

  

Os textos anexados nos planejamentos foram essenciais para entendermos quais os 

conteúdos seriam maior enfatizados na proposta dos professores. A dupla 1, por mais 

que mencionaram que abordariam sobre o som, timbre, volume, altura e intensidade, 

no conteúdo em anexo não tinha nada, nem texto nem atividade, relativo a esse 

conteúdo. Portanto, por mais que tivessem a intensão de trabalhar sobre o som, no 

planejamento não deixou claro como iriam desenvolver esse conteúdo, inclusive as 

questões cotidianas envolvidas eram voltadas para a água. 

A atividade experimental e o problema elaborado pela dupla buscavam como 

resultado a produção de sons diferentes, mesmo utilizando a água para isso, o foco da 

atividade experimental era analisar os diferentes sons e como obtê-los. Dessa forma, 

pensamos que houve uma confusão em relação a atividade experimental proposta e a 

ênfase dada aos assuntos envolvendo água. 

Já a dupla 2, anexou atividades coerentes com os objetivos e os temas que 

mencionaram no planejamento. Buscaram no texto escolhido falar sobre as camadas 

atmosféricas, os gases presentes na atmosfera e sua composição, bem como a 
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importância do ar para os seres vivos, e com o experimento buscaram provar que esse 

ar invisível existe. 

A dupla 3 e a dupla 4 também trouxeram em anexo materiais coerentes com os 

temas e objetivos. A dupla 3 anexou um texto e um vídeo que abordavam sobre 

eletricidade e circuitos elétricos, sendo que a atividade e o problema proposto pela 

dupla, almejam justamente a montagem de um pequeno circuito simples. E a dupla 4 

apresentou um texto e atividades que abordavam sobre magnetismo e características 

e aplicações dos ímãs, sendo que a atividade experimental busca justamente a 

exploração dos ímãs para identificar tais características. 

 De maneira geral, houve um esforço por parte das duplas em acrescentar 

elementos de conhecimento físico em seus planejamentos, além disso, buscaram variar 

as atividades que seriam desenvolvidas em cada aula planejada. A participação do 

estudante foi uma característica apresentada por todas as duplas, que não deixaram 

de optar por uma aula expositiva inicial, mas que também, adotou outras 

metodologias de abordar os conteúdos. 

 Encerramos as atividades do curso com a apresentação dos planejamentos pelos 

professores e marcamos o último encontro para discutirmos sobre os encontros 

realizados. Nesse sentido no último encontro realizamos um grupo focal final para 

verificar o que os professores acharam dos encontros, em que os encontros ajudaram, 

o que levarão para sua prática e o que ficou dos conteúdos discutidos para eles. 

 Os professores relataram que a discussão sobre os tipos de atividades 

experimentais foi de grande importância, visto que não conheciam a diferença entre 

eles e que cada um possui uma finalidade que nem sempre é o nosso objetivo de 

aprendizagem.  

 

P7: E as vezes a gente leva uma aula, um experimento pra sala de aula e a gente acha 
que a gente está fazendo uma aula prática pro aluno, só que a maioria das vezes a 
gente dá os passos prontos, pra mim do curso que eu tiro como lição, que vai me 
auxiliar muito a trabalhar na sala de aula é esse. 
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Sobre as atividades experimentais apresentadas nos encontros P4 relatou e P1 e P2 

complementam: 

 
P4: Eu gostei da parte dos experimentos né? Que as vezes a gente tem até preguiça de 
tá trabalhando e não sabia como trabalhar as vezes e nem sabia também porque tá 
trabalhando, a gente aprendendo dá para trabalhar com o aluno com mais segurança, 
desenvolver os experimentos também, a aula fica mais interessante e devia ter tido 
mais aula assim com esses experimentos né?  
P1: igual as meninas falaram né? Todos os experimentos, valeram a pena porque assim, 
tinha coisa que a gente achava que a gente sabia, mas na realidade não sabia, né? O 
experimento que, que ... todos os experimentos feitos nos ajudaram muito porque, a 
gente as vezes queria até trabalhar aquele tema mas não tinha sugestões que vocês nos 
trouxeram... Então o curso foi muito proveitoso de certa forma, e amei os 
experimentos. 
P2: e aas vezes viam até nos livros de ciências, que eu acabei achando né? em alguns 
livros que eu já tinha trabalhado e não tinha feito na sala de aula, tinha até os 
experimentos, mas a gente explicava a matéria e acabava saltando os experimentos 
porque a gente não tinha noção de como a gente podia tá trabalhando isso... 
P4: é a insegurança... 

  

 Os professores afirmaram que irão levar para sua prática em sala de aula muito 

do que discutimos nos encontros, principalmente os experimentos apresentados e 

realizados. Para eles o fato de não saber como desenvolver ou em que conteúdo 

trabalhar a atividade experimental fazia com que muitas vezes eles não trabalhassem 

e, ainda, pulassem as sugeridas pelo livro didático. 

 Essa insegurança de trabalhar com atividades experimentais já foi objeto de 

destaque em alguns trabalhos de Souza (2013); Longhini (2008), Ovigli e Bertucci (2009) 

e tanto se deve à falta de conhecimento sobre o conteúdo, quanto ao desconhecimento de 

como trabalhar com esses tipos de atividades com as crianças. 

A esse respeito P3 e P4 comentam: 

 

P3:Vou levar os experimentos e a forma de trabalhar com os experimentos em sala de 
aula né? O experimento também eu achei que era uma forma só, igual você explicou 
tem quatro tipos de experimentos e a gente não sabia, pelo menos e achava que era um 
só, e naquele dia a gente aprendeu outros tipos né.  
P4: quando tiver trabalhando a matéria... eu quero usar quase todos aqui, mas eu vou 
tá estudando, ver o tema né? que a gente tá trabalhando para encaixar, igual você falou, 
não pode trabalhar isolado...  
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  Sobre a compreensão e conclusões retiradas do estuda da abordagem didática 

os professores comentaram que: 

 
 P7: eu acho que o curso assim, em si acho que pra todos nós, ampliou o nosso 
conhecimento acerca do ensino por investigação que no caso é o foco do seu trabalho, 
que era algo que a gente conhecia, mas não usava da forma correta e eu acho assim 
que cada um de nós, eu acho que quando dentro da sala de aula, que a gente for propor 
trabalhar um assunto dentro da sala de aula, a gente vai querer levar o problema 
esperando que o aluno, solucione e trabalhar com o ensino por investigação por mais 
que seja simples as questões que a gente esteja discutindo dentro da sala de aula. 
P4: igual aquele vídeo foi muito importante, a professora chegou, jogou a pergunta, 
ofertou o material e colocou os alunos para tentar. E eu tinha a mania de chegar 
explicava pros meninos e fazia pra eles ver, aí não ... dessa forma aí a gente vai tirar a 
conclusão dos meninos, que as vezes descobre até mais coisas que a gente. Aí muda 
tanto a visão nossa quanto a do aluno... é igual a tecnologia esses meninos meus sabem 
mais do que eu e eu deixo eles me ensinarem porque eles gostam de ensinar a gente, 
daí quando você lançar um experimento desse aqui eles vão ter outra ideia. 
P1:: eu achei muito interessante, por que? a partir da investigação surge a expectativa 
de depois ver se aquele experimento vai dá certo ou não né? então como você vai 
investigar já surge a expectativa, então eu achei muito interessante a parte de né? se 
nós como educadores já ficamos na expectativa, será o que que a pesquisadora vai 
trazer hoje, será que tipo de experimento que vai ser ... imagina os alunos, causa uma 
expectativa muito grande e prende a atenção do aluno e quando você consegue 
prender a atenção do aluno, o aluno acaba aprendendo mais. Né? porque a pior coisa 
é você ensinar pra quem não quer aprender, é quase impossível né?  
P10: é mais divertido né? uma aula divertida...não fica naquela mesmice  
P1: é divertida, dinâmica, diferente ...  
 

 De maneira geral os professores avaliaram que os encontros contribuíram 

bastante para sua formação em ciências, especialmente no que se refere ao 

conhecimento de diversas atividades experimentais apresentadas, aos momentos de 

partilha de conhecimentos e as possibilidades da abordagem didática sugerida. 

 Não tínhamos como meta fazer com que os professores planejassem Sequências 

de Ensino Investigativas com nível máximo de investigação, sofisticadas e 

introduzindo o máximo de conceitos físicos e interdisciplinares possíveis. Até porque 

precisaríamos de mais do que alguns encontros para isso. O nosso objetivo de 

formação era apresentar uma abordagem didática diferente da tradicional e algumas 

possibilidades de inserção de conceitos físicos no Ensino de Ciências nos anos iniciais. 

Além disso procuramos criar um ambiente de discussão sobre o Ensino de Ciências na 
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própria escola, buscando em conjunto melhorias para o Ensino de Ciências Naturais, 

buscando subsídios para o planejamento de aulas mais prazerosas e curiosas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente as críticas a respeito da formação de professores como sendo aquela em 

que considera o professor como submisso aos estudos desenvolvidos dentro de uma 

Universidade, sem considerar o seu contexto de trabalho e as dificuldades existentes 

por parte dos próprios professores, buscamos desenvolver encontros formativos com 

a máxima participação possível dos professores envolvidos. Como se tratam de 

professores em exercício de sua função, as suas experiências vividas durante a carreira, 

e o conhecimento de sua escola e turma (s), foram elementos primordiais para que 

conseguíssemos desenvolver encontros mais condizentes com a realidade daqueles 

participantes. 

As experiências vivenciadas com a intervenção, nos permitem registrar algumas 

considerações a respeito do processo formativo desenvolvido, principalmente no que 

cerne as potencialidades da abordagem didática estudada e a estrutura com que os 

encontros foram ocorrendo.  

Para compreender as possibilidades formativas dessas reuniões, buscamos 

dividir a análise em três momentos: A fase diagnóstica, na qual buscamos 

compreender a situação formativa dos professores a respeito do Ensino de Ciências, o 

dispositivo, que trata-se do objeto de estudo em si que é a abordagem do ensino de 

conceitos físicos por investigação e a avaliação, na qual buscamos, finalmente, verificar 

as possibilidades dos encontros desenvolvidos. 

Com relação ao diagnóstico, isto é, a situação formativa dos professores em 

relação a disciplina Ciências Naturais, observamos que os professores apresentavam 

algumas dificuldades em relação ao Ensino de Ciências e Física. Estas dificuldades se 

resumem a falta do domínio de conteúdo, a falta de conhecimento sobre quais 

conteúdos ensinar e a sua importância, a falta de incentivo do sistema que exige muito 

mais a leitura, escrita e as quatro operações. 

Os professores relataram sentir dificuldades ao trabalhar com determinados 

conteúdos devido a polêmica que se pode causar, inclusive com os pais, e os termos 

científicos que consideram difíceis de se trabalhar com as crianças. A respeito da 

dificuldade em compreender a importância do Ensino de Ciências, os professores 
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argumentam que são cobrados o tempo todo desenvolvimento dos estudantes, já que 

o sistema classifica a escola com base nas provas externas e essas provas cobram 

conteúdo das disciplinas Português e Matemática, sendo assim, admitiram dar 

prioridade a essas disciplinas, deixando a margem o Ensino de Ciências . 

Os professores expuseram quais as práticas que adotavam quando ensinavam 

ciências, ou seja, suas metodologias, como costumavam ensinar essa disciplina. O que 

foi constatado é que todos os professores priorizavam a leitura, a escrita e explicação 

como maneira de ensinar ciências imprimindo uma visão transmissiva de ensino, 

pautada na transmissão do conteúdo. No entanto, a maneira de avaliar declarada pelos 

professores indicam uma valorização na participação do estudante, porém consideram 

como participação a reação do estudante com a explicação, se fizeram ou não as 

atividades solicitadas, algo bastante diferente do conceito de participação na 

construção do conhecimento. Mesmo que os professores não avaliam os estudantes em 

notas, o conceito de avaliação como sendo a de verificação do conteúdo tal como foi 

exposto, é declarado nas falas dos professores. 

Os professores idealizam um Ensino de Ciências interessante, que promova 

uma melhor aprendizagem por parte dos alunos. Esse ensino, segundo eles, seria 

melhor se tivessem atividades experimentais, vídeos, imagens, considerando aquilo 

que os alunos já sabem e trazem de casa como conhecimento prévio. No entanto, 

dificilmente ou nunca utilizam desses recursos. Pela análise das dificuldades inferimos 

que a falta de conhecimento do que, de como e da importância do Ensino de Ciências 

estar diretamente ligado a essa questão. 

No que diz respeito ao dispositivo, buscamos verificar a interação dos 

professores com a abordagem didática, tanto no seu estudo, quanto na participação de 

uma pequena SEI. Sobre o estudo e entendimentos da abordagem, os professores 

demonstraram concordar com os aspectos principais do ensino por investigação, 

embora mais adiante nos encontros tenham sugeridos mudanças e apontado os limites 

do desenvolvimento de atividades investigativas. 

Ao participar de uma SEI, os professores testaram hipóteses, erraram, tentaram 

resolver novamente o problema, até conseguiram, debateram sobre o tema, sobre a 

atividade experimental e nos seus relatórios em desenho registraram as três etapas 
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realizadas. Essa participação na SEI permitiu uma maior familiaridade dos professores 

com a abordagem didática, isso pôde ser observado nas falas dos professores e até 

mesmo nos relatórios de conclusão da SEI, elaborados por eles. 

Referente ao processo formativo, os professores sentiram algumas dificuldades 

em relação aos conteúdos e as atividades propostas, mas em nenhum momento 

deixaram de fazer e buscar ajuda para que desenvolvessem o que fosse combinado. 

Esses fatores foram limitantes e demandou bastante tempo dos professores para o 

planejamento de uma pequena sequência didática. 

No entanto, sobre as possibilidades, os resultados obtidos indicam que os 

encontros propostos promoveram um ambiente de grande aprendizagem por parte 

dos professores, tanto em relação aos conceitos físicos básicos, quanto a elaboração de 

planejamentos de atividades investigativas para o Ensino de Ciências. Também, os 

encontros permitiram o exercício de refletir sobre sua própria prática, o que tem feito, 

o que pode ser melhorado, as dificuldades que enfrentam, inclusive advindas do 

próprio sistema educacional e as possibilidades de melhoria do Ensino de Ciências. 

Os planejamentos elaborados pelas duplas de professores indicam uma 

mudança na maneira com que eles costumam tratar o Ensino de Ciências. Neles, os 

professores buscaram diversificar as atividades desenvolvidas, priorizando sempre a 

participação ativa dos estudantes. O mais interessante é que nas falas dos professores, 

eles se remetem as características do ensino por investigação e ressaltam as mudanças 

feitas para que o planejamento melhor se adequasse as suas turmas, isso pode ser 

observado desde a quantidade de aulas sugeridas pelo professor até a quantidade de 

assuntos e a maneira de tratá-los.  

Logo, observamos que antes os mesmos professores que afirmavam trabalhar 

com ciências com explicação e atividades xerocadas, conseguiram incluir, pelo menos 

em seu planejamento, atividades experimentais, conceitos físicos, debates, relatórios, 

vídeos e texto, sem deixar de trabalhar com as atividades xerocadas das quais 

consideram importantes. A nossa ideia com os encontros formativos era justamente 

apresentar e discutir com os professores novas formas de se trabalhar ciências, isso 

inclui: novos conceitos, metodologias e recursos, que podem ser considerados de 

acordo com a realidade de suas turmas. 
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Um dos resultados significativos desta intervenção foi debater com os 

professores a importância do ensino de ciência e a possibilidade de articular atividades 

de conhecimento científico/físico com a leitura, a escrita e as operações matemáticas, 

visto que o sistema educacional mineiro de certa forma induz a priorizarem esses 

conteúdos. 

Sobre a formação continuada ter sido desenvolvida no ambiente de trabalho dos 

professores, considerando os recursos possíveis de se trabalhar e as dificuldades e 

necessidades comuns aos professores, podemos inferir que quanto mais próxima da 

realidade de trabalho dos participantes, mais condições teríamos de desenvolver uma 

formação eficaz. Esse fator nos levou a seguinte conclusão: os supervisores ou 

coordenadores pedagógicos, que são responsáveis por conduzir as reuniões de 

Módulo II, necessitam de uma formação continuada a longo prazo que permita com 

que eles auxiliem o trabalho do professor. Dizemos isto porque muitos professores que 

lecionam nos anos iniciais foram formados em um período em que o curso de 

Pedagogia não tinha à docência como prioridade, também, não têm disposição, tempo 

ou por outros motivos, condições de se especializarem. O supervisor teria muito mais 

tempo e contato com os professores do que nós pesquisadores, para ultrapassar os 

limites de uma intervenção. 

Assim, o processo formativo para os professores significou uma oportunidade 

de reunião entre os pares, que até então não era feito na escola, além de contribuições 

para o seu desenvolvimento profissional. Inclusive os professores afirmaram que 

levariam muito do que discutiram nos encontros para o Ensino de Ciências.  

Dentro do que foi possível realizar em um período relativamente pequeno de 

interação com esses professores, podemos situar alguns principais resultados da 

intervenção, respondendo a seguinte questão: "De que forma encontros formativos 

sobre ensino de conceitos físicos por investigação, desenvolvidos nas reuniões de 

Módulo II, contribuem para formação do professor de Ciências Naturais do Ensino 

Fundamental?" 

 Na discussão, reflexão e conscientização das dificuldades e problemas que 

enfrentam ao ensinar Ciências; 

 No conhecimento de novas formas de ensinar Ciências;  
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 Na ampliação do repertório experimental, visto que os professores tinham 

uma visão muito limitada a esse respeito; 

 Na promoção de um ambiente de partilha de experiências e colaboração entre 

os colegas; 

 Na ampliação da visão a respeito dos conceitos físicos; 

 Na elaboração de atividades que envolve conceitos físicos, experimentos e 

ação dos estudantes; 

 Na compreensão de uma abordagem de ensino que pode contribuir para a 

alfabetização e pensamento científico nas crianças. 

Contudo, não poderia deixar de falar as contribuições que essa intervenção teve 

na nossa condição de não professor dos anos iniciais, dessa forma situo: 

 Conhecer os cuidados necessários ao se trabalhar com crianças; 

 Compreender as limitações que os professores têm em inserir os conceitos 

físicos o tanto que gostaríamos; 

 Reconhecer a necessidade de uma formação mais duradoura; 

 Confirmar que os professores têm muito a oferecer em termos de 

conhecimento prático. 

 Como possibilidade de continuação desta pesquisa, deixamos em aberto a 

construção de novos planejamentos elaborados pelos professores e as respectivas 

aplicações em suas turmas para analisar a evolução da elaboração de atividades 

investigativas e os efeitos causados no processo de ensino-aprendizagem, bem como a 

avaliação de um novo modelo de formação na qual professor e supervisor trabalhem 

em conjunto, apropriando de suas dificuldades e da sua realidade, desenvolvendo 

ações com a finalidade de melhorar o Ensino de Ciências  . 
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  APÊNDICES  

 

APÊNDICE A: 

GRUPO FOCAL INICIAL 

Participantes: Grupo focal com aproximadamente 8 professores do Ensino 

Fundamental I, de uma escola pública de Minas Gerais  

Objetivo do grupo focal: Investigar as práticas docentes dos professores no 

Ensino de Ciências , bem como suas concepções a respeito do Ensino de Ciências 

/física nos anos iniciais. Essas informações servirão como subsidio para os demais 

encontros formativos. 

Duração média: 50 min 

Pontos focais: Prática docente em ciências e física; Concepção sobre ensino de 

física e Ensino de Ciências . 

O que é um grupo focal e qual o seu objetivo?  

O grupo focal é uma técnica utilizada para obter informações a respeito de um 

assunto na opinião de um grupo homogêneo, neste caso, saber de professores que 

lecionam ciências nos anos iniciais, como lecionam essa disciplina e quais suas 

concepções de Ensino de Ciências . 

E se eu responder errado? 

 No grupo focal não existe respostas boas ou ruins, todas as respostas são 

interessantes para quem pergunta, pois o que queremos avaliar são as concepções, ou 

seja, as opiniões, que são diferentes mesmo, e cada um tem a sua. 

Prática docente em ciências e física 

1) Como você distribui suas aulas de Ciências Naturais durante o ano letivo? (Alguém 
tem uma distribuição diferente) 

2) Quais são suas metodologias utilizadas em suas aulas de ciências (como costuma 
trabalhar)?  

3) Diante de sua metodologia de trabalho, como os alunos se comportam? 
4) Como você avalia seus alunos na disciplina Ciências Naturais? 
5) Como você considera as suas aulas de ciências? É melhor de trabalhar do que outras 

disciplinas?  
6) Quais suas principais dificuldades/ facilidades em ensinar os conteúdos de 

ciências?  
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7) Qual área do grupo das Ciências Naturais você sente mais dificuldade em 
trabalhar? 

8) Você costuma discutir com outros professores as práticas exitosas que realizam em 
sala de aula?  

Concepção sobre ensino de física e Ensino de Ciências  

1) Na sua concepção, qual a função do Ensino de Ciências  nos anos iniciais? 
2) Na sua concepção, que ações deveriam ser realizadas em sala de aula para que as 
aulas de ciências atinjam os objetivos almejados pelos parâmetros (PCN) (formar 
cidadãos críticos, autônomos, com capacidade de tomar decisões e atuar na realidade)? 
3) Para você o que deve ser abordado em termos de conteúdo, no geral, na disciplina 

Ciências Naturais? Vocês conseguem abordar esses conteúdos? Justifique. 
4) A respeito da física, parte integrante das Ciências, quais os conteúdos para você são 
mais relevantes de se tratar nos anos iniciais? Justifique. 

5) Você trabalha conceitos de física nos anos iniciais? Vocês têm alguma oposição 
quanto ao ensino de física nos anos iniciais? Justifique. 

6) O que vocês esperam do curso “o ensino de física nos anos iniciais”, tomando como 
base a carga horária disponível de 30 horas? 
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APÊNDICE B: 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

Sobre este questionário 

Esta pesquisa contém perguntas sobre você, as tuas experiências e os teus 

interesses, dentro e fora da escola. 

Não há respostas corretas e nem erradas, apenas as que são certas para você. 

Pense bem e responda com sinceridade. 

Todas informações coletadas serão mantidas em sigilo, portanto não é 

necessária a identificação no questionário. 

Se tiver dúvidas sobre o questionário, fique à vontade para perguntar ao 

pesquisador responsável. 

MUITO OBRIGADA! 

As tuas respostas vão nos ajudar muito12. 

Carreira docente 

1) Qual a sua formação acadêmica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2) Em que ano você concluiu o seu curso de formação inicial? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3) Qual seu tempo de docência nos anos iniciais? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4) Você possui mais de um cargo/emprego? Se sim que função exerce? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5) Qual a quantidade aproximada de alunos que você trabalha em uma turma? 

                                                 
12 O presente cabeçalho foi adaptado do “Questionário ROSE”. Ver (anexo A) em: 
http://roseproject.no/network/countries/brazil/bra-caldeira-tolentino-neto.pdf 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6) Qual o seu vínculo com a instituição? 

         () efetivo () contratado () substituto () outro__________ 

7) Em que/quais anos você trabalha nesta escola? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8) Você já fez cursos de formação continuada na área das Ciências Naturais? Se 
sim, quantos? E quais? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9) Com que frequência você procura uma formação continuada? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10) O que você considera mais relevante ser discutido em um curso de Ensino de 
Ciências  nos anos iniciais? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Formação inicial em ensino e metodologia de física  

 

1) Durante seu curso de graduação (ou outro semelhante), que ênfase foi dada aos 
aspectos teóricos e metodológicos a respeito das Ciências Naturais? (Mencione 
disciplinas, seminários, eventos ou outros, se for o caso). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2) Considerando os aspectos teóricos e metodológicos das Ciências Naturais. Qual 
destaque dado a Física durante seu curso de formação inicial? Você consegue 
lembrar-se dos conteúdos tratados? Se sim, aponte alguns deles. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3) Você considera que o curso que você realizou e que permitiu sua atuação nos 
anos iniciais, é suficiente para um ensino de física e, consequentemente ciências, 
que contribua para uma formação de um cidadão, crítico, atuante e 
transformador da realidade? Enumere o grau de suficiência: 

              1() 2() 3() 4() 5() 6() 7() 8()9()10() 

4) Pensando em uma escala de 1 a 10, onde o 1 indica o extremamente 
desnecessário e o 10 extremamente necessário, qual seria o seu grau de 
necessidade em uma formação continuada na área de ensino e metodologia de 
física?  

              1() 2() 3() 4() 5() 6() 7() 8()9()10() 

 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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APÊNDICE C: 

ATIVIDADE  1 – encontro 3 

Professor nº _________ 

Principais problemas relacionados ao ensino de física nos anos iniciais 

1 Falta do domínio do conteúdo (matéria a ser ensinada) 

2 Falta de conhecimento de metodologias e/ou abordagem 

didáticas (como ensinar) 

3 Falta de recursos didáticos na escola 

4 Falta de conhecimento sobre o que ensinar (quais conteúdos 

ensinar) 

5 Falta de conhecimento da importância de se ensinar (por que 

ensinar) 

6 Falta de interesse em ensinar por não considerar importante 

nessa idade 

7 Falta de tempo (carga horária) para ensinar 

8 Outro motivo, qual: 

 

No quadro acima estão listados 7 principais problemas que dificultam o ensino 

de conceitos físicos nos anos iniciais. Organizem nos quadrinhos abaixo, em ordem de 

maior dificuldade para menor dificuldade, na sua opinião, e depois socializem com o 

grupo justificando o motivo de sua ordenação. 

        Maior dificuldade  
 

        

 

                                                                                                        Menor dificuldade 
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APÊNDICE D: 

SEI- SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA. 

Número de aulas da sequência: 3h/a (horas-aula) 

Tema: O movimento do trânsito 

Referencial teórico: Teoria Psicogenética de Piaget e o Ensino de Ciências  por 

Investigação 

Conteúdo anterior: O Ar: características, propriedades, composição, 

preservação, qualidade. 

Objetivos da sequência:  

 Compreender que o ar pode produzir movimento 
 Compreender que o movimento do carrinho é contrário a saída do ar (princípio 

da ação e reação) 
 Reconhecer-se como parte integrante do trânsito 
 Compreender as ações de uma travessia segura 
 Conhecer os riscos no trânsito e identificar ações que promovam segurança no 

trânsito 

ETAPAS DA SEI 

1º Etapa: O ar provoca movimento 

Tempo: 1h/a 

Objetivos educacionais:  

 Apresentar aos alunos a proposta de atividade 
 Apresentar os materiais utilizados 
 Propor o desafio do carrinho (experimento investigativo) 
 Montar uma roda de discussão sobre os resultados da investigação 

Conteúdos: 

Conceituais: 

 Destacar em que situações o ar produz movimento 
 Entender o princípio de ação e reação 

Procedimentais: 

 Elaborar e testar hipóteses 
 Elaborar um plano de ação com estratégias de resolução do problema proposto 
 Desenvolver um raciocínio científico e a argumentação 

Atitudinais:  
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 Respeitar a vez do colega 
 Aceitar o pensamento divergente 
 Reconhecer a importância do tema 
 Desenvolver a liberdade intelectual e a tomada de decisões 

Recursos didáticos: 

 Material do experimento (carrinho, canudinho de bebida, balão e fita adesiva) 

Métodos e Técnicas de ensino: 

 Investigação orientada em pequenos e grandes grupos 
 Resolução de problemas 
 Roda de conversa e discussões 

Avaliação: 

Tipo: inicial                    Instrumento: notas do professor durante a resolução do 

problema 

Descrição: identificar os conhecimentos prévios durante a elaboração das 

hipóteses explicativas. 

Pressupostos teóricos: 

Geral:  Piaget e ENCI 

Detalhe:  

 Permitir que o estudante utilize de seu conhecimento anterior para elaborar 
hipóteses 

 Permitir a ação do estudante em todas as etapas de resolução do problema 
 Favorecer a interação entre alunos, materiais e conhecimentos prévios 

Desenvolvimento: 

 Nesta aula, apresentaremos o conjunto de atividades do dia, separando a turma 

em dois pequenos grupos. Distribuiremos e apresentaremos o material necessário para 

realização das atividades (carrinho, canudinho, balão e fita adesiva) e proporemos, em 

forma de pergunta, o problema a ser resolvido utilizando aqueles materiais 

apresentados. Sendo o problema: “Como colocar o carrinho para andar de frente 

utilizando os materiais dispostos na mesa de cada grupo?” “De que forma esse 

carrinho anda mais rápido e melhor?” 

Perguntaremos aos professores como eles acham que o problema pode ser 

resolvido, incentivando a elaboração das primeiras hipóteses explicativas, construídas 



225 
 

 
 

com o conhecimento prévio dos participantes. Acompanharemos os professores na 

elaboração do plano de ação e imediatamente no teste das hipóteses utilizando os 

materiais na mesa. 

Após a resolução do problema abriremos uma roda de conversa e lançaremos 

algumas questões para que as discussões em torno do conteúdo sejam preservadas, do 

tipo: o que vocês fizeram para colocar o carrinho para andar? Como fizeram? Por que 

fizeram dessa maneira? E o carrinho anda no mesmo sentido em que o ar é solto? De 

que jeito o carrinho anda mais rápido? 

2º Etapa: Trânsito: veículos e pedestres 

Tempo: 1h/a 

Objetivos educacionais:  

 Retomada da aula anterior sobre o desafio do carrinho 
 Roda de conversa: o problema do carrinho e relações com o cotidiano 
 Apresentar aos alunos os perigos do trânsito 

Conteúdos: 

Conceituais: 

 Organização do deslocamento no trânsito 
 Perigos no trânsito 

Procedimentais: 

 Fazer relações entre conteúdo conceitual e vida cotidiana 
 Desenvolver argumentação 

Atitudinais:  

 Reconhecer o descuido no trânsito como fator de perigo a saúde e vida humana 

Recursos didáticos: 

 Vídeo sobre o tema e slides 

Métodos e Técnicas de ensino: 

 Exposição em vídeo e slide 
 Roda de conversa e discussões 

Avaliação: 

Tipo: processual                                Instrumento: analise do áudio das discussões 
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Descrição: avaliar o processo de construção das explicações e interações 

ocorridas durante a resolução do problema, bem como as conclusões retiradas da 

atividade. 

Pressupostos teóricos: 

Geral:  Piaget e ENCI 

Detalhe:  

 Estabelecer relações do tema com a tríade CTS 
 Promover um espaço de interação e socialização 

Desenvolvimento: 

 Começaremos essa aula, retomando a atividade do carrinho, rememorando os 

principais resultados da atividade.  

Após, em uma roda de conversa, faremos o seguinte questionamento para 

relacionar a atividade com o cotidiano: O que mais o ar pode mover? Como chamamos 

o ar em movimento? Um carro movido a ar, nas condições do experimento, pode ser 

colocado no trânsito? O que um carro que anda dessa forma poderia causar em meio 

a um conjunto de carros? 

Passaremos, a seguir, para finalizar, um vídeo “Observar Principais - Causas de 

Acidentes” (https://www.youtube.com/watch?v=a0CkBs9WjQw) para ilustrar 

alguns acidentes de trânsito, causados por diversos motivos. 

3º Etapa: A travessia no trânsito 

Tempo: 1h/a 

Objetivos educacionais:  

 Leitura e discussão do texto: Regras de travessia 
 Solicitar dos alunos relatórios (escrito ou desenho) sobre suas conclusões das 

três etapas da SEI 

Conteúdos: 

Conceituais: 

 Regras para travessia no trânsito 

Procedimentais: 

 Interpretação e discussão do texto 
 Elaboração de um relatório de atividades 
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Atitudinais:  

 Entender o comportamento ideal na travessia 
 Tomar decisões fundamentadas e críticas  

Recursos didáticos: 

 Texto impresso 

Métodos e Técnicas de ensino: 

 Estudo de texto 
 Produção de relatórios 

Avaliação: 

Tipo: processual      Instrumento: analise do áudio das discussões e análise dos 

relatórios 

Descrição: avaliar as conclusões dos estudantes a respeito dos conteúdos 

trabalhados. 

Pressupostos teóricos: 

Geral:  Piaget e ENCI 

Detalhe:  

 Sistematização do conteúdo 
 Tomada de consciência do que foi feito e que conclusões construíram. 

Desenvolvimento: 

 Nesta aula discutiremos o texto “O código da travessia verde” que aconselha 

como os pedestres devem atravessar as vias da forma mais segura possível. E após a 

leitura e discussão do texto, solicitaremos que os professores façam um relatório 

ilustrado descrevendo as três aulas e deixando suas considerações sobre o que 

aprendeu. 
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APÊNDICE E: 

ROTEIROS DEMONSTRATIVOS 

1) Reformulem o roteiro da atividade demonstrativa para uma atividade 

investigativa direcionada para a série do Ensino Fundamental de sua escolha, levando 

em conta o texto sobre o ensino por investigação que lemos e discutimos e adaptando 

a realidade dos alunos de sua turma. Após transformar a atividade demonstrativa em 

investigativa, elabore uma sequência de aulas sobre determinado tema e inclua a 

atividade experimental nela. 

Experimento: xilofone de garrafa 

Materiais: 6 garrafas de vidro iguais, 1 colher de metal e água 

Como fazer: preencha as garrafas com quantidade de água diferente e depois toque-as 

com a colher. 

O que aconteceu: as garrafas produziram sons diferentes  

Explicação: Os sons produzidos nas garrafas são todos diferentes, apesar das garrafas 

serem todas iguais! O que varia são as diferentes quantidades de água. Quando bates 

nas garrafas com a colher, a superfície da água treme. A esse tremer chamamos 

vibração. Essa vibração depende da quantidade de ar e porque a quantidade de ar em 

cada garrafa é diferente, temos vibrações diferentes e sons diferentes. O som grave e 

agudo depende da vibração do objeto e sendo esses de massas diferentes, possuirão 

vibrações diferentes. Se o material que vibra for em maior quantidade terá um som 

mais grave do que um com pouca quantidade. 

 
Fonte: adaptação de http://www.explicatorium.com/cfq-8/instrumentos-construir-

orgao-garrafas.html  
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1) Reformulem o roteiro da atividade demonstrativa para uma atividade 

investigativa direcionada para a série do Ensino Fundamental de sua escolha, levando 

em conta o texto sobre o ensino por investigação que lemos e discutimos e adaptando 

a realidade dos alunos de sua turma. Após transformar a atividade demonstrativa em 

investigativa, elabore uma sequência de aulas sobre determinado tema e inclua a 

atividade experimental nela. 

Experimento: o ar possui massa 

Materiais: 1 régua, barbante, 2 balões 

Como fazer: amarre o centro da régua com um barbante e mantenha esse centro fixo 

de forma que as extremidades da régua fique livre para girar. Com barbante de mesmo 

tamanho amarre uma bexiga cheia em uma extremidade e vazia na outra extremidade 

O que aconteceu: o lado em que colocamos a bexiga cheia ficou inclinado, dando a 

entender, que trata-se de um lado mais pesado. 

Explicação: Se duas coisas tem o mesmo peso, quando colocamos a régua na 

horizontal, ela permanece assim, pois está equilibrada… já que o peso dos dois lados 

dela são iguais. Mas no nosso caso, veremos que o lado da bexiga cheia acaba 

inclinando a régua para baixo. Isso quer dizer que ele é mais pesado que a bexiga vazia. 

Ou seja, o ar tem massa. 

 
Fonte: http://aprendacom.efeitoazaron.com/2009/08/21/experimento-o-ar-tem-

peso/  
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1) Reformulem o roteiro da atividade demonstrativa para uma atividade 

investigativa direcionada para a série do Ensino Fundamental de sua escolha, levando 

em conta o texto sobre o ensino por investigação que lemos e discutimos e adaptando 

a realidade dos alunos de sua turma. Após transformar a atividade demonstrativa em 

investigativa, elabore uma sequência de aulas sobre determinado tema e inclua a 

atividade experimental nela. 

Experimento: explorando ímãs   

Materiais: 3 ímãs (neodímio, ferrite e borracha magnética), clipes, cadeado, chaves, 

moedas, madeira, vidro, caneta. 

Como fazer: coloque cada ímã em contato com os clipes e anote qual ímã conseguiu 

atrair uma maior quantidade de clipes, depois coloque o ímã em contato com 

diferentes materiais e anote quais são atraídos pelos ímãs e quais não são. 

O que aconteceu: o imã de neodímio atrairá mais clipes e a borracha magnética menos 

clipes. Perceberão, também, que os ímãs só atraem objetos ferrosos. 

Explicação: Os ímãs são corpos que possuem a capacidade de atrair o ferro e outros 

materiais. Tal propriedade é chamada de magnetismo e as regiões dos ímãs onde ela é 

mais intensa denominam-se polos magnéticos. Alguns ímãs são mais poderosos do 

que outros e tem a capacidade de atrair objetos mais pesados ou maior número de 

objetos. 

  
Fonte:  https://www.if.ufrgs.br/tapf/v17n4_Grala.pdf  
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1) Reformulem o roteiro da atividade demonstrativa para uma atividade 

investigativa direcionada para a série do Ensino Fundamental de sua escolha, levando 

em conta o texto sobre o ensino por investigação que lemos e discutimos e adaptando 

a realidade dos alunos de sua turma. Após transformar a atividade demonstrativa em 

investigativa, elabore uma sequência de aulas sobre determinado tema e inclua a 

atividade experimental nela. 

Experimento: circuito simples 

Materiais: 1 bateria de 9 volts; fio fino de cobre; lâmpada de LED 

Como fazer: conecte fios de cobre nos dois polos da bateria, em seguida conecte a 

extremidade positiva da lâmpada de Led no fio de cobre ligado a extremidade positiva 

da bateria e o lado negativo da Led no fio que liga a extremidade negativa da bateria. 

O que aconteceu: ao conectar as extremidades da lâmpada nas extremidades da bateria 

por meio do fio de cobre a lâmpada de Led acenderá. 

Explicação: Fazendo essa ligação entre os polos da bateria, vocês acabaram de montar 

um circuito simples. Dessa forma, um fluxo de elétrons passará de uma extremidade 

da bateria para outra, esse fluxo que chamamos de corrente elétrica é responsável por 

acender a lâmpada.  

 
Fonte: http://fap.if.usp.br/~lumini/f_bativ/f1exper/magnet/circ_elet_anne.htm  
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APÊNDICE F: 

GRUPO FOCAL FINAL 

1) Das atividades desenvolvidas durante os encontros, o que foi mais interessante 

para vocês e o que vocês sentiram que poderia ter sido melhor discutido? 

2) Vocês levarão algum conhecimento adquirido nos encontros para sua prática 

pedagógica em sala de aula? Se sim o que? 

3) O que vocês acharam da abordagem didática (ensino por investigação)? 

4) Da abordagem didática do ensino por investigação vocês se sentem seguros 

para levar algum elemento dessa abordagem para suas turmas? Justifique. 

5)  Quais as críticas vocês fazem ao ensino por investigação com base em suas 

experiências em sala de aula? 

6) Vocês mudaram alguma visão anterior sobre o Ensino de Ciências  nos anos 

iniciais após o estudo de algum assunto nos encontros? Se sim o que? 

7) Sobre a inclusão do ensino de física nos anos iniciais vocês tiveram alguma 

mudança de pensamento após os encontros? 

8) Após a realização da proposta, vocês se sentem seguros para trabalhar Física 

nos anos iniciais? Por quê? 

9) Realizamos uma sequência de atividades com a temática trânsito: Vocês 

consideram o tema relevante para ser ensinado? Sobre a atividade realizada: 

Vocês acreditam que atividades deste tipo podem ser uma boa alternativa para 

educação para o trânsito?   

10) Tem algum assunto que vocês gostariam que tivesse sido discutido e que não 

foi? Se sim qual? 

11) Como vocês avaliam sua participação nos encontros?  

12) Comente sobre os encontros de forma livre, o que acharam? O que pode ser 

melhorado? O que gostaram? (Críticas e Sugestões) 
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APÊNDICE G 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Em conformidade com a Res. CNS 466/12)   

 

Prezado(a), o senhor(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa 

intitulada: Uma proposta formativa com abordagem investigativa desenvolvida com 

professores que lecionam ciências no Ensino Fundamental I, sob a responsabilidade 

dos pesquisadores Prof. Dr. Sérgio Luiz Bragatto Boss e Gabriela Mendes Silva. O 

objetivo geral desta pesquisa é desenvolver um curso de extensão sobre metodologia 

do ensino da física nos anos iniciais com docentes deste nível de ensino e avaliar os 

impactos que o mesmo traz para os professores participantes da pesquisa. Ao se 

envolver com a pesquisa, o (a) senhor (a) permitirá, caso concorde, que os 

pesquisadores utilizem de parte de sua carga horária de Módulo II, para desenvolver 

o curso e também participará dele. Dessa forma, o (a) senhor (a) participará das 

atividades, tais como: discussões, questionário, grupos focais, entrevistas, construção 

de sequências didáticas que envolvam a temática. E após, receberão certificados de 

participação da pró-reitora de Extensão da UFRB. Também, terá a liberdade de se 

recusar a participar da pesquisa ou continuar participando em qualquer etapa da 

pesquisa, sem quaisquer prejuízos para senhor (a). Os (as) participantes não terão 

qualquer gasto e nem ganho financeiro por participar da pesquisa. Sobre o anonimato: 

todas as informações coletadas, nesta pesquisa, não serão vinculadas ao participante, 

não havendo exposição de seus nomes ou qualquer maneira que irá identificá-los. A 

respeito do destino dos dados coletados, após analisados, serão submetidos a eventos 

científicos e revistas para divulgar o conhecimento produzido com a pesquisa, sempre 

mantendo o anonimato dos envolvidos. A pesquisa não oferece grandes riscos, porém, 

se os pesquisadores identificarem que aconteceu qualquer dano, tais como: 

desconforto, cansaço ou constrangimento ao participante, tomarão as devidas medidas 

por meio de diálogo, em particular e repensar o desenvolvimento do curso. Apesar 

disso, você tem assegurado o direito a compensação ou indenização no caso de 

quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa.  
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A respeito dos benefícios identificamos que nossa pesquisa: Contribuirá para 

que os conceitos de física possam ser discutidos e inseridos nas aulas de ciências da 

escola participante, mediante a interação pesquisador-participante. Identificará pontos 

positivos e negativos da proposta do curso baseado nos pressupostos do Ensino de 

Ciências  por investigação, contribuindo para pesquisas sobre o tema. Os resultados 

estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o material que indique sua 

participação não será liberado sem a sua permissão, via termo de autorização. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Sempre 

que sentir necessidade, poderá solicitar mais informações sobre a pesquisa através dos 

contatos: da pesquisadora responsável Gabriela Mendes Silva telefone (XX) XXXXXX 

e e-mail: gabriela.ifnmg.fisica@gmail.com. 

Caso aceite participar da pesquisa, esclarecida neste termo, pedimos que: por 

gentileza, assine (nas três laudas) o presente termo em duas vias (uma para você e 

uma para os pesquisadores).  

Eu, _________________________________abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta 

da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido 

as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar deste 

estudo como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) 

pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que 

posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento) e que 

se houver necessidade, as despesas para a minha participação serão assumidas ou 

ressarcidas pelos pesquisadores. 

________________________________________ 

Assinatura do Participante 
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   ____________________________ 
Gabriela Mendes silva 

gabriela.ifnmg.fisica@gmail.com 
 

_____________________________ 
Sergio Luiz Bragatto Boss 
sergioboss@ufrb.edu.br 

 

ENDEREÇO INSTITUCIONAL DOS 
PESQUISADORES: Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia – 
UESB. 
Av. José Moreira Sobrinho - 
Jequiezinho, Jequié - BA, 45205-490 
CEP: 45206-190 

Telefone: (73) 3528-9600 
 

ENDEREÇO DO COMITÊ DE 
ÉTICA: Av. São Luiz, n° 31 – Núcleo 
de Pós-Graduação, Pesquisa Extensão 
2º Andar. Vitória da Conquista - BA 

CEP: 45055-080 

Telefone: (77) 3161-1071 

E-mail: cep@fainor.com.br 
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APÊNDICE H 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E/OU DEPOIMENTOS 

 

 Eu ______________________, CPF _______________________ RG 

______________________, depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos 

metodológicos, riscos e/ou desconfortos e benefícios da pesquisa, bem como de estar 

ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente 

termo, os pesquisadores Gabriela Mendes Silva e Sérgio Luiz Bragatto Boss do projeto 

de pesquisa intitulado “Uma proposta formativa com abordagem investigativa 

desenvolvida com professores que lecionam ciências no Ensino Fundamental I” a 

realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem 

quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) 

e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e 

transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, 

obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e 

adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos 

idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003), das pessoas com deficiência (Decreto 

Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004), e à regulamentação da pesquisa 

com seres humanos (Resolução CNS 466/12). 

___________, ____ de ______________ de _______ 

 ________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

__________________________ 
Gabriela Mendes silva 

Pesquisador responsável 
gabriela.ifnmg.fisica@gmail.com 

 

_________________________ 
Sergio Luiz Bragatto Boss 

Pesquisador assistente 
sergioboss@ufrb.edu.br 


