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INVESTIGAÇÃO EM SALA DE AULA DE CIÊNCIAS NATURAIS

Temos defendido que o ensino de Ciências deve ter como obje-
tivo a Alfabetização Científica dos estudantes. Isso implica desenvol-
ver entre eles o conhecimento sobre conceitos das Ciências Naturais, 
sobre modos de construir conhecimentos científicos e sobre influên-
cias mútuas entre ciência e sociedade, de tal maneira que possam 
interagir de modo consciente na sociedade, percebendo fenômenos 
e ações e posicionando-se de modo crítico frente a eles. Para isso, 
o trabalho didático com os temas das ciências deve considerar ele-
mentos do próprio fazer científico e, entre eles, ganha destaque o 
Ensino por Investigação.

Atualmente, é bastante reconhecida a importância de que os estudantes pos-
sam participar de modo ativo em sala de aula, sendo sujeito que propõe e debate 
ideias ao longo de seu aprendizado. O protagonismo dos estudantes, a partir das 
condições construídas e oferecidas pelo professor, é marca do Ensino de Ciências 
por Investigação.

O ensino por investigação está ligado ao desenvolvimento de práticas cien-
tí! cas entre os estudantes, bem como ao seu envolvimento nas discussões que 
antecedem e acompanham essas práticas. O ensino por investigação não está 
associado a estratégias e práticas didáticas especí! cas, mas a ações e procedimen-
tos do professor para constituir um ambiente de trabalho investigativo em que os 
estudantes atuam para resolver problemas, discutem ações, analisam situações e 
constroem explicações sobre fatos em estudo.

Nesse sentido, fundamentam o ensino por investigação: o papel ativo dos 
estudantes, a construção de relações entre práticas cotidianas dos estudantes e 
o ensino que se dá para além dos conteúdos conceituais e a aprendizagem para a 
mudança social. Não se trata de dar mais ênfase ao desenvolvimento de habilida-
des, em detrimento do trabalho com conceitos cientí! cos em sala de aula, o que 
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poderia acarretar um esvaziamento do currículo. Pelo contrário, no ensino por 
investigação, é possível que a aprendizagem de conceitos, procedimentos e habi-
lidades aconteça de maneira integrada e signi!cativa, permitindo que os estudan-
tes operem com ações intelectuais de maneira mais ativa, ao mesmo tempo em 
que constroem compreensões sobre a natureza da ciência. Tais aspectos se coa-
dunam com os eixos estruturantes da Alfabetização Cientí!ca e, por isso, o ensino 
por investigação é um bom modo de desenvolvê-la.

Outro aspecto central e primordial para que o ensino por investigação possa 
promover a Alfabetização Cientí!ca é o papel do professor como promotor de 
atividades e de situações em que os estudantes sejam envolvidos com a resolução 
e a discussão de problemas sobre as ciências. Por esse motivo, o ensino por inves-
tigação tem sido entendido como uma abordagem didática (SASSERON, 2015).

Em aulas investigativas, os estudantes tomam contato com conhecimentos 
conceituais, processuais e epistêmicos, tornando possível o desenvolvimento de 
raciocínio cientí!co (OSBORNE, 2016). Neste documento, por meio das práticas 
cientí!cas explicitadas nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os 
diferentes objetos de conhecimento, é possível que esses conteúdos sejam desen-
volvidos junto aos estudantes. Para tal, as interações entre professor, estudantes 
e materiais didáticos devem ser planejadas para que ocorram de modo intenso, 
permitindo que a análise de objetos e fenômenos seja o motor das ações mani-
pulativas e que a construção de entendimento sobre essas situações considere os 
diferentes modos de perceber aspectos envolvidos.

Alguns elementos centrais devem ser considerados no planejamento e na 
implementação de atividades de ensino por investigação: o problema apresen-
tado aos estudantes, os conhecimentos teóricos ou empíricos que eles já pos-
suem e que permitem a nova investigação, as condições para o estabelecimen-
to de interações entre professor, estudantes e conhecimentos e a elaboração de 
modos para resolver o problema e o questionamento de ideias em construção ou 
já estabelecidas.

Em sala de aula, é papel do professor trazer os problemas para os estudan-
tes investigarem. Isso não quer dizer que os estudantes !quem à margem desse 
processo: suas dúvidas, questionamentos e curiosidades são elementos nos quais 
o professor deve se apoiar para construir os problemas a serem trabalhados em 
aula. Isso implica em considerar conhecimentos teóricos e empíricos que os estu-
dantes já possuem como modo de tornar o problema signi!cativo e possível de 
ser investigado por eles. 

Tão importante quanto o problema a ser investigado, são as possibilidades 
conferidas aos estudantes para que possam interagir com materiais, com conhe-
cimentos que já possuem, com seus colegas e com seu professor. Em muitas des-
sas interações, usam-se a fala ou os gestos. Tais interações discursivas marcam as 
relações entre os estudantes e entre estudantes e professor. Mais do que apenas a 
expressão de opiniões, as interações discursivas trazem possibilidades para que 
diferentes pontos de vista, diferentes observações e diferentes modos de entender 
uma situação sejam colocados em debate. Isso auxilia no processo de construção 
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de entendimento sobre um conhecimento cientí!co, bem como ajuda a avaliar 
posições, legitimando acordos alcançados. Essas ações são marcas importantes 
do fazer cientí!co. 

Nas interações discursivas, são também debatidas formas e estratégias para 
resolver o problema que está em investigação. A proposição de um plano de tra-
balho não é uma atividade simples nas ciências e representa elemento central em 
muitas das pesquisas realizadas. As estratégias de trabalho congregam aspectos 
teóricos, de conhecimentos já aceitos e com a construção das hipóteses. Em sala 
de aula, na maioria das vezes, o plano de trabalho não é discutido com os estu-
dantes, nem se dá oportunidade a eles para que possam re"etir sobre ações que 
podem ajudar na resolução de um problema, o que restringe as ações à mera con-
secução de etapas e pode reforçar a percepção de que o conhecimento cientí!co é 
construído por meio de passos lineares que acumulam achados e levam à propo-
sição de um novo saber.

Ao pensar no ensino de Ciências, que ocorre por meio de investigações leva-
das à sala de aula, as práticas cientí!cas, anteriormente mencionadas, ganham 
concretude. Nesse sentido, o trabalho com os problemas e o desenvolvimento das 
interações discursivas em sala de aula tornam-se aliados para o desenvolvimen-
to de ações que permitam o tratamento da informação, o plano de trabalho e a 
construção de explicações.

É bastante comum assumir a relação entre o ensino de Ciências e o desen-
volvimento de experimentação em sala aula. Os experimentos são práticas das 
ciências, não são as únicas, mas uma entre as importantes. Elas são reconheci-
das, por vezes, como o desenvolvimento de etapas subsequentes e bem de!nidas 
de observação e coleta de dados e estabelecimento de conclusões. Essas ações 
podem permitir contato com aspectos do fazer cientí!co, mas não valorizam 
outros aspectos do processo investigativo que permeiam as ciências, como o pro-
blema de investigação, as negociações, a criatividade e a imaginação, a busca por 
razões que expliquem evidências e conclusões, a avaliação das proposições e o 
papel dos conhecimentos já construídos para o estabelecimento de novos.

Como forma de dar mais concretude e auxiliar o professor a planejar seu 
ensino de maneira investigativa, frequentemente o ensino por investigação é 
organizado em fases que são conectadas logicamente em ciclos de investigação 
(SCARPA; GERALDI, 2016). Apresentaremos na !gura 2 a proposta de Pedaste 
et al (2015), por ser baseada em uma revisão dos ciclos existentes na literatura.
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Figura 2. Fases e subfases do ciclo de investigação. Traduzido de Pedaste et al (2015).

A fase de orientação envolve o estímulo à curiosidade dos estudantes e apresen-
tação do problema que será resolvido por eles. Neste momento, podem ser levan-
tadas as concepções prévias dos estudantes sobre o assunto a ser trabalhado. Na 
fase de conceitualização, são elaboradas questões de investigação e/ou hipóteses 
que poderão ser investigadas. A investigação consiste no planejamento de ações 
para responder às perguntas ou testar as hipóteses. Essas ações podem consistir 
em experimentos cientí! cos, com controle de variáveis, ou podem ser baseadas 
em explorações, ou seja, estratégias didáticas diferenciadas, que utilizem fontes 
diversas de dados (textos, jogos, debates, simulações, atividades práticas, obser-
vações em campo etc.) que possam ser analisados e interpretados de forma que 
possibilitem a elaboração de explicações e novos conhecimentos que respondam 
à questão de investigação na fase de conclusão.

Ao longo de todo o processo investigativo, acontece a fase de discus-
são, que envolve o trabalho em grupo, a apresentação dos resultados obtidos e 
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interpretações e a re"exão e avaliação das ações e acontecimentos que possibilita-
ram a construção de conhecimentos durante a investigação.

Além dessas fases, é relevante que os conhecimentos elaborados possam ser 
aplicados em novas situações ou na resolução de novos problemas, dando origem 
a novas questões e, portanto, a novos ciclos de investigação.

A proposta aqui não é que o professor siga o ciclo de investigação como uma 
sequência de etapas lineares. As próprias "echas do esquema indicam que o ciclo 
investigativo é complexo e há um ir e vir ao longo de todo o processo. Apesar 
de, em geral, a questão de investigação orientar o planejamento de ações para a 
coleta de dados e informações, ao produzirmos esse planejamento, muitas vezes, 
temos que nos voltar novamente à questão para re!ná-la ou adequá-la aos instru-
mentos e métodos disponíveis, por exemplo. Nesse sentido, é importante consi-
derar que as fases são elementos do ensino por investigação que estão conectados 
de maneira a contribuir com a criação de um ambiente investigativo, interativo e 
re"exivo nas salas de aulas de Ciências Naturais.

Ao longo desses movimentos, conhecimentos já existentes entre os estudan-
tes, advindos de sua experiência cotidiana ou de seu contato formal com a escola, 
surgirão e devem ser debatidos à luz das novas informações para que conceitos 
e ideias mais completas sejam construídos. O processo de debate, considerado 
como uma prática cientí!ca e realizado a partir de interações que instiguem a 
crítica, deve colocar em cena elementos processuais da construção de conheci-
mento no âmbito das ciências. Todos estes elementos, processuais, conceituais 
e interacionais, devem ser considerados para a avaliação dos estudantes, assim 
como para a avaliação que o professor faz de sua própria prática. Isso também 
pode ocorrer como uma investigação, em que avanços são analisados, bem como 
os esforços despendidos para atingi-los.
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