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RESUMO 

 

O ensino por investigação visa colocar o aluno em estado de mobilização, utilizando recursos 

e abordagens adequados para ele, para os conteúdos a serem abordados e objetivos que se queira 

alcançar. Ele caracteriza-se por utilizar atividades práticas de estudo e de pesquisa individuais 

ou em grupo, autodeterminação, cooperação, relações mútuas, aplicação de meios de 

aprendizagem vinculada à prática, à diversidade de informações, aos questionamentos, à 

reflexão e à discussão. Assim, o presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de 

uma experiência com o ensino por investigação, a fim de analisar a influência desse método na 

aprendizagem de conteúdos de Biologia por alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma escola 

do campo do município de Massapê do Piauí. Para isso, a pesquisa foi realizada por meio de 

levantamentos bibliográficos e pesquisa de campo no espaço escolar em que se aplicou o 

método em diferentes etapas que foram desde a avaliação do conhecimento prévio dos alunos 

sobre a temática “Bases Moleculares da Vida”, percorrendo a introdução ao tema, elaboração 

de roteiro de pesquisa, investigação científica de subtemas, socialização das informações e 

avaliação a posteriori. O resultado desse estudo permite inferir que o ensino por investigação 

consiste em uma estratégia didática bastante eficiente para a aprendizagem pois, além de tornar 

o aprendizado mais significativo, permite que os alunos protagonizem a busca, sistematização, 

construção, reconstrução e aplicação dos conhecimentos obtidos, favorecendo o maior 

interesse, a autonomia, a socialização, a criatividade, a oralidade, entre outras habilidades nos 

estudantes. Pode-se identificar que esse método favoreceu diversas maneiras de contato do 

aluno com os diferentes conteúdos por meio da linguagem científica, oralidade e ludicidade. 

Além disso, devido o envolvimento dos alunos durante as atividades, além do aumento do 

conhecimento deles com relação ao conteúdo abordado, essa metodologia foi considerada 

positiva e, com ajustes às condições de infraestruturas da escola em que se aplica, pode ser 

implementado no contexto da sala de aula para integrar os conhecimentos dos diferentes 

componentes curriculares e colaborar com o processo de formação dos alunos. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Ensino de Ciências. Prática docente. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Research teaching aims to put the student in a state of mobilization, using appropriate resources 

and approaches for him, for the content to be approached and the objectives he wants to achieve. 

It is characterized by using practical individual and group study and research activities, self-

determination, cooperation, mutual relations, application of learning means linked to practice, 

diversity of information, questioning, reflection, and discussion. Thus, the present work aims 

to present experience lived with teaching by investigation, to analyze the influence of this 

method in the learning of Biology contents for students of the 1st year of High School of a rural 

school in the municipality of Massapê do Piauí. For this, the research was carried out using 

bibliographic surveys and field research in the school space in which the method was applied 

in different stages, ranging from the assessment of students' prior knowledge on the theme 

“Molecular Bases of Life”, covering the introduction to the theme, elaboration of research 

script, scientific investigation of subthemes, socialization of information and a posteriori 

evaluation. The result of this study allows us to infer that teaching by the investigation is a very 

efficient didactic strategy for learning because, in addition to making learning more meaningful, 

it allows students to take responsibility for the search, systematization, construction, 

reconstruction, and application of the knowledge obtained, favoring greater interest, autonomy, 

socialization, creativity, orality, among other skills in students. It can be identified that this 

method favored different ways of contacting the student with the different contents through 

scientific language, orality, and playfulness. Also, due to the students' involvement during the 

activities, in addition to the increase in their knowledge of the content covered, this 

methodology was considered positive and, with adjustments to the conditions of the school 

infrastructure in which it is applied, it can be implemented in the context of classroom to 

integrate the knowledge of the different curricular components and collaborate with the 

students' training process. 

 

Keywords: Teaching-learning. Science teaching. Teaching practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O papel da escola como lugar privilegiado em que se constrói a cidadania, pela 

apropriação de ferramentas para a convivência harmoniosa entre os seres humanos e para o 

acesso igualitário aos bens, tem sido continuamente enfatizado e tem motivado a realização de 

numerosas investigações e propostas de intervenção (MOREIRA, 2006). É importante uma 

aproximação com o processo de ensino e aprendizagem, não somente para conhecer suas 

metodologias, mas, sobretudo, refletir acerca de diferentes estratégias de ensino. 

 Nos últimos anos, a educação tem enfrentado diversos desafios, de modo que assumiu 

um papel de destaque nas discussões sobre os problemas que mais afetam o Brasil. Ainda de 

acordo com Moreira (2006), um dos grandes desafios do ensino está no emprego de 

metodologias que estejam envolvidas com a aprendizagem do aluno, capazes de proporcionar 

a compreensão do conteúdo de forma mais eficaz e significativa.  

 Nesta perspectiva, é de suma importância conhecer as metodologias que se fazem 

presentes no processo de ensino, a fim de preencher todas as lacunas de aprendizagem. Isso 

porque existem diversos tipos de alunos, que possuem diferentes níveis de conhecimentos e 

estilos de aprendizagem. Martins (2007, p. 39), enfatiza que “o importante para o professor é 

reconhecer que há necessidade de mudanças de atitudes, de renovação corajosa e busca de 

novos procedimentos didáticos”. Isso se faz necessário para tornar a aula mais atrativa e 

dinâmica, que motive o aluno a aprender e construir seu próprio conhecimento, o que é 

conseguido, segundo Nicola e Paniz (2016), com a implantação de novas estratégias de ensino. 

 Segundo Krasilchik (2004), a escolha da metodologia a ser utilizada pelo professor será 

o percurso usado para alcançar as metas e os objetivos educacionais, primeiramente, pensando 

qual método atrai mais o interesse dos alunos. Segundo esse mesmo autor, as metodologias 

didáticas orientam o trabalho pedagógico do professor, que precisa estar relacionado com os 

conteúdos para atingir os objetivos propostos pelo Projeto Político Pedagógico da escola. 

 Segundo Martins (2007), a história da educação relata que existem diversas formas de 

aprender, como também de ensinar por meio de estratégias metodológicas e com o auxílio de 

vários recursos didáticos. No entanto, “todas as formas de ensinar visam facilitar o ensino e a 

contornar as dificuldades da aprendizagem e da aquisição de conhecimentos pelos alunos, tanto 

com o trabalho na escola, quanto fora dela” (MARTINS, 2007, p. 30). 

 Em relação às práticas pedagógicas, existem vários tipos de metodologias. Neste 

trabalho será abordada o ensino por investigação que tem como foco “colocar o aluno em estado 

de mobilização, utilizando recursos e abordagens adequados para os alunos e para os conteúdos 
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e objetivos definidos” (CASTELLAR, 2016, p. 42). Vale destacar ainda que a autora considera 

esse método de aprendizagem mais significativo, pois o aluno é visto como o responsável por 

seu processo de construção de conhecimento, além de proporcionar resultados eficazes por 

apresentarem estratégias eficientes que minimizam ou solucionam alguns dos problemas que 

ocorrem no espaço escolar como a falta de interesse pelos conteúdos abordados, 

desenvolvimento intelectual e trabalho em equipe.  

 O ensino por investigação é considerado como estratégia didática voltada à construção 

de conhecimentos significativos, que visam formação de alunos como agentes ativos no 

processo de aprendizado, tanto promovendo a interatividade e a socialização de trabalho em 

grupo, quanto a integração entre a escola e a comunidade. Além disso, o aluno é capaz de 

pesquisar, refletir e discutir os conteúdos trabalhados em sala de aula, tornando assim cidadãos 

críticos preparados para enfrentar os desafios da sociedade (MARTINS, 2007). 

Neste sentido, o ensino por investigação proporciona ao aluno o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, a realização de procedimentos como elaboração de hipóteses, anotação 

e análise de dados e o desenvolvimento da capacidade de argumentação (ZOMPERO; 

LABURÚ, 2011). É por meio das pesquisas que o aluno se aproxima do conhecimento 

científico, descobrindo o quanto desconhece aquilo que faz parte de seu dia-a-dia e como os 

temas disciplinares se inter-relacionam formando o conhecimento (MARTINS, 2007). 

 De acordo com Martins (2007), o ensino por investigação pode se apropriar de métodos 

de estudo com elementos comuns a outros procedimentos e outras estratégias de ensino e devem 

estar em sintonia e conexão com os conteúdos do currículo escolar. Caracterizam-se por utilizar 

atividades práticas de estudo e de pesquisa individuais ou em grupo, autodeterminação, 

cooperação, relações mútuas, aplicação de meios de aprendizagem vinculada à prática, à 

diversidade de informações, aos questionamentos, à reflexão e à discussão (MARTINS, 2007). 

 Entende-se o ensino por investigação como uma estratégia interessante a ser aplicada 

para os conteúdos de Biologia, pois estão presentes no cotidiano do(a) aluno(a), apesar de serem 

encarados como abstratos. Com a investigação, os alunos podem, além de enxergar os 

conteúdos específicos da Biologia de forma mais integrada, relevante e contextualizada, 

desenvolver habilidades para (re)formular o conhecimento, o que contribuirá para sua formação 

enquanto cidadãos. Com isso, esse trabalho visa, a partir da experiência do ensino por 

investigação, poder refletir sobre práticas diferenciadas para a aprendizagem, auxiliando assim 

na ampliação da perspectiva do trabalho docente e do rompimento do modelo tradicional, 

principalmente nas escolas do campo que precisam garantir a educação intimamente interligada 

à realidade dos alunos.  
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2 OBJETIVOS 

 
 

2.1 Objetivo geral 

 

Apresentar os resultados de uma experiência com ensino por investigação, a fim de 

analisar a influência desse método na aprendizagem de conteúdos de Biologia para alunos do 

1º ano do Ensino Médio de uma escola do campo do município de Massapê do Piauí, Piauí. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Verificar a contribuição da metodologia do ensino por investigação para o processo de ensino 

e aprendizagem; 

- Compreender as dificuldades encontradas na aplicação do ensino por investigação em sala de 

aula; 

- Analisar a aprendizagem dos alunos com a execução do ensino por investigação; 

- Analisar a opinião dos alunos sobre a metodologia desenvolvida. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 A escola responsável pela educação básica oferece como seus componentes curriculares 

uma diversidade de conteúdos que deveriam se conectar por meio da interdisciplinaridade vista 

como um instrumento de potencialização das práticas pedagógicas, promovendo a interação 

entre as disciplinas e campos de conhecimento. Dentre esses componentes, tem-se o ensino de 

Ciências da Natureza, que proporciona ao educando compreender o espaço em que vive, 

explorando diferentes estratégias para entender os fenômenos da natureza (SPERANDIO et al., 

2017) e nada melhor para compreender esses fenômenos que atividades práticas, estratégias de 

pesquisa, de uso de diferentes fontes de informação para análise, interpretação e representação 

do que faz parte do nosso dia a dia. 

 O ensino por investigação é compreendido como uma estratégia metodológica centrada 

no aluno, visando o desenvolvimento da autonomia e capacidade de pesquisar, analisar, discutir 

e criticar. Como estratégias didáticas, o ensino por investigação apresenta possibilidades dos 

educandos vivenciarem a teoria e prática, explorando várias habilidades no processo de ensino 

e aprendizagem.  Para desenvolver as atividades investigativas, os alunos interagem com os 

colegas, com os materiais à disposição, com o conhecimento sistematizado existente, além de 

expor suas ideias e construir explicações de caráter teórico (MARTINS, 2007). Esses fatores 

visam melhorar o processo de argumentação e de comunicação dos educandos (SASSERON, 

2015). Vale destacar, que para Zômpero e Laburú (2012, p.  676) “essa abordagem propõe-se 

um ensino em que o aluno tenha um papel intelectual bastante ativo na construção de seu 

conhecimento”. 

De acordo com Carvalho (2009), o ensino investigativo promove o desenvolvimento de 

atitudes científicas e, por ser sistematizado, aumenta a possibilidade de ampliação da 

aprendizagem dos educandos. Assim, para que uma atividade possa ser considerada de 

investigação, a ação do aluno não deve se limitar apenas ao trabalho de observação e 

manipulação de materiais, ela precisa também ter características de um trabalho científico, isto 

é, conduzir o aluno a refletir, discutir, explicar e relatar, porém obedecendo os critérios do 

ensino por investigação, como procedimento científico (AZEVEDO, 2004).  

No processo de ensinar por meio da investigação, o professor é considerado como 

mediador, pois auxilia o aluno durante todas as etapas desenvolvidas durante a pesquisa. O 

ensino por investigação é considerado como uma estratégia didática que envolve atividades 

centradas no aluno, além disso, o professor pode selecionar os conteúdos e diversificar sua 

prática enquanto docente para buscar formas de romper os obstáculos (OLIVEIRA, 2015). De 
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acordo com Sasseron (2015), o ensino por investigação apresenta uma sequência didática e 

encadeamento de atividades e aulas em que um tema é colocado em investigação durante a 

abordagem sistemática.  

 Muitos cientistas consideram a prática investigativa para resolver problemas, além de 

ser realizada de maneira simples a partir de um roteiro de estratégias e ações previamente 

definidas para alcançar os objetivos (SASSERON, 2015). A mesma autora considera que a ideia 

de investigação é obtida por meio da construção de novos conhecimentos, os quais devem se 

basear em resultados teóricos, dados empíricos, análise e confronto de hipóteses. Portanto, a 

investigação é um processo aberto e de características do próprio problema em análise, tendo 

forte relação com conhecimentos já existentes e publicados em documentos, além de ser 

reconhecidos pelos participantes do processo (SASSERON, 2015). 
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4 METODOLOGIA  

 
 

4.1 Público-alvo 

 

 A pesquisa foi realizada com alunos matriculados no 1º Ano do Ensino Médio da 

Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa, na cidade de Massapê do Piauí, distante da capital 

de Teresina cerca de 388 quilômetros.  

A Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa se situa na Avenida Pedro Martins, nº 630, 

Centro da Cidade de Massapê do Piauí. Ela foi construída em 1970, ampliada no ano de 2001 

e recentemente teve suas instalações adaptadas para receber alunos com necessidades especiais 

(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP, 2018).  A escola pertence à Nona Gerência 

Regional de Educação (9ª GRE), sendo uma escola da Rede Estadual de ensino público, mantida 

pela Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) com parceria com o Governo Federal (PPP, 

2018).    

A instituição oferece o Ensino Médio regular organizado em séries anuais e funciona nos 

turnos tarde e noite atendendo a uma clientela total de 200 alunos (PPP, 2018). Esses estudantes 

são divididos em nove turmas: seis que ocupam a sede instalada no município de Massapê do 

Piauí, e três turmas funcionando no anexo do Povoado São Francisco, que fica distante cerca 

de 25 quilômetros da sede da cidade (PPP, 2018). 

A escola se localiza no centro da cidade em uma rua pavimentada, próxima à prefeitura 

municipal e à praça Matias Costa, o que facilita sua localização e acesso. A escola recebe alunos 

tanto da sede do município como da zona rural, com faixa etária de 15 a 22 anos de idade, sendo 

a maioria de famílias de baixa renda que dependem do trabalho agrícola, principalmente da 

extração do pó da palha da carnaúba, e parte das famílias também são beneficiadas com 

programas do Governo Federal (PPP, 2018). A escola não possui ainda apoio de programas 

sociais e de saúde. Alguma ação nesse sentido é feita quando há parceria com a Secretaria de 

Saúde e de Assistência Social do município (PPP, 2018).    

A referida instituição é de grande importância para a comunidade devido se tratar de uma 

das escolas mais antigas do município. Ela foi construída na época em que poucas famílias 

habitavam esse local, porém as mudanças ocorridas na sua estrutura física ao longo do seu 

funcionamento, atenderam de forma satisfatória ao público usuário (PPP, 2018).  
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4.2 Metodologia para a execução da atividade investigativa 

 

 Essa pesquisa foi realizada entre os meses de fevereiro e março de 2019 com os alunos 

das três turmas de 1º ano do Ensino Médio da referida escola com a temática “Bases 

Moleculares da Vida”, que contemplam os componentes químicos das células, conteúdo de 

“Biologia Celular e Molecular”. Para Azevedo (2006 apud ZÔMPERO; LABURÚ, 2011, p. 10), o 

ensino por investigação deve contemplar alguns momentos que devem ser: 

 

[...] proposta do problema, preferencialmente em forma de pergunta que estimule a 

curiosidade científica do estudante; levantamento de hipóteses, que devem ser 

emitidas pelos alunos por meio de discussões; coleta de dados; análise dos dados 

obtidos, em que podem ser utilizados gráficos e textos, para que os alunos possam 

realizar a explicação desses dados; conclusão, quando os alunos formulam respostas 

ao problema inicial, a partir dos dados obtidos e analisados.  

 

Antes da execução da atividade, foi solicitada autorização da gestora da instituição 

(APÊNDICE A) e, com essa concedida foi explicado aos alunos o que seria realizado e entregue 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) para os alunos maiores de 

dezoito anos e para os menores de idade foi encaminhado o Termo de Assentimento Informado 

Livre e Esclarecido para os pais ou responsáveis (APÊNDICE C). No segundo momento foi 

aplicada uma avaliação para verificar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema 

(APÊNDICE D). Em seguida, foi feita uma introdução ao tema e a proposição da atividade com 

a separação dos grupos e sorteio dos subtemas os quais foram: água, sais minerais, proteínas, 

lipídios, açúcares, ácido nucléicos e vitaminas. A partir dos subtemas os alunos foram 

orientados a elaborarem um roteiro com perguntas que gostariam de responder sobre o subtema 

sorteado. Após discussão desses questionamentos, eles foram orientados à elaborarem hipóteses 

acerca deles e, partir delas, buscaram as fontes bibliográficas para obtenção das informações e 

sistematização dos dados obtidos em um documento escrito.  

A partir dessa pesquisa, eles foram instigados a elencar assuntos do cotidiano em que se 

aplicam as informações obtidas. Com isso, com a aproximação do conteúdo à realidade deles, 

retornaram para o trabalho investigativo, em diversas fontes de pesquisa na própria escola, 

durante as aulas de Biologia, para a produção de material expositivo (banner, experimentos, 

seminários, oficinas etc.) para compartilharem os conhecimentos construídos entre si (na sala 

de aula) e entre a comunidade na forma de exposição ao pública.  

Após a socialização dos saberes adquiridos, a ferramenta de avaliação foi aplicada 

novamente para verificar o quanto esses alunos aprenderam com a atividade desenvolvida. Vale 



18 
 

 

destacar que o estudo foi realizado em todas as turmas no mesmo intervalo de tempo para 

otimizar a coleta dos dados e evitar a influência das ideias de um grupo sobre o outro. 

Os instrumentos utilizados para análise e discussão dos dados foram os relatos dos 

alunos colhidos durante a execução das atividades e as avaliações realizadas pelos alunos 

(inicial e final), os roteiros de pesquisa discutidos entre os grupos, o registro audiovisual das 

aulas iniciais e de acompanhamento e orientação das pesquisas dos alunos e das socializações 

das informações pelos alunos (na sala de aula e para a comunidade) e os documentos com os 

registros das pesquisas realizadas pelos alunos. A pesquisa teve início dia 26 de fevereiro e 

terminou dia 30 de abril de 2019. Para desenvolver as atividades foram utilizadas dezessete 

aulas para a turma do 1º ano A e dezesseis aulas para as turmas do 1° ano B e C. As atividades 

foram desenvolvidas em sala de aula, com pesquisas complementares sendo realizadas como 

atividades extras com a finalidade de agilizar o processo como também por curiosidade acerca 

do conteúdo abordado.  

 

4.3 Análise da opinião dos alunos sobre a metodologia de projeto de pesquisa 

 

 Para analisar a opinião dos alunos acerca do trabalho desenvolvido, foi realizado um 

questionário composto por perguntas abertas e fechadas (APÊNDICE E), as quais abordaram: 

o nível de satisfação dos alunos em relação as atividades desenvolvidas durante a pesquisa, as 

dificuldades e facilidades que os alunos encontram, assim como as contribuições para o 

desenvolvimento do conhecimento. Para responder o questionário foram sorteados 10 alunos 

de cada turma participante. Ao final, os dados coletados foram organizados e contabilizados e 

os resultados foram apresentados por meio de gráficos e tabelas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização do público participante da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa um total de 57 alunos matriculados no 1° ano do Ensino Médio, 

26 da Turmas A, 15 da Turma B e 16 da C. O público feminino (n=33; 56,2%) foi maior que o 

masculino (n=25; 43,8%) (FIG. 1). 20% dos alunos são da sede do município e 80% são 

oriundos da zona rural, com a maioria proveniente de famílias de baixa renda, que dependem 

do trabalho agrícola, principalmente da extração do pó da palha da carnaúba e da apicultura, 

com uma parte delas também sendo beneficiadas com programas do Governo Federal. 

 
Figura 1 – Distribuição dos alunos das turmas de 1° ano do Ensino Médio da Unidade Escolar Rafael 

Manoel da Costa, município de Massapê do Piauí, Estado do Piauí, quanto ao sexo. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

  

 Em relação à faixa etária, apenas um aluno (2%) possui 14 anos de idade, 38 alunos 

(68%) possuem idade entre 15 e 17 anos, e 18 (32%) alunos apresentam faixa etária acima de 

18 anos de idade. Esse público de maior idade é constituído de alunos repetentes ou que 

entraram na escola fora da idade correta, outros são desistentes e estão retornando à sala de aula 

agora no Ensino Médio.  

Durante a realização da atividade investigativa percebeu-se que muitos alunos possuem 

deficiência de leitura, interpretação de texto e escrita, pois ao aplicar a prova no primeiro 

momento alguns alunos, ao devolver a avaliação resolvida, relataram que tinha muitas palavras 

difíceis e que as questões eram complexas e complicadas para compreender. Ao realizar a 
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pesquisa sobre os subtemas vários, alunos destacaram que não conseguiram entender o 

conteúdo apresentado no livro didático e recorreram à vídeos-aulas disponível na internet.  

 

5.2 Etapa de avaliação do conhecimento prévio dos alunos sobre o tema 

 

 Avaliação foi aplicada no 1° ano A e C dia 26 de fevereiro e somente dia 27 de fevereiro 

foi aplicada no 1° ano B. O tempo disponível para resolução da avaliação foi de 45 minutos, o 

equivalente a uma aula. No entanto, dois alunos (7,7%) do 1° ano A não conseguiram responder 

a avaliação no período determinado e três alunos (11,5%) deixaram algumas questões em 

branco. Alguns alunos reclamaram que o tempo era pequeno para resolver as questões e outros 

destacaram que nunca ouviram determinadas palavras/termos e, por fim, a maioria dos alunos 

da turma 1º ano A relatou que não tiveram acesso ao conteúdo investigado durante o Ensino 

Fundamental.  

 Durante aplicação da avaliação no 1° ano A, um aluno marcou a mesma alternativa em 

todas as questões e, ao entregar, destacou que não sabia nada sobre o conteúdo. Isso pode ter 

ocorrido porque o professor de Matemática ao terminar sua aula, relatou um acontecimento de 

sua vida que quando foi concorrer o vestibular não sabia nenhuma questão de Física e marcou 

somente uma alternativa para não “zerar” nenhuma disciplina da prova, pois este era critério de 

eliminação do vestibular. Nesse sentido, o professor aconselhou aos alunos que quando não 

soubessem a resposta, marcassem uma única alternativa para todas as questões. Esses 

comentários foram realizados ao acaso antes da entrada da pesquisadora na sala e entrega da 

prova inicial. No entanto, acredita-se que esse fato influenciou esse aluno a reagir dessa forma 

durante a resolução da avaliação. 

 Os alunos do 1° ano B mostraram-se muitos tímidos, porém apresentaram mais 

adaptados à administração do tempo, pois conseguiram resolver as questões em 35 minutos. 

Além disso, durante a resolução da avaliação prévia, nenhum aluno apresentou dúvida acerca 

do questionário.  

Já os alunos do 1° ano C apresentaram-se mais indisciplinados, desinteressados e 

desmotivados ao realizar a avaliação. Alguns apresentaram dúvidas, outros destacaram que 

nunca tinham estudado aqueles conteúdos, porém somente um aluno (6,2%) não conseguiu 

responder todas as questões destro dos 45 minutos estipulados e deixou uma em branco. 

Vale destacar que os alunos do 1° ano B apresentaram maior desempenho na avaliação 

totalizando 27,6% do total de acertos, seguido da turma do 1° ano A, com 21,1%, e pôr fim a 
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turma do 1° ano C, com apenas 15,6%. Esse destaque é válido, pois a Turma B utilizou menor 

quantidade de tempo para responder a avaliação.    

Ao tabular os dados gerais da pesquisa referente a aplicação da avaliação sobre o 

conhecimento prévio dos alunos acerca do tema abordado, as três questões que os alunos mais 

acertaram foram a que se referiu aos componentes orgânicos da célula (n = 20; 35% de acertos), 

seguido da questão relacionada às proteínas (n = 18, 31,5% de acertos) e amido e proteína (n = 

17; 29,8% de acertos) (TAB. 1). Com relação ao número de erros por turma, o 1° ano C 

apresentou menor desempenho na avaliação com 84,4% de erros, seguido do 1° ano A com 

78,9% de erros e o 1° ano B com 72,4% de erros. Já em relação às três questões que os alunos 

mais erraram foram as que se referiram às características das mitocôndrias (n = 51; 89,4% de 

erros), seguida da questão relacionada às características do DNA (n = 49; 85,9% de erros) e 

sobre DNA e RNA (n = 49; 85,9%). Esses dados revelam a falta de conhecimento acerca do 

conteúdo abordado em específico (TAB. 2). 

Em relação às questões com maior número de acertos, acredita-se que isso pode ter 

ocorrido devido serem conteúdos mais presentes na realidade como, por exemplos os 

relacionados às proteínas que, mesmo sendo abstratos, fazem parte do cotidiano do aluno e 

possuem conceitos mais fáceis de serem compreendidos. 

Ao analisar a Tabela 2, percebe-se que as questões que os alunos apresentaram maior 

dificuldade estavam relacionadas ao DNA e RNA. De acordo com Lima, Pinton e Chaves 

(2012), os alunos apresentam dificuldades no entendimento de conteúdos ligados aos 

componentes químicos da célula e, muitas vezes, mostram-se confusos diante da quantidade de 

informações a respeito do tema.  Por isso são considerados como os conteúdos mais complexos 

e requer domínio e entendimento de conteúdos anteriores, como estrutura e função das células, 

divisão celular e reprodução, pois na maioria das vezes é necessário revisar assuntos anteriores.  
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Tabela 1 – Número de acertos dos alunos do 1º ano do Ensino Médio da Unidade Escolar Rafael Manoel 

da Costa, município de Massapê do Piauí, Estado do Piauí, na avaliação do conhecimento prévio sobre 

Bases Moleculares da Vida. 

 

N° DA 

QUESTÃO  

CONTEÚDO  NÚMERO DE 

ACERTOS  

PORCENTAGEM  

01 Lipídios  9 15,7% 

02 

03 

Proteínas   

DNA e RNA  

18 

10 

31,5% 

17, 5% 

04 Proteínas  16 28,0% 

05 Carboidratos  9 15,7% 

06 Características do DNA 8 14,0% 

07 Características da mitocôndria 6 10,5% 

08 DNA 14 24,5% 

09 Proteínas  14 24,5% 

10 Proteínas  10 17,5% 

11 DNA e RNA 8 14,0% 

12 Proteínas  13 22,8% 

13 Componentes orgânicos da célula 20 35,0% 

14 Amido e proteína 17 29,8% 

TOTAL DE ACERTOS  172  

Fonte: Autoria própria (2020). 
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Tabela 2 – Número de erros dos alunos do 1º ano do Ensino Médio da Unidade Escolar Rafael Manoel 

da Costa, município de Massapê do Piauí, Estado do Piauí, na avaliação do conhecimento prévio sobre 

Bases Moleculares da Vida. 

 

N° DA 

QUESTÃO  

CONTEÚDO  NÚMERO DE 

ERROS                                    

PORCENTAGEM  

01 Lipídios  48 84,2% 

02 

03 

Proteínas   

DNA e RNA  

39 

47 

68,4% 

82, 4% 

04 Proteínas  41 71,9% 

05 Carboidratos  48 84,2% 

06 Características do DNA 49 85,9% 

07 Características da mitocôndria 51 89,4% 

08 DNA 43 75,4% 

09 Proteínas  43 75,4% 

10 Proteínas  47 82,4% 

11 DNA e RNA 49 85,9% 

12 Proteínas  44 77,1% 

13 Componentes orgânicos da célula 37 64,9% 

14 Amido e proteína 40 70,1% 

TOTAL DE ERROS  626  

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 

5.3 Etapa de introdução do tema e a proposição da atividade 

  

Para desenvolver a introdução foram necessárias seis aulas para a turma do 1° ano A e 

cinco aulas para as turmas do 1° ano B e C, essa diferença aconteceu devido a turma do 1° ano 

A ser numerosa e surgir maior número de dúvidas ao longo das aulas. Nesse contexto, alguns 

alunos relataram que nunca haviam estudado os conteúdos abordados, principalmente os alunos 

que cursaram parte do Ensino Fundamental no sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

porém outros citaram exemplos que associavam o conteúdo ao cotidiano, principalmente à 

saúde.   

Durante a apresentação da introdução foram utilizados slides para explicar melhor o 

conteúdo; as aulas eram problematizadas, dialogadas e contextualizadas com a realidade dos 

alunos. O conteúdo que todas as turmas demonstraram mais interesse foi sobre os lipídios, 



24 
 

 

porém ao abordar os ácidos nucleicos muitas dúvidas surgiram e muitos alunos apresentaram 

dificuldade para compreender este assunto. As dúvidas apresentadas pelos educandos estavam 

relacionadas com as propriedades do DNA, códigos genéticos e doenças genéticas, isso no 

âmbito da aplicação do conteúdo durante a aula.    

Ao longo dessa etapa, no primeiro dia de aula, foi identificado que alguns alunos 

estavam desmotivados. Então modificou-se o planejamento, diminuindo o nível do conteúdo, 

porque alguns alunos não estavam conseguindo acompanhar. Na aula seguinte houve uma 

maior interação e a participação deles na aula aumentou, principalmente com maior tentativa 

por parte deles em relacionar a teoria à exemplos do cotidiano.   

 

5.4 Etapa de separação dos grupos e sorteio dos subtemas 

  

 Após apresentação dos conteúdos e explanação de como a atividade seria desenvolvida, 

os grupos precisavam ser estabelecidos. As turmas do 1° ano A e B se dividiram em grupos 

sem precisar de sorteio, porém a turma do 1° ano C não conseguiu formar os grupos de maneira 

autônoma. Logo, foi necessário a realização de sorteio para organização. Essa dificuldade pode 

ser atribuída à falta de interação entre os alunos da sede com os da zona rural. Durante o sorteio 

dos temas não aconteceu nenhuma reclamação.  

 Os integrantes dos grupos das turmas que conseguiram se dividir sozinhas foram 

formados em sua maioria por pessoas que demonstravam bastante afinidade, com alguns deles 

morando próximos ou possuindo longa relação escolar, estudando juntos desde a infância. Em 

todas as turmas foram formadas sete equipe, para que todos os temas fossem desenvolvidos. 

No entanto, nem todo grupo possuía a mesma quantidade de alunos, pois as turmas mais 

numerosas tinham mais integrantes nos grupos.  

 Na turma do 1° ano C, o fato dos alunos não conseguirem se dividir está relacionado 

com a falta de afinidade entre alguns. Mesmo estudando há bastante tempo juntos verificou-se 

um certo afastamento, com poucos possuindo laços de amizade. Outro fator está ligado à 

distância, pois alguns moram na sede do município e outros na zona rural, além da falta de 

interesse em relação aos estudos. Nessa etapa não houve nenhuma dificuldade, além da 

necessidade de adequar as formas de divisão dos grupos.   
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5.5 Etapa de elaboração da lista de perguntas para pesquisa sobre os subtemas sorteados 

 

 Essa etapa foi realizada em todas as turmas em 90, minutos o equivalente a duas aulas. 

Após o sorteio, cada grupo se reuniu para iniciar a elaboração da lista de perguntas para a 

pesquisa sobre o assunto. Para isso, a maioria visitou a biblioteca à procura de livros e revistas, 

outros utilizaram o próprio livro didático e a internet pelo celular para se aprofundarem no 

conteúdo. Durante esse momento de estudo percebeu-se que alguns alunos possuíam pouca 

capacidade de leitura e interpretação de texto, pois alguns relataram que não conseguiam 

entender o conteúdo lido, o que levou a um maior tempo para as leituras ou a utilização do 

dicionário para pesquisar o significado de algumas palavras.   

 Para elaborar o roteiro de pesquisa alguns grupos apresentaram dificuldades para 

organizar as ideias, pois no momento da discussão coletiva, foram necessários ajustes em alguns 

roteiros. Os erros mais comuns foram a sequência das perguntas, pois algumas que estavam no 

final do roteiro precisavam ser respondidas logo no início para facilitar a compreensão dos 

demais conteúdos. Além disso, muitos erros de ortografia foram cometidos, o que dificultava o 

entendimento do que estavam procurando saber sobre o conteúdo.   

 Observou-se que os grupos compostos pelos alunos que mais prestaram atenção nas 

aulas de introdução conseguiram maior êxito na elaboração do roteiro, fazendo com que ele 

apresentasse perguntas realmente relacionadas ao assunto, à aplicação do conteúdo ao cotidiano 

etc. Nesses grupos, as perguntas eram melhores elaboradas e apresentavam poucos erros 

ortográficos.  

A falta de internet, de material didático variado na escola e o curto tempo das aulas 

dificultou a ações da pesquisa, principalmente para os alunos do anexo que não dispões nem de 

biblioteca, tão pouco de internet. Para superação desses entraves pela turma fora da sede a 

pesquisadora compartilhava livros e material digital.  O não acesso à internet também 

inviabilizou a comunicação entre os alunos das equipes, pois alguns não possuem esse recurso 

em casa.  

 

5.6 Etapa da realização da pesquisa sobre os subtemas 

 

 Para realizar a etapa da pesquisa dos conteúdos foram utilizados 135 minutos em todas 

as turmas, o equivalente a três aulas. Após a elaboração do roteiro, os alunos buscaram em 

livros didáticos, revistas, artigos científicos, vídeo aula, a resolução dos itens contidos no roteiro 

elaborado por eles. A maioria dos grupos dividiram as perguntas do roteiro entre os membros 

da equipe para facilitar e agilizar o processo de pesquisa. Essa decisão tomada pelos alunos não 
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foi eficiente, pois provocou a fragmentação do conteúdo. Porém, no final eles realizavam a 

socialização entre os integrantes do grupo e fazia alguns reajustes, o que diminuiu o déficit de 

aprendizagem. 

 Nessa etapa acorreram algumas reclamações devido à falta de internet e material de 

pesquisa, porém alguns alunos pegaram livros e revistas na biblioteca para utilizar como fonte. 

Outros se reuniram na escola em algumas aulas vagas ou no contraturno para utilizarem os 

computadores da própria escola para buscar informações.  

A etapa de pesquisa das informações direcionadas pelo roteiro foram acompanhadas 

pela pesquisadora. No entanto, antes dos grupos iniciarem as pesquisas, ela fez 

colocações/orientações coletivas sobre os cuidados com informações falsas e sem embasamento 

científico, além de indicar alguns sites seguros para os alunos pesquisarem. Durante o processo 

de pesquisa, essas informações dadas pela pesquisadora foram importantes, pois alguns alunos 

realizaram a consulta de forma autônoma, em suas casas, adiantando o processo de obtenção 

dos dados. Com isso, verificou-se que essa orientação foi muito importante para aprendizagem 

do aluno, além de ter proporcionado melhor utilização do tempo focando em informações com 

maior significado científico. 

 Mais uma vez as principais dificuldades para a execução dessa etapa foram a falta de 

internet e de material didático, pois a escola possui um acervo representativo de livros de 

contos, romance, poesia, lendas e história em quadrinho, porém os livros de Biologia 

disponíveis se restringem às versões antigas disponibilizadas pelo Programa Nacional do Livro 

Didático do Ministério da Educação. Sem contar que, a escola possui vários computadores, 

porém poucos funcionam.   

 

5.7 Etapa da produção do material  

 

 Nessa etapa foram utilizadas duas aulas para montar e organizar o material, no entanto 

foi a etapa que os alunos encontraram maior dificuldade, principalmente para a sistematização 

das informações para divulgação, mais uma vez por falta de internet, computador e recursos 

didáticos. Carências essas que são problemas para todos os usuários da instituição de ensino 

pesquisada. Além disso, mesmo com os poucos recursos, eles se depararam com o pouco ou 

nenhum domínio de informática básica, não sabendo utilizar os recursos e ferramentas 

disponíveis nos computadores, e outros não sabiam organizar as ideias em formas de textos. 

O uso das tecnologias nas escolas públicas ainda deixa a desejar, mesmo sendo 

considerada como ferramenta de fundamental importância para o processo educativo. Para 
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Toledo (2015), existem diferentes formas de buscar o conhecimento, um deles é o uso de 

recursos tecnológicos. Para esse autor, o uso de computador, recursos multimídias, softwares 

educativos, auxiliam tanto o professor quanto o aluno no processo de ensino e aprendizagem. 

Ao primeiro proporciona condições para ministrar aulas de forma mais criativa, e ao segundo, 

ao exercer sua independência na procura e seleção de informações e na resolução de problemas, 

torna-se o protagonista na construção do seu conhecimento (TOLEDO, 2015).      

 Nesse sentido, os recursos tecnológicos são considerados como estratégias para 

aperfeiçoar o conhecimento dos educandos, pois facilita na resolução das atividades e, quando 

utilizados de forma correta, contribuem mais ainda para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Além disso, os meios tecnológicos podem ser considerados como uma solução para resolver 

problemas que afligem a educação como, por exemplo, podem aumentar a motivação dos 

educandos para buscar novos conhecimentos.       

Vale destacar que muitos alunos procuraram a pesquisadora durante o intervalo das 

aulas para tirarem dúvidas sobre como trabalhar o conteúdo, pois algumas atividades não 

estavam dando certo (como, por exemplo, o experimento que estavam preparando) e outras 

estavam relacionadas às melhores formas para apresentação do material. Para auxiliá-los, a 

pesquisadora disponibilizou seu computador pessoal para os alunos pudesse pesquisar ou 

montar o material de divulgação (banner, slides, panfletos). 

 As dificuldades encontradas foram fruto da falta de conhecimento do conteúdo abordado 

e muitos alunos nunca tinham apresentado trabalhos em slides, banner ou panfletos. Nessa 

etapa de pesquisa, percebeu-se que alguns alunos não se esforçam para ajudar os colegas, outros 

não possuíam compromisso com a atividade ou grupo e acabavam atrapalhando o desempenho 

da equipe; outros ainda utilizavam a pesquisa para o trabalho como desculpa para sair da sala 

de aula e ficar na biblioteca. Porém, essas atitudes foram de uma minoria, com a maioria dos 

grupos apresentando êxito nessa etapa e mostrando resultados importantes nas etapas seguintes 

da atividade. 

 

5.8 Etapa de socialização do material produzido 

 

 Os alunos apresentaram todos os trabalhos em duas aulas, com cada equipe tendo de 10 

a 15 minutos para mostrar o que haviam produzido. Os trabalhos foram apresentados por meio 

de slides em datashow, banner, músicas e panfletos. Vale destacar que algumas equipes 

utilizaram mais de um recurso para apresentar os resultados de sua pesquisa. Alguns grupos 

ensaiaram a apresentação na biblioteca durante o intervalo e em aulas vagas.  
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Nessa etapa, a maioria dos alunos demonstrou dedicação e interesse. Algo marcante 

para todos os grupos foi o final das apresentações em que eram mostradas curiosidades ou 

alertas relacionando o conteúdo trabalhado à saúde. Fato que chamou bastante atenção foi o 

interesse em ouvir os colegas. Isso porque, muitas vezes nas aulas introdutórias que a 

pesquisadora ministrou, havia uma certa desatenção, conversas paralelas, e durante as 

apresentações isso não aconteceu.  

 As equipes que trouxeram amostras para a sala como, por exemplo, frutas, no final 

realizavam perguntas e quem acertava ganhava uma delas. Isso motivou mais ainda a atenção 

nas apresentações. A maioria dos alunos utilizaram linguagem informal, o que facilitou o 

entendimento das informações por eles e demonstraram bastante segurança ao apresentar o 

trabalho. Isso reforça o quanto é importante para o sujeito ser responsável pelo seu aprendizado 

e organizá-lo de modo que efetive o entendimento ajuda na compreensão pelos demais.  

 

5.9 Etapa da avaliação posterior à atividade 

 

 Para realizar a avaliação posterior às apresentações também foram disponibilizados 45 

minutos. Todas as turmas conseguiram responder dentro do horário determinado. Nesse 

momento, nenhum aluno deixou questão em branco e tampouco reclamou do tempo para 

término da atividade. Alguns alunos destacaram que as questões estavam semelhantes ao 

conteúdo abordado durante a pesquisa e que só precisava compreender “o que se queria” nelas.  

 Ao tabular os dados obtidos com a avaliação posterior à atividade de investigação sobre 

o conteúdo todas turmas apresentaram êxitos, pois aumentou em 61,4% o número de acertos 

em relação à avaliação aplicada no início da pesquisa (TAB. 3 e 4), principalmente nas questões 

que na primeira avaliação foram consideradas com maior número de erros. Alguns alunos ao 

entregar a avaliação relataram que antes as questões que abordavam DNA e RNA eram 

impossíveis de acertar, mas que naquela avaliação estavam fáceis e nenhum aluno relatou 

dificuldade em relação ao conteúdo abordado. As questões que os alunos mais erraram nessa 

etapa de avalição, foram às relacionadas às proteínas e DNA. No entanto, o número de erros 

diminuiu 72,5% em relação a avaliação anterior. Esse percentual revela que os alunos 

melhoraram bastante o nível de aprendizado com a metodologia aplicada na pesquisa.  
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Tabela 3 – Número de acertos dos alunos do 1º ano do Ensino Médio da Unidade Escolar Rafael Manoel 

da Costa, município de Massapê do Piauí, Estado do Piauí, na avaliação posterior à atividade de 

investigação sobre Bases Moleculares da Vida. 

 

N° DA 

QUESTÃO  

CONTEÚDO  NÙMERO DE 

ACERTOS  

PORCENTAGEM  

01 Lipídios  54 94,7% 

02 

03 

Proteínas   

DNA e RNA  

50 

50 

87,7% 

87,7% 

04 Proteínas  52 91,2% 

05 Carboidratos  51 89,4% 

06 Características do DNA 49 85,9% 

07 Características da mitocôndria 49 85,5% 

08 DNA 51 89,4% 

09 Proteínas  48 84,2% 

10 Proteínas  53 92,9% 

11 DNA e RNA 50 87,7% 

12 Proteínas  52 91,2% 

13 Componentes orgânicos da célula 51 89,4% 

14 Amido e proteína 53 92,9% 

TOTAL DE ACERTOS  713  

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

  Ao aplicar a última etapa da pesquisa para avaliar o conhecimento dos alunos acerca do 

conteúdo abordado, percebe-se que ocorreu uma evolução tanto em relação às questões com 

maior número de acertos, quanto sobre as questões com maior número de erros, mediante ao 

índice de aprendizagem, isso devido às estratégias didáticas utilizadas ao longo da pesquisa. Os 

resultados desta pesquisa mostra que o ensino por investigação proporciona a aprendizagem de 

maneira significativa, tornando o aluno mais interessado e motivado em busca do 

conhecimento, principalmente sobre o processo de ensino e aprendizagem no ensino de 

Biologia, em especial no ensino dos componentes químicos das células.   
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Tabela 4 – Número de erros dos alunos do 1º ano do Ensino Médio da Unidade Escolar Rafael Manoel 

da Costa, município de Massapê do Piauí, Estado do Piauí, na avaliação posterior à atividade de 

investigação sobre Bases Moleculares da Vida. 

 

N° DA 

QUESTÃO  

CONTEÚDO  NÚMERO DE 

ERROS 

PORCENTAGEM  

01 Lipídios  3 5,2% 

02 

03 

Proteínas   

DNA e RNA  

7 

7 

12,2% 

12,2% 

04 Proteínas  5 8,7% 

05 Carboidratos  6 10,5% 

06 Características do DNA 8 14,0% 

07 Características da mitocôndria 8 14,0% 

08 DNA 6 10,5% 

09 Proteínas  9 15,7% 

10 Proteínas  4 7,0% 

11 DNA e RNA 7 12,2% 

12 Proteínas  5 8,7% 

13 Componentes orgânicos da célula 6 10,5% 

14 Amido e proteína 4 7,0% 

TOTAL DE ERROS  85  

Fonte: Autoria própria (2020).  

 

5.10 Etapa da análise da opinião dos alunos sobre a atividade 

   

 Para finalizar a pesquisa foi realizado um questionário para investigar a opinião dos 

alunos sobre as atividades desenvolvidas. Para o sorteio de 10 alunos em cada turma não houve 

reclamações nem rejeições em participar, ou seja, todos os sorteados responderam o 

questionário. O restante dos alunos foi liberado para não se envolver na pesquisa. 

 Um total de 24 alunos (80%) considerou o desenvolvimento das atividades de 

investigação como ótima; quatro (13%) a considerou boa e dois (7%) consideraram-na regular. 

Em relação a formação crítica do cidadão(ã), 28 alunos (94%) destacaram que atividades como 

a desenvolvida trabalha a socialização deles, enquanto que 26 dos participantes da pesquisa 

(87%) revelaram que favorece o desenvolvimento intelectual e 20 (67%) consideraram que 

desenvolve a psicomotricidade dos sujeitos envolvidos nas etapas da pesquisa. 
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 Todos os alunos confirmaram que a abordagem do conteúdo da maneira que foi 

trabalhada em sala de aula contribui para o desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem. 

Em relação às dificuldades encontradas durante a realização das atividades, 28 deles (94%) 

apontaram a falta de material didático e tecnológico para a pesquisa e quatro (14%) destacaram 

dificuldades de trabalhar em equipe.  

Quando foram questionados se em algum outro momento na escola, já haviam estudado 

algum conteúdo da forma como foi realizada a pesquisa, 25 deles (83%) destacaram que nunca 

haviam estudado algum conteúdo dessa forma e cinco (17%) apontaram que já tinham estudado 

em outra escola no Ensino Fundamental. 

 Com relação às dificuldades encontradas por eles para a realização de cada etapa da 

atividade, 22 alunos (74%) relataram que a etapa de maior facilidade foi a das pesquisas; 18 

(60%) consideraram a sistematização dos dados obtidos em documento escrito; 16 (54%) 

destacaram que a etapa mais fácil para desenvolver foi a produção de material; e 15 (50%) 

revelaram que a parte mais fácil foi no momento de elaborar o roteiro de perguntas. Apesar das 

dificuldades já relatadas sobre o acesso à internet, essa foi a fonte de pesquisa mais utilizada 

durante a realização das atividades, com um total de 26 alunos (87%) a consultando em sala de 

aula; seguida dos livros didáticos, com 22 deles (73%); e revistas com somente cinco respostas 

(17%). 

  Com relação a etapa que os alunos tiveram maior dificuldade em desenvolver foi 

apontado o momento de sistematizar os dados obtidos em documento escrito (n = 25; 84%); 

seguido da produção do material para a apresentação (n = 22; 74%); a etapa de pesquisas (n = 

18; 60%); e, por fim, o momento de elaborar o roteiro de perguntas e organizar as ideias (n = 

15; 50%).                         

Durante a realização das atividades, 28 deles (93%) relataram que não aconteceu 

nenhuma discussão no grupo, porém dois (7%) destacaram a ocorrência de pequenas discussões 

por conta da falta de compromisso e desinteresse na realização das atividades. Os alunos 

relataram que o único aspecto que pode ser melhorado é em relação à disponibilidade de internet 

e computadores suficientes para todos os alunos utilizarem durante a etapa de pesquisas.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino por investigação é uma estratégia didática bastante eficiente para a 

aprendizagem pois, além de tornar o aprendizado mais significativo, permite que os alunos se 

responsabilizem pela busca, sistematização, construção, reconstrução e aplicação dos 

conhecimentos obtidos, favorecendo o maior interesse, a autonomia, a socialização, a 

criatividade, a oralidade, entre outras habilidades nos estudantes. 

 Dessa forma, ao analisar as diferentes etapas desenvolvidas com ensino por investigação 

na escola do campo de Massapê do Piauí, podemos identificar que ele favoreceu diversas 

maneiras de contato do aluno com os diferentes conteúdos por meio da linguagem informal, 

oralidade e ludicidade. Devido ao envolvimento dos alunos durante as atividades, além do 

aumento do conhecimento deles com relação ao conteúdo abordado, essa metodologia foi 

considerada positiva e, com ajustes às condições de infraestrutura da escola em que se aplica, 

pode ser implementado no contexto da sala de aula para integrar os conhecimentos dos 

diferentes componentes curriculares e colaborar com o processo de formação dos alunos.  
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APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO,  
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

 

Venho através deste, solicitar autorização desta instituição de ensino, através 

da representatividade de V.Sa., o(a) Direto(a), para a realização do projeto de 

pesquisa da discente JOSELITA DA COSTA CARVALHO, intitulado “EXPERIÊNCIA 

COM ENSINO POR INVESTIGAÇÃO EM ESCOLA DO CAMPO DE MASSAPÊ DO 

PIAUÍ, PIAUÍ”. A referida aluna encontra-se matriculada no último semestre do Curso 

de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza e os dados obtidos 

serão utilizados para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso da mesma.   

O projeto que será executado encontra-se anexo. Aproveito para reforçar que 

o referido trabalho é de caráter científico e os pesquisados não serão identificados. 

Espero contar com a colaboração de V.Sa. e aproveito para agradecer o 

importante auxílio e oportunidade que está oferecendo para a formação desses 

futuros profissionais da educação. Atenciosamente,  

 

Picos – Piauí, 12 de fevereiro de 2019. 

 

 

 
Profa. Dra. Tamaris Gimenez Pinheiro 

Professora orientadora 
tamarisgimenez@yahoo.com.br 

 
Joselita da Costa Carvalho 

Discente 
joselitacarvalho_zab@outlook.com 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: EXPERIÊNCIA COM ENSINO POR INVESTIGAÇÃO EM UMA ESCOLA DO CAMPO 

 

Pesquisador(es) responsável(is): Joselita da Costa Carvalho (graduanda); Profa. Dra. Tamaris Gimenez Pinheiro (orientadora) 

 

Instituição/Departamento: Universidade Federal do Piauí - Campus Senador Helvídio Nunes de Barros/Curso de Licenciatura 

em Educação do Campo 

 

Telefone para contato: (89) 9463-0470 

 

Local da coleta de dados: Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

Você está sendo convidado(a) a participar dessa pesquisa de forma totalmente voluntária. Antes de concordar em participar 

e responder os questionários, é muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento. 

Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes que você se decidir a participar. Você tem o direito de desistir 

de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito. 

 

Objetivo do estudo: Analisar a influência do ensino por investigação na aprendizagem de conteúdos de Biologia para alunos do 

1º ano do Ensino Médio de uma escola do campo do município de Massapê do Piauí, Piauí. 

 

Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá em participar de todas as atividades/etapas estabelecidas para o 

desenvolvimento do estudo que consistem nas aulas, avaliações, apresentações públicas dos resultados, entre outras. 

 

Benefícios. Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, sem benefício direto para você.  

 

Riscos. A entrevista não representará qualquer risco de ordem física ou psicológica para você.  

 

Sigilo. As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da 

pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em 

qualquer forma. 

 

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu 

__________________________________________________________________________, estou de acordo em participar desta 

pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas. 

 

 

Massapê do Piauí, PI _____/_____/______  

 

 

                   

 

Assinatura do participante Joselita da Costa Carvalho  

Pesquisadora 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDEAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

RSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO,  
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
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APÊNDICE C - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da pesquisa: EXPERIÊNCIA COM ENSINO POR INVESTIGAÇÃO EM ESCOLA DO CAMPO DE MASSAPÊ DO 

PIAUÍ, PIAUÍ 

 

Responsáveis:  

Profa. Dra. Tamaris Gimenez Pinheiro. Docente do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, 

Universidade Federal do Piauí, campus Senador Helvídio Nunes de Barros 

Joselita da Costa Carvalho. Discente do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, Universidade 

Federal do Piauí, campus Senador Helvídio Nunes de Barros 

 

Instituição/Departamento: UFPI / Curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza 

 

Telefone para contato: (89) 9463-0470 
 

Local da realização do projeto: Unidade Escolar Rafael Manoel da Costa 

 

O que significa assentimento?  

O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de adolescentes, da sua faixa de idade, para 

participar de um projeto. Serão respeitados seus direitos e você receberá todas as informações por mais simples que possam parecer. 

Pode ser que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO contenha palavras que você 

não entenda. Por favor, peça ao responsável pelo projeto ou à equipe do estudo para explicar qualquer palavra ou informação que 

você não entenda claramente. 

 

        Informação ao sujeito da pesquisa:  

Você está sendo convidado(a) a participar de um projeto, com o objetivo de analisar a influência do ensino por investigação 

na aprendizagem de conteúdos de Biologia para alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma escola do campo do município de 

Massapê do Piauí, Piauí. O projeto envolverá atividades de reforço escolar, oficinas de leitura, palestras, desenvolvimento de projetos 

e atividades recreativas que serão no período matutino das 8h00min às 13h00min, duas vezes na semana. Sua participação é 

voluntária e que caso você opte por não participar, não terá nenhum prejuízo ou represálias. As informações fornecidas por você 

terão sua privacidade garantida pelos responsáveis pelo projeto e a divulgação das fotos e dos materiais produzidos ocorrerá em 

eventos científicos. 

 

Contato para dúvidas: 

Se você ou os responsáveis por você tiver(em) dúvidas com relação ao estudo, direitos do participante, ou no caso de riscos 

relacionados ao estudo, você deve contatar o(a) Coordenadora de área no telefone acima fornecido. 

 

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA: 

 Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste documento. Entendo que eu sou 

livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo 

que os dados coletados para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito. Eu entendi a informação apresentada neste 

TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas. Eu 

receberei uma cópia assinada e datada deste Documento de Assentimento Informado.  

 

 

Participante 

 

 

Assinatura 

 

 

Data 

 

 

Responsável pelo projeto 

 

 

Assinatura 

 

 

Data 
 

Se você tiver alguma dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em Pesquisa- UFPI- Campus Universitário 

Ministro Petrônio Portela- Bairro Ininga. Centro de Convivência L09 e 10- CEP: 64.049-550- Teresina- PI. Tel.: (86) 3215-5734 

email: cep.ufpi@ufpi.edu.br 

UNIVERSIDADE FEDEAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

RSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO,  
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO PARA INVESTIGAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS ALUNOS 

Este questionário destina-se a uma pesquisa referente ao projeto de pesquisa do Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo/Ciências da Natureza, campus Senador Helvídio Nunes de Barros. Os dados do questionário serão utilizados somente para 

o referido trabalho. 

 

1. Os lipídios, chamados popularmente de gorduras, são substâncias que se caracterizam principalmente por sua baixa 

solubilidade em água. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que não se refere a uma importância biológica dos 

lipídios. 

a) Funcionam como reserva energética. 

b) Atuam na impermeabilização de superfícies que sofrem com a desidratação. 

c) Fazem parte da composição da membrana plasmática. 

d) Fazem parte da composição de hormônios. 

e) Atuam como catalisadores biológicos. 

 

2. As proteínas são essenciais para todos os seres vivos, uma vez que desempenham funções extremamente importantes em 

nosso organismo. Marque a alternativa que não indica uma função das proteínas: 

a) Armazenam as informações genéticas. 

b) Atuam como única substância de reserva energética. 

c) Participam de processos de defesa do nosso organismo. 

d) Fazem parte da estrutura de todas as membranas celulares. 

 

3. Sabemos que a síntese de uma proteína consiste na união de aminoácidos de acordo com a sequência determinada no ____. 

Esse ácido nucleico, por sua vez, é sintetizado a partir de uma molécula de ____ que serviu como molde. 

Marque a alternativa que indica corretamente o nome das moléculas que completam os espaços. 

a) RNA; DNA. 

b) DNA; RNA. 

c) Proteínas; DNA. 

d) DNA, aminoácidos. 

e) Aminoácidos, DNA. 

 

4. (Fuvest-SP) Leia o texto a seguir, escrito por Jacob Berzelius, em 1828: 

 

“Existem razões para supor que, nos animais e nas plantas, ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do corpo e nos 

tecidos. Tudo indica que, no futuro, descobriremos que a capacidade de os organismos vivos produzirem os mais variados tipos de 

compostos químicos reside no poder catalítico de seus tecidos.” 

 

A previsão de Berzelius estava correta, e hoje sabemos que o “poder catalítico” mencionado no texto deve-se 

 

a) aos ácidos nucleicos.        b) aos carboidratos.        c) aos lipídios.       d) às proteínas.      e) às vitaminas. 

 

5. Os alimentos vegetais são ricos em fibras, substâncias resistentes às enzimas digestivas, que são constituídas por polímeros 

de: 

a) lipídios. 

b) proteínas. 

c) carboidratos. 

d) sais minerais. 

e) vitaminas. 

 

6. (Enem-2005) Um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que 

proporcionaria melhor hidratação dos cabelos.  

 Sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA:  
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a) de qualquer espécie serviria, já que têm a mesma composição. 

b) de origem vegetal é diferente quimicamente dos demais pois possui clorofila. 

c) das bactérias poderia causar mutações no couro cabeludo. 

d) dos animais encontra-se sempre enovelado e é de difícil absorção. 

e) de características básicas assegura sua eficiência hidratante.  

 

7. (Enem-2014) Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção 

de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram 

incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a  

a) capacidade de produzir moléculas de ATP.  

b) presença de parede celular semelhante à de procariontes.  

c) presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma.  

d) capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano.  

e) presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio. 

 

8. (Enem-2017) A reação em cadeia da polimerase (PCR, na sigla em inglês) é uma técnica de biologia molecular que permite 

replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas 

as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações hidrogênio, duas entre as bases adenina (A) e 

timina (T) e três entre as bases guanina (G) e citosina (C). Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice 

precisa ser totalmente desnaturada (desenrolada) pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações hidrogênio 

entre as diferentes bases nitrogenadas.  

Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR?  

 

a)    b)    c)    d)  

 

9. (Enem-2016) As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos 

responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu 

uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma 

nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma 

célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células.  

Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo 

sinal de endereçamento para qual organela? 

a) Núcleo. 

b) Mitocôndria. 

c) Peroxissomo. 

d) Complexo golgiense. 

e) Retículo endoplasmático. 

 

10. (Mackenzie-SP) São substâncias químicas constituídas por aminoácidos, unidas por sucessivas ligações peptídicas, e 

importante como nutrientes e com outras funções no nosso organismo. 

Referimo-nos aos(às): 

a) carboidratos. 

b) proteínas. 

c) lipídios. 

d) vitaminas. 

e) sais minerais. 

 

11. (FEPA) O DNA e o RNA são constituídos de muitas unidades, os nucleotídeos. Cada nucleotídeo é constituído por um 

grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. A diferença entre DNA e RNA está: 

a) na pentose e nas bases nitrogenadas. 
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b) no fosfato e nas bases nitrogenadas. 

c) na pentose e no fosfato. 

d) na pentose, nas bases nitrogenadas e no fosfato. 

e) apenas nas bases nitrogenadas. 

 

12. (PUCCamp-SP) As proteínas são compostos: 

a) formados por carboidratos e lipídios unidos por pontes de hidrogênio. 

b) formados por aminoácidos unidos por ligações peptídicas. 

c) de tamanho muito pequeno (micromoléculas) e ocorrem em baixa concentração dentro da célula. 

d) que não fazem parte da constituição química dos cromossomos. 

e) responsáveis diretamente pela transmissão da informação genética. 

 

13. (UDESC-2008) Assinale a alternativa correta, em relação aos componentes químicos da célula. 

a) Os glicídios, a água, os sais minerais, os lipídios e as proteínas são componentes orgânicos. 

b) Os glicídios, os sais minerais, os lipídios e as proteínas são componentes orgânicos. 

c) A água, os sais minerais e os glicídios são componentes inorgânicos. 

d) As proteínas, os ácidos nucléicos, os lipídios e os glicídios são componentes orgânicos. 

 

14. (UECE) A farinha de mandioca, muito usada no cardápio do sertanejo nordestino, é um alimento rico em energia. 

Entretanto, é pobre em componentes plásticos da alimentação. Quando nos referimos ao componente energético, estamos 

falando daquela substância que é a reserva energética nos vegetais. Quanto aos componentes plásticos, lembramo-nos das 

substâncias químicas que participam da construção do corpo. Tais componentes, energéticos e plásticos, são, 

respectivamente: 

a) glicogênio e proteína 

b) vitamina e amido 

c) amido e proteína 

d) vitamina e glicogênio 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO PARA INVESTIGAÇÃO DA OPINIÃO DOS ALUNOS SOBRE 

A ATIVIDADE 

Este questionário destina-se a uma pesquisa referente ao projeto de pesquisa do Curso de Licenciatura 

em Educação do Campo/Ciências da Natureza do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros. Os dados aqui 

coletados serão exclusivamente para o desenvolvimento deste trabalho que com certeza resultará em benefícios 

à Educação. As pesquisadoras se comprometem a respeitar o sigilo das informações aqui constatadas, 

conforme a ética científica. Solicitamos a sua valorosa colaboração no sentido que suas respostas venham de 

encontro com a realidade. As perguntas são todas relacionadas com o desenvolvimento das atividades durante 

a pesquisa  

 

1. Como você considera o desenvolvimento das atividades realizadas durante a pesquisa? 

a) (   ) ótima 

b) (   ) boa 

c) (   ) regular 

d) (   ) ruim 

e) (   ) não sei opinar 

 

2. Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento dessas atividades nas aulas de Biologia para a formação 

do cidadão crítico? (Mais de uma alternativa pode ser marcada) 

a) (    ) favorece o desenvolvimento intelectual 

b) (    ) trabalha na socialização 

c) (    ) desenvolve a psicomotricidade  

d) (    ) não tem benefício algum 

e) (   ) não sei opinar 

 

3. Você acredita que a abordagem do conteúdo da maneira que foi trabalho em sala de aula contribui 

para o desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem? 

a) (    ) sim            b) (    ) não           c) (    ) não sei opinar 

 

4. Quais as dificuldades encontradas durante a realização dessas atividades? (Mais de uma alternativa 

pode ser marcada) 

a) (    ) falta de material didático                         

b) (    ) dificuldade de trabalhar em equipe 

c) (    ) falta de infraestrutura 

d) (    ) nenhuma dificuldade 

e) (   ) não sei opinar 

 

5. Em outros momentos na escola, você já havia estudado algum conteúdo dessa forma? 

a) (    ) sim        b) (    ) não        c) (    ) não me lembro 

 

6.  Com relação aos procedimentos das atividades, qual(is) etapa(s) você teve maior facilidade de 

desenvolver? (Mais de uma alternativa pode ser marcada) 

a) (    ) elaborar o roteiro de perguntas                         
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b) (    ) pesquisas 

c) (    ) sistematização dos dados obtidos em documento escrito. 

d) (    ) produção de material  

e) (    ) nenhuma atividade  

 

7. Quais as fontes de pesquisas foram utilizadas durante a realização das atividades? (Mais de uma 

alternativa pode ser marcada) 

a) (    ) Livros  

b) (    ) Internet  

c) (    )  Revista  

d) (    ) Jornal  

 

8. Durante a realização das atividades, aconteceu alguma discussão no grupo? 

a) (    ) sim        b) (    ) não          c) (    ) não me lembro 

 

9. Durante os procedimentos das atividades, qual(is) a etapa(s) você teve maior dificuldade de 

desenvolver? (Mais de uma alternativa pode ser marcada) 

a) (    ) elaborar o roteiro de perguntas                         

b) (    ) pesquisas 

c) (    ) sistematização dos dados obtidos em documento escrito. 

d) (    ) produção de material  

e) (    ) nenhuma atividade  

 

10. Em qual aspecto podemos melhorar a forma de realizar essas atividades? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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