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APRESENTAÇÃO
 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 
se configura como um programa de incentivo e valorização do magistério 
e de aprimoramento do processo de formação de docentes para a educação 
básica. Para tanto, o referido programa concede bolsas para alunos dos cur-
sos de licenciatura, coordenadores institucionais, coordenadores de área 
responsáveis nas Instituições de Ensino Superior – IES e supervisores nas 
escolas da educação básica, a fim de assegurar a realização de atividades 
pedagógicas em escolas públicas, contribuir para a integração entre teoria 
e prática e a aproximação entre universidades e escolas visando à melhoria 
de qualidade da educação brasileira. Deste modo, “o diálogo e a integração 
entre licenciandos, coordenadores e supervisores geram um movimento di-
nâmico e virtuoso de formação recíproca e crescimento contínuo”1. 

O presente livro foi constituído por reflexões e relatos de expe-
riências sobre o  subprojeto da área de Biologia do PIBID da Univer-
sidade Estadual do Oeste do Paraná. O subprojeto, em questão, tem 
sido desenvolvido desde o ano de 2010 com o propósito de incentivar a 
formação de professores para a educação básica no ensino de Ciências 
e Biologia e instigar os acadêmicos bolsistas e professores supervisores 
à reflexão acerca de sua própria formação inicial e continuada a par-
tir dos fundamentos teórico-metodológicos do ensino por investigação. 
Assim, cada artigo foi elaborado com base na reflexão do desenvolvi-
mento do subprojeto, estabelecendo uma relação com o ensino de Ciên-
cias e Biologia por investigação e a iniciação à docência. 

Os trabalhos foram sistematizados em abordagens que descrevem 
a visualização dos professores orientadores (docentes da IES), capítulo 

1  BRASIL. Coordenação de Apoio de Pessoal de Nível Superior  (CAPES). Rela-
tório de Gestão 2009-2011. Brasília-DF: MEC, 2012. Disponível em: <http://www.capes.
gov.br/educacao-basica/capespibid> Acesso em: 07 de Jul. 2012. 
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um, “Ensino de Ciências e Biologia por Investigação: uma experiência 
do PIBID com acadêmicos do curso de Ciências Biológicas na Educa-
ção Básica” e dos supervisores (docentes da educação básica) referentes 
à organização das atividades e da atuação discente, capítulo dois, “PI-
BID: O olhar de professores supervisores acerca das ações desenvolvi-
das pelo PIBID na busca da autonomia da aprendizagem”. 

Os relatos de experiência desenvolvidos coletivamente pelos aca-
dêmicos bolsistas, os supervisores e os professores colaboradores (do-
centes da IES), nos quais sistematizaram resultados de suas ações nas 
escolas campo de atuação do subprojeto, são apresentados no capítulo 
três, “A digestão dos lipídeos: vivenciando uma atividade investigati-
va no ensino de Ciências”, capítulo quatro, “Investigações no ensino 
de Ciências: uma estratégia mediante a temática água”, capítulo cinco, 
“Atividades investigativas para aprender Ecologia: estratégias para o 
ensino de Ciências no 6º ano do ensino fundamental”, e capítulo seis, 
“O uso de histórias em quadrinhos no contexto escolar: estudo sobre a 
importância da reciclagem de pilhas e baterias no ensino fundamental.

Por fim, encontram-se no capítulo sete, “A presença de obstácu-
los epistemológicos no desenvolvimento do conteúdo de fotossíntese 
para alunos do Ensino Fundamental” e capítulo oito, “A cronoBiologia 
como tema articulador no ensino de fisiologia”, reflexões sobre a for-
mação discente e o contexto teórico-metodológico do subprojeto.

O objetivo deste livro é partilhar situações de ensino e aprendiza-
gem experienciadas no decorrer dos dois primeiros anos de desenvol-
vimento do subprojeto Biologia do PIBID na Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná – UNIOESTE a fim de estabelecer um diálogo 
heterogêneo de ideias. As diferentes experiências relatadas visam um 
despertar para a reflexão e práticas em novas situações da profissão do-
cente, configurando-se como o resultado da interação entre a formação 
inicial e continuada de professores de Ciências e Biologia. 

Boa leitura!

André Luis de Oliveira
Maringá, julho de 2014

Oliveira • APRESENTAÇÃO
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CAPÍTULO 1

ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA POR 

INVESTIGAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DO PIBID 

COM ACADÊMICOS DO CURSO DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Irene Carniatto
Fernanda Aparecida Meglhioratti

Daniela Frigo Ferraz
Anelize Queiroz Amaral

Lourdes Aparecida Della Justina

INTRODUÇÃO

A formação do professor deve amparar-se no estabelecimento de 
uma reflexão crítica sobre sua prática, o que inclui explicitar os elemen-
tos teóricos que fundamentam sua ação cotidiana. Nesse contexto, é 
importante, tanto na formação inicial como na continuada, a existência 
de espaços coletivos de reflexões que permitam ao professor explicitar e 
compreender os pressupostos que subsidiam suas ações. Como afirma 
Zeichner (1993, p. 21), “a prática de todo o professor é o resultado de 
uma ou outra teoria, quer ela seja reconhecida quer não”. 

A reflexão do professor sobre sua prática deve ser realizada de 
forma coletiva, mediante discussões com seus pares e o estabelecimento 
de um diálogo com as pesquisas realizadas na universidade. Isso não 
significa que o professor deve aceitar o que é produzido na Universi-
dade sem questionamento, pois o professor também constrói conheci-
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mentos no espaço escolar, mas que deve haver um diálogo entre esses 
dois espaços de produção de conhecimento. Neste sentido, o subprojeto 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 
intitulado “Ensino de Ciências e Biologia por investigação: uma relação 
entre teoria e prática”, com início em 2010, busca articular a formação 
inicial e a formação continuada de professores por meio de um grupo de 
estudos formado por 18 (dezoito) acadêmicos de um curso de Ciências 
Biológicas - Licenciatura, 03 (três) docentes da rede estadual de ensino 
do município de Cascavel-PR e 05 (cinco) docentes da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná tendo como pressupostos teórico-meto-
dológicos o ensino por investigação (GIL-PÉREZ, 1992; CARVALHO, 
1998; AZEVEDO, 2004). Este grupo, além de estudos teóricos, planeja 
e realiza ações nas escolas envolvidas mediante a proposição de módu-
los didáticos. Essas ações são, então, avaliadas e sobre elas é refletido 
nas reuniões coletivas do grupo, ocorridas semanalmente, de modo que 
novas ações sejam planejadas de forma ainda mais eficaz. 

O atual modelo de ensino presente nas nossas escolas tem se ca-
racterizado, muitas vezes, por atividades pedagógicas desarticuladas e 
distanciadas da realidade do educando e, principalmente, baseado na 
memorização das informações. Deste modo, o aluno se torna sujeito re-
ceptivo e passivo, realizando tarefas sem questionamentos. Este contex-
to favorece a manutenção do fato de que o aluno apresente dificuldades 
em relacionar a teoria desenvolvida na sala de aula com a realidade a 
sua volta, impedindo uma aproximação mais eficaz com a aprendiza-
gem das Ciências (BEHRENS, 2000). Entretanto, o processo educacio-
nal é reconhecido por habilitar o indivíduo a atuar no contexto social 
em que vive de forma ativa e crítica, e não simplesmente reproduzir 
experiências anteriores, as quais foram transmitidas por gerações. Isto 
é, o ensino deve permitir que o indivíduo aprenda e utilize seus conhe-
cimentos de modo crítico em função de uma transformação social. 

Para evitarmos o ensino memorístico e desarticulado do real 
interesse dos alunos, concordamos com Hernandez e Ventura (1998), 
quando afirmam que a busca de informações favorece a autonomia dos 
alunos. O papel do professor, neste contexto, é estabelecer relações e 

Carniatto, Meglhioratti, Ferraz, Amaral e Justina • ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA POR INVESTIGAÇÃO
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comparações que ajudem os educandos a tornar significativa a aprendi-
zagem. Ainda, acerca do papel do professor, Batista (2008) assinala que, 
no mundo contemporâneo, este não deve se limitar a assumir papéis 
de mero reprodutor dos saberes. Os professores devem ser capazes de 
entender a importância de assumir a postura de especialistas do ensino 
e também a de pesquisadores, pois o novo perfil do docente é o de fa-
cilitador, mediador do conhecimento, bem como construtor de novos 
conhecimentos.

O ensino por investigação ou ensino por pesquisa, ocorre me-
diante o tratamento de situações problemáticas abertas, aproximando 
os alunos ao papel de jovens cientistas que trabalham sob a orientação 
de um pesquisador mais experiente (VASCONCELOS; SILVA, 2005). 
No desenvolvimento do subprojeto aqui apresentado, uma abordagem 
de ensino por investigação permite associar os aspectos conceituais das 
disciplinas de Ciências e Biologia, a partir de uma metodologia de ensi-
no que leva em consideração os conceitos prévios que os alunos trazem 
de seu cotidiano. Além disso, ela estabelece uma ampla interação entre 
professor e aluno, sendo que o primeiro utiliza-se de sua experiência 
para orientar e questionar seus alunos, permitindo a progressiva cons-
trução de conceitos e preparação para atuação na sua comunidade nas 
áreas Biológicas, sociais, tecnológicas, saúde e meio ambiente. 

Rudolph (2005) defende que investigações, quando bem sucedi-
das, desenvolvem-se na forma de conceitos ou teorias, que não só au-
xiliam na resolução da situação, como também são úteis para inves-
tigações posteriores. Isso confirma que quando o ensino investigativo 
é utilizado propicia uma aprendizagem significativa dos alunos. No 
entanto, para que uma perspectiva investigativa possa se desenvolver é 
preciso formar o professor para realizar um acompanhamento constan-
te de seu trabalho em sala de aula, aproximando conteúdos conceituais 
da área e aspectos do cotidiano do aluno. 

Se um dos obstáculos para melhorar o desenvolvimento do en-
sino de Ciências e Biologia na educação Básica está na formação do 
professor, cabe a cada educador refletir sobre sua prática e sobre o signi-
ficado que dá aos conhecimentos que ensina. Neste sentido, propomos 
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como eixo norteador deste subprojeto a temática “Ensino de Ciências 
e Biologia por investigação: uma relação entre teoria e prática”, que se 
harmoniza com as ideias de Campos e Nigro (1999, p. 30), ao apon-
tarem que o ensino de Ciências por investigação permite aos alunos 
“construir conhecimentos sobre a natureza, mais próximos do conheci-
mento científico que do senso comum”. Além disso, entendemos que o 
debate sobre o enfoque de ensino por investigação que acontece nas reu-
niões de estudo do grupo e as reflexões realizadas entre professores em 
formação inicial e continuada propiciam um rico campo de discussão e 
troca de saberes entre as Escolas de Educação Básica e a Universidade. 

O CONTEXTO DO SUBPROJETO “ENSINO DE CIÊNCIAS 
E BIOLOGIA POR INVESTIGAÇÃO: UMA RELAÇÃO 
ENTRE TEORIA E PRÁTICA”

O projeto desenvolvido contemplou três escolas situadas no Oeste 
do Paraná, articuladas no subprojeto de Biologia PIBID–UNIOESTE, 
em Cascavel, PR. Inseridos em uma região voltada à produção agrícola 
e de atividades da agroindústria. Nessa região existem, tanto na área 
rural como urbana, um grande número de nascentes e córregos a se-
rem preservados. Assim, pretendeu-se que os futuros professores desen-
volvessem competências para a educação biológica, a saúde e o meio 
ambiente, visando à melhoria da qualidade de vida da comunidade. 
Considerando, ainda, que nos bairros elegidos para o desenvolvimento 
deste projeto residem comunidades de trabalhadores e famílias de baixa 
renda, e que nesses locais foi detectado que adolescentes têm apresen-
tado alto índice de desistência, baixo envolvimento e rendimento da 
aprendizagem escolar – que geralmente reflete em um baixo IDEB (Ín-
dice de Desenvolvimento da Educação Básica) – necessitando de uma 
proposta de ensino diferenciada que promova seu envolvimento, moti-
vação e permanência na escola, propôs-se uma metodologia de ensino 
diferenciada e ativa, por meio de atividades investigativas. 

Decorrente desta realidade existe uma grande necessidade de 
uma atuação conjunta entre acadêmicos de um curso de Licenciatura 

Carniatto, Meglhioratti, Ferraz, Amaral e Justina • ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA POR INVESTIGAÇÃO
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em Ciências Biológicas, professores de Ciências e Biologia e alunos e 
professores das Escolas de Educação Básica, enfatizando conteúdos es-
pecíficos que permitam uma participação para a solução de problemas, 
pautada na investigação científica e na atuação destes enquanto cida-
dãos participantes das ações e políticas públicas do seu contexto social.

Estas considerações são elementos necessários para situar este 
projeto que visa a não somente incentivar a formação de professores 
para a educação básica no ensino de Ciências, Biologia e educação am-
biental, mas, sobretudo, instigar os alunos inseridos no projeto de ini-
ciação à docência à reflexão acerca de sua própria formação inicial e à 
influência de seus estudos na prática didático-pedagógica. Consideran-
do, os contextos locais e as necessidades teórico/metodológicas para 
o ensino de Ciências e Biologia, este grupo se configurou como uma 
forma de articular a formação inicial e a formação continuada com o 
propósito de auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, 
foram formados grupos colaborativos entre acadêmicos, professores da 
rede estadual de ensino da Cidade de Cascavel/PR e docentes da Uni-
versidade Estadual do Oeste do Paraná, mediante uma fundamentação 
teórica de ensino de Ciências por investigação, com os objetivos de pro-
mover uma articulação maior durante o processo de formação inicial 
e continuada de professores; fundamentar um ensino por investigação 
com articulação entre conteúdos específicos e estratégias de ensino e 
pesquisas que permitam ao aluno da Educação Básica a construção ati-
va do conhecimento.

O desenvolvimento das atividades do referido projeto iniciou-se 
em fevereiro de 2010 e continua em andamento até o presente momen-
to. O mesmo compreende algumas etapas básicas: 

1. Levantamento preliminar junto aos professores de Ciências e 
Biologia sobre seus principais anseios e expectativas em relação 
à atuação dos acadêmicos bolsistas de iniciação à docência, con-
siderando os contextos locais e as necessidades teórico/metodo-
lógicas para contemplar um ensino de Ciências e Biologia. 

2. Divulgação e apresentação da proposta aos alunos regularmen-
te matriculados em um curso de Licenciatura em Ciências Bio-
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lógicas para realização do processo de seleção dos acadêmicos 
bolsistas de iniciação à docência.

3. Apresentação das possíveis contribuições do subprojeto no pro-
cesso de ensino e aprendizagem de Ciências e Biologia, bem 
como na formação inicial dos acadêmicos aos diretores e pro-
fessores de Ciências e Biologia das escolas envolvidas.

4. Inserção dos alunos de iniciação à docência no contexto esco-
lar com intuito de oportunizar a vivência do aluno em todos os 
momentos do trabalho pedagógico: elaboração do projeto polí-
tico-pedagógico, planejamentos, avaliação, conselho de classe, 
entre outros; 

5. Organização de um grupo de estudos com os acadêmicos de 
iniciação à docência, os professores supervisores das Escolas 
de Educação Básica e os docentes universitários para reflexão 
orientada da prática pedagógica, bem como realização de estu-
dos para efetivação de melhorias no trabalho realizado na esco-
la; 

6. Construção de um plano de atividades, a partir de estudos rea-
lizados no grupo, que contemplaram conteúdos e técnicas – de-
bates, painel integrado, seminários, simulações didáticas, vídeos 
na sala de aula, construção de modelos didáticos, experimentos, 
entre outros - referentes ao ensino de Ciências e Biologia por 
investigação – em conformidade com a realidade local e os con-
teúdos estruturantes do currículo;

7. Promoção de uma atualização teórico/prática de acadêmicos 
bolsistas e professores supervisores da Educação Básica nos 
pressupostos de uma metodologia de ensino por investigação, 
destacando a necessidade de se problematizar as aulas de Ciên-
cias e Biologia com o propósito de uma formação significativa;

8. Elaboração de problemas (aulas práticas/investigativas que sir-
vam para levantar questionamentos ou questões abertas para os 
quais os alunos da Educação Básica devem elaborar hipóteses e 
proporem soluções) pelos acadêmicos bolsistas para subsidiar as 
atividades no contexto das aulas de Ciências e Biologia.

Carniatto, Meglhioratti, Ferraz, Amaral e Justina • ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA POR INVESTIGAÇÃO
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9. Desenvolvimento das atividades pedagógicas baseadas em pro-
blemas abertos com alunos da educação básica, enfocando as 
áreas Biológicas, sociais, tecnológicas, saúde e ambiente.

10. Organização de uma exposição dos trabalhos desenvolvidos pe-
los alunos da Educação Básica durante a realização do subpro-
jeto como resultado do processo de ensino e aprendizagem por 
investigação em cada colégio contemplado; 

11. Elaboração e apresentação de trabalhos em eventos técnico-
científicos da área de ensino em Ciências e Biologia, e em edu-
cação ambiental, com resultados teórico-práticos da efetivação 
do subprojeto. 

12. Elaboração do relatório final e perspectivas de continuidade das 
atividades, envolvendo a parceria universidade e comunidade 
escolar no início de 2012. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A seguir está delineado um panorama das atividades contempla-
das no projeto nos anos de 2010 e 2011. Buscamos discutir e evidenciar 
como essas atividades têm contribuído para a formação inicial e conti-
nuada dos professores participantes do projeto. 

Grupo de Estudos e Pesquisas:

A formação do grupo de estudos constituiu-se na primeira atividade 
do subprojeto após as etapas de divulgação do PIBID nas escolas e turmas 
da Licenciatura em Ciências Biológicas. As reuniões semanais do grupo 
tiveram início em maio de 2010 e continuidade em todo o período de rea-
lização do subprojeto com encontros entre professores supervisores, acadê-
micos bolsistas e docentes universitários. Neste grupo realizamos reflexões 
orientadas sobre a prática pedagógica, bem como a realização de estudos 
para efetivação de melhorias no trabalho realizado na escola. 

As ações desse grupo contribuíram tanto para a aprendizagem 
teórica dos sujeitos envolvidos, como para investigações sobre a prática 
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e trabalhos realizados, o que configurou também essa formação como 
meio para a geração de professores pesquisadores e extensionistas na 
área de Ensino de Ciências/ Biologia/ Educação Ambiental e área de 
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). Ou seja, além da 
formação de professores, as atividades de investigação, os planejamen-
tos e subsequentes avaliações sistemáticas dos mesmos, permitiram a 
produção de trabalhos de pesquisas e publicações, efetivados pelos su-
jeitos envolvidos no grupo, em eventos científicos e periódicos das áreas 
destacadas. 

A vivência dentro de um grupo de estudos e pesquisas contribui 
para que os alunos de graduação e professores tenham uma percepção 
crítica de como a ciência é construída, isto é, facilita a compreensão 
de que a formulação de um trabalho de pesquisa depende da relação 
com seus pares, de leituras e de um trabalho de reconstrução constante 
de ideias (MEGLHIORATTI, 2009). Nesse contexto, Vianna e Carva-
lho (2001) afirmam que a vivência de episódios de pesquisas contribui 
para professores em formação continuada compreenderem a natureza 
do conhecimento científico e apresentarem uma nova visão da ciência 
no contexto de sala de aula. Desse modo, consideraram-se de suma im-
portância os encontros semanais para o processo de formação inicial e 
continuada dos participantes tanto como professores da educação bási-
ca como para a sua inserção na pesquisa na área de Ensino de Ciências. 

Inserção dos acadêmicos na escola em forma de ambientação:

A ambientação é realizada para que os acadêmicos possam co-
nhecer a estrutura física, administrativa e pedagógica da escola que é 
campo de atuação, além de vivenciar situações de ensino e aprendiza-
gem nas turmas dos professores supervisores. 

Durante essa atividade, os acadêmicos bolsistas realizavam rela-
tórios de ambientação, com informações sobre as características físicas 
da escola e dados referentes ao Projeto Político Pedagógico para com-
preenderem a importância dos estudos teóricos e a filosofia da escola 
campo de atuação. Esta atividade deu início às atividades dos alunos 
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na escola, na qual eles também se familiarizaram com os funcionários 
e professores do colégio. 

Além da elaboração de um relatório de ambientação da escola 
campo de atuação, durante todo o desenvolvimento do projeto os aca-
dêmicos observaram algumas aulas dos professores supervisores e par-
ticiparam com a proposição de temáticas de divulgação científica tra-
balhada nas aulas e atividades práticas experimentais solicitadas pelos 
professores supervisores.

A ambientação possibilitou que os acadêmicos conhecessem as 
condições estruturais das escolas envolvidas, como: biblioteca, labora-
tório, pátio, quadras, bem como a organização pedagógica e adminis-
trativa da escola. Além disso, vivenciaram a realidade escolar por meio 
da observação e participações esporádicas nas aulas dos professores su-
pervisores por meio da condução de aulas práticas experimentais, tra-
balho com textos de divulgação científica e explicações dialogadas de 
conteúdos trabalhados.

Para Lisovski e Terrazzan (2006, p. 2):

Acredita-se, que no processo de formação inicial de 
professores, existem atribuições inerentes a cada uma destas 
instituições de ensino. A escola é o espaço onde os acadêmicos 
poderão vivenciar situações “reais” de trabalho [...]. Pois, é no 
exercício da profissão que se consolida o processo de tornar-
se professor, ou seja, o aprendizado da profissão a partir de 
seu exercício possibilita configurar como vai sendo construído 
o processo de aprender a ensinar. Tal construção ocorre à 
medida que o professor vai efetivando a articulação entre os 
conhecimentos teóricos/acadêmicos e o contexto escolar com 
a prática docente.

Nesse sentido, PIBID/CAPES torna-se um momento de funda-
mental importância na carreira dos acadêmicos em formação, sendo 
um momento em que os acadêmicos estão mais receptivos às orienta-
ções, além de demonstrarem grandes anseios por contribuições que lhes 
tragam, de certa forma, maior confiança e construção de saberes.
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Planejamento dos Módulos Didáticos:

Esta atividade teve início no segundo semestre de 2010, após os 
alunos terem realizado a ambientação na escola, incluindo as observa-
ções e participação nas aulas dos professores supervisores. Desde então, 
os acadêmicos bolsistas, em parceria com o professor supervisor da Es-
cola de Educação Básica, elaboram planejamentos de módulos didáti-
cos na perspectiva do ensino de Ciências por investigação. Os referidos 
módulos didáticos contemplaram conteúdos que estavam em desenvol-
vimento nas escolas, a fim de respeitar os conteúdos programados no 
currículo da disciplina em cada escola campo de atuação. 

As modalidades didáticas contempladas nos módulos eram re-
ferentes ao ensino de Ciências e Biologia e Educação Ambiental em 
conformidade com a realidade local e os conteúdos estruturantes do 
currículo, considerando o papel da escola como a principal instituição 
indutora das políticas públicas de formação dos cidadãos.

A escola é o grande palco do diálogo e das discussões, é um 
laboratório humano de convivência onde somos possibilitados a 
criar, a pensar, a modificar, a transformar ideias e atitudes, e semear 
nos diferentes espaços novas compreensões sobre o homem e a 
natureza. E a educação ambiental no espaço da escola nos permite 
caminhar por entre as redes de relações humanas questionando 
nossas ações, nossos pensamentos. Fazemos parte de uma teia 
de relações e imersos na complexidade que são essas relações e o 
ambiente à nossa volta (FRIGO; CARNIATTO, 2012).

Algumas modalidades didáticas utilizadas foram: debates, pai-
nel integrado, seminários, simulações, experimentos, multimodos de 
representação. Como exemplo dos temas desenvolvidos nos módulos 
pode-se citar: ecologia, solo, água, citologia, reino vegetal, reprodução 
das angiospermas, embriologia, nutrição, sistema digestório e sistema 
respiratório.

Foi possível perceber a participação ativa dos alunos da educação 
básica nas aulas desenvolvidas pelos acadêmicos bolsistas, bem como 
um crescimento na formação inicial e continuada (no caso dos profes-
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sores supervisores) durante o planejamento, a elaboração, a avaliação e 
a aplicação de cada módulo didático. Esta atividade permitiu, também, 
a construção de materiais como jogos e modelos didáticos de suma 
importância para ampliar as possibilidades de aprendizagem em Ciên-
cias/Biologia e Educação Ambiental. 

Os resultados obtidos com a aplicação dos módulos foram apresen-
tados no grupo de estudos para suscitar reflexões críticas em busca de so-
lução de problemas e desafios no ensino de Ciências nas escolas envolvi-
das. Trata-se de um momento rico de discussão e crescimento para todos 
os participantes do grupo. Os professores supervisores manifestaram-se 
oralmente no grupo e em conversas informais, expondo que a atuação 
dos estudantes bolsistas proporcionou melhorias na qualidade de suas 
aulas, após a aplicação dos módulos. Ao mesmo tempo, discutiu-se as 
limitações decorrentes de atingir um enfoque mais investigativo durante 
o planejamento e implementação dos módulos, já que, em alguns casos, 
ocorreram dificuldades na elaboração de problemas mais abertos, o que 
minimiza muito o desenvolvimento das demais etapas que possibilitam 
uma demarcação como ensino investigativo. Deste modo, pode-se dizer 
que o PIBID tem proporcionado trocas significativas entre a formação 
inicial e continuada, bem como uma valiosa aproximação dos conheci-
mentos elaborados e discutidos na universidade com a realidade escolar.

Segundo Nóvoa (1992, p. 25), “a formação do professor não se 
constrói pelo acúmulo de cursos, conhecimentos ou de técnicas, mas 
sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e 
de (re) construção permanente de uma identidade pessoal”. Para esse 
autor, estar em formação implica em um investimento pessoal, em um 
trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com 
vista à construção de uma identidade.

Alarcão (1996, p. 179) considera que para uma efetiva formação 
inicial, no sentido de ser flexível e competente, deve oferecer oportuni-
dades para que ele: “Reflita sobre a sua experiência profissional, a sua 
atuação educativa, os seus mecanismos de ação, a sua práxis ou, por 
outras palavras, reflita sobre os seus fundamentos que o levam a agir, e 
a agir de uma determinada forma”.
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Contudo, é necessário que, no decorrer desse processo, o futuro 
professor analise o que faz, o que pensa, e o que sente, com o intuito 
de possibilitar, ao longo dessa trajetória, a apropriação de instrumentos 
que permitam a construção dos seus próprios primeiros saberes e faze-
res, de tal forma que essa reflexão os faça compreender que a formação 
não se faz antes da mudança, mas, sim, no decorrer dela. Para tanto, 
as discussões no grupo têm um processo constante na reflexão sobre a 
ação procurando reconstruir os módulos que seguem para o enfoque 
aqui proposto.

Demais ações desenvolvidas nas escolas:

Revitalização dos laboratórios das escolas envolvidas: em duas das três 
escolas campo de atuação, os acadêmicos bolsistas contribuíram para 
revitalização dos laboratórios de ensino de Ciências e Biologia no pri-
meiro ano de desenvolvimento do subprojeto, ou seja, em 2010. Vale 
registrar que esta revitalização inclui a organização das espécies in vitro 
presentes nos laboratórios, cuja classificação não estava adequada e/ou 
desconfigurada devido ao tempo de uso. Também se efetuou a organi-
zação de novos materiais e coleções. Com isso, promoveu-se a utiliza-
ção do espaço com maior frequência durante as aulas ministradas pelos 
acadêmicos do PIBID e permitiu-se, também, que eles fossem usados 
por parte dos professores da escola. 

Participação em atividades pedagógica variadas, tais como: auxílio em 
visitas técnicas dos alunos do ensino fundamental e médio, juntamente 
com os professores supervisores; incentivo e divulgação de um projeto 
paralelo sobre a coleta de pilhas no ambiente escolar; organização de 
um projeto com os alunos para a formação de uma horta na escola; 
confecção de materiais didáticos para utilização em aulas de Ciências; 
participação na semana pedagógica no planejamento anual da escola; 
entrega, junto com os professores, de resultados das avaliações bimes-
trais aos pais; participação em reuniões e conselhos de classes. Essas 
ações ocorrem periodicamente nas escolas de atuação dos estudantes 
bolsistas. Com exceção das atividades de semana pedagógica; entrega 
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de resultados aos pais; reuniões e conselhos de classe que ocorreram 
no final e início de cada bimestre, tendo em vista que o processo ava-
liativo obedece esta periodicidade. Essas atividades possibilitaram aos 
acadêmicos o contato com a comunidade escolar, ocorridas por meio 
de reuniões de pais, conselhos de classe e outros eventos.

Formação de um clube de Ciências: em uma das escolas desenvol-
veu-se o clube de Ciências em contra-turno, no ano de 2011, no qual 
os alunos interessados do ensino fundamental se reuniam para realizar 
experimentos e estudos de seu interesse. A organização e condução do 
clube de Ciências suscitou o interesse e participação de vários alunos do 
ensino fundamental e possibilitou a aplicação do ensino de Ciências por 
investigação de forma mais reflexionada do que em sala de aula, tendo 
em vista o número de alunos participantes e o fato de que os conceitos 
trabalhados foram desencadeados pelo interesse dos alunos do ensino 
fundamental.

Oficinas temáticas: As oficinas foram realizadas no primeiro ano 
de aplicação do subprojeto, durante o ano de 2010, em uma das esco-
las campo de atuação, tendo em vista que tal atividade foi solicitada 
pelos professores supervisores como forma de divulgar a presença dos 
estudantes bolsistas na escola. Os temas desenvolvidos foram: arte e 
materiais recicláveis; o que tem no DNA; produção de jogos didáticos; 
e educação ambiental.

Experimentos investigativos: Dentre os experimentos realizados des-
tacamos três: 1) Experimento “Efeito Estufa”, foi realizado com uma 
turma do sexto ano do ensino fundamental (5ª A do período vesperti-
no). Por meio do experimento os alunos puderam construir um micro-
-ambiente análogo ao planeta terra – um sistema de retenção de calor/
energia solar, simulando o efeito estufa. Os alunos tiveram a oportu-
nidade de manusear os materiais e discutirem a atividade de maneira 
investigativa. 2) Experimento “Forno Solar”, foi realizado com uma 
turma do sexto ano do ensino fundamental (5a C do período vesperti-
no). Neste, notou-se a grande participação dos alunos durante as aulas, 
bem como um posicionamento crítico frente a problemas científicos. 
3) Experimento “Um peixe de papel”, foi realizado com uma turma 
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do sexto ano do ensino fundamental (5a B do periodo vespertino) para 
tratar o conteúdo de tensão superficial da água. Essa foi uma divertida 
experiência, demonstrando o efeito da tensão superficial. Ao buscar-
se a compreensão dos alunos durante a experiência, foi conduzida a 
pesquisa sobre o tema: tensão superficial. Observou-se que os alunos 
levantaram hipóteses sobre o que aconteceu, utilizando-se de recursos 
de pesquisa e de suas observações sobre o que ocorreu na prática, dis-
cutindo as propriedades e características da água. Constatou-se nessas 
atividades elementos do ensino investigativo que envolveram desde a 
delimitação do problema e elaboração de hipóteses até a elaboração de 
uma síntese que explicasse o processo de resolução da situação tratada.

A formação como pesquisadores na área de Educação em Ci-
ências:

Capacitou-se os acadêmicos bolsistas para a escrita de trabalhos 
técnico-científicos na área de ensino de Ciências, possibilitando que 
os mesmos ampliassem suas reflexões acerca das experiências vividas, 
o que oportunizou sua participação em eventos técnico-científicos da 
área de Ensino de Ciências. As produções exigiram leituras e reflexões 
entre as duplas que aplicaram os módulos, para organização textual da 
experiência vivenciada. Esse exercício foi realizado no primeiro ano de 
execução do subprojeto, 2010, e teve continuidade até 2012, com a par-
ticipação de eventos sobre o PIBID e em eventos da área que desperta-
vam o interesse dos participantes do subprojeto. Destaca-se a represen-
tação da Unioeste e do Programa PIBID, mediante a participação dos 
acadêmicos e docentes na elaboração e apresentação de trabalhos nos 
seguintes eventos técnico-científicos da área de Educação em Ciências, 
Biologia e Educação Ambiental: 

1. II Simpósio Nacional de Educação e XXI Semana de Pedago-
gia: Infância, Sociedade e Educação, de 13 a 15 de Outubro de 
2010, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOES-
TE - Cascavel – PR; 
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2. V Encontro Regional Sul de Ensino de Biologia (Erebio-sul) e 
IV Simpósio Latino Americano e Caribenho de Educação em 
Ciências do International Council of  Associations for Science 
Education (ICASE), na Universidade Estadual de Londrina – 
UEL, de 18 a 21 de setembro de 2011; 

3. II Encontro Nacional das Licenciaturas e do I Seminário Nacio-
nal do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docên-
cia (PIBID), na Universidade Federal de Goiás – UFG, Goiânia 
– GO, de 28 a 30 de novembro de 2011; 

4. XIII Encontro Paranaense de Educação Ambiental – EPEA, 
na Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, em Ponta 
Grossa – PR, de 10 a 12 de agosto de 2011; 

5. VII FÓRUM BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIEN-
TAL, em Salvador, BA, no período de 28 a 31 de março de 
2012, promovido pela Rede Brasileira de Educação Ambiental 
(REBEA); 

6. Cúpula dos Povos na RIO + 20: evento organizado pela socieda-
de civil global nos dias 15 e 23 de junho de 2012, no Aterro do 
Flamengo, no Rio de Janeiro, paralelamente à Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (UNCSD), 
atuando como ministrantes da Oficina: Circulo de Diálogos – 
Tecendo Sonhos enlaçando a Governança das Universidades 
em Redes – rumo às Comunidades Sustentáveis, realização da 
REASUL, REA-PR e REAP (Redes de Educação Ambiental: 
Sul Brasileira, Paranaense, Alta Paulista), proposto por repre-
sentantes das Universidades: UNIOESTE, UEM, UNESP, 
UNIVALI e UEPG.

Além dessas produções, o desenvolvimento deste subprojeto tem 
possibilitado o acesso de diversos acadêmicos que ingressaram nos Pro-
gramas de Pós-Graduação em nível stricto sensu (mestrado) e registra-
se uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, que foram 
defendidas, as quais analisam as contribuições do programa PIBID.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto PIBID, subprojeto Ciências Biológicas, iniciado em 
2010 e que está em continuidade na Unioeste, tem se configurado como 
uma excelente oportunidade como potencializador e indutor para a for-
mação de professores pesquisadores e extensionistas na área de Ensino 
de Ciências, área de Educação Ambiental e área de Ciência, Tecnolo-
gia, Sociedade e Ambiente (CTSA). 

O grupo PIBID vem proporcionando a abordagem das ativida-
des, enfocando a troca de saberes que contribui para o processo de for-
mação de todos os envolvidos, sendo estes os acadêmicos bolsistas, os 
professores supervisores da Educação Básica, os docentes universitários 
orientadores e os educandos das turmas de ensino fundamental e médio 
participantes deste projeto. Esses sujeitos entram em contato com um 
enfoque de ensino de Ciências que não é comum em suas práticas pe-
dagógicas de modo que, ao entrarem em conflito com algumas de suas 
concepções acerca do processo de ensino-aprendizagem, oportuniza-se 
a reflexão sobre suas ações em sala de aula, direcionando-os para práti-
cas mais contextualizadas e investigativas no decorrer do projeto e das 
discussões coletivas ocorridas nas reuniões.

O desenvolvimento do projeto fortaleceu a relação da instituição 
de ensino superior com as três Escolas de Educação Básica envolvidas, 
com efetivas trocas de experiências teórico-práticas entre os diferentes 
membros da equipe, além da aquisição de diversos saberes acadêmicos, 
especialmente aqueles sobre a formação inicial na qual a teoria é vista 
como indissociável da prática. 
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CAPÍTULO 2

O OLHAR DE PROFESSORES SUPERVISORES 

ACERCA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 

PELO PIBID NA BUSCA DA AUTONOMIA DA 

APRENDIZAGEM

Carla Milene Knechtel 
Simone S. Schultz Rottava

INTRODUÇÃO

Sabemos que a educação esta passando por diversas mudanças, 
diante disto surgem várias práticas que vem com o objetivo de inovar o 
ensino, que trazem consigo possibilidades de ensinar e aprender de ma-
neira dinâmica, lúdica e integrada com a realidade despertando desta 
maneira o prazer e a autonomia na aprendizagem.

O presente trabalho tem como principal objetivo apresentar as ati-
vidades desenvolvidas por um projeto PIBID (Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência), na Escola de Educação Básica par-
ticipante. Este projeto é desenvolvido com o apoio da Coordenaria de 
Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior (CAPES) o qual tem por 
finalidade contribuir para a melhoria da educação do ensino fundamen-
tal e médio. O PIBID constitui-se numa das alternativas para fortalecer 
a formação inicial, pois os saberes que se constroem na universidade e 
os saberes que são produzidos na escola se entrecruzam.

Este relato visa apresentar resultados da experiência obtida a par-
tir do desenvolvimento de um subprojeto institucional da Universidade 
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Estadual do Oeste do Paraná vinculado ao Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES). Em especial discute-se 
o subprojeto “Ensino por investigação” do curso de Ciências Biológicas 
que ocorreu no período de 2010 a 2011 cuja atuação se deu em três Es-
colas de Educação Básica no município de Cascavel/PR, dentre esses 
a escola Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. O 
recorte aqui escolhido dá-se a partir da perspectiva do desenvolvimento 
das atividades propostas e vivenciadas pelos licenciados-bolsistas e pro-
fessores supervisores do Colégio Castelo Branco.

Destacando a importância da reflexividade e dos saberes expe-
rienciais na formação inicial e continuada de professores que destaca-
mos a importância do PIBID para a iniciação da prática docente.

Buscando uma melhoria no ensino é fundamental que o professor 
repense e melhore sua prática, percebendo que os alunos mudaram, 
logo também deve mudar a maneira de trabalhar com esses alunos, ou 
seja, deve-se evoluir da perspectiva de dar e assistir aulas para a condi-
ção de fazer aulas (ANASTASIOU; ALVES, 2004). Acreditamos que o 
PIBID contribuiu para essa evolução.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A escola é considerada a principal instituição responsável pelo 
processo educacional em nossa sociedade. Desta maneira é preciso estar 
atento para os métodos e as práticas que estão sendo utilizadas em sala 
de aula. E a educação, por ser uma prática social, se realiza num tempo 
histórico determinado e com características próprias. Atualmente pode-
mos observar uma série de mudanças na sociedade e consequentemente 
na educação, portanto há que se pensar em uma educação mais per-
tinente, contextualizada, onde considere o cotidiano do aluno. Como 
bem coloca Paulo Freire: “É pensando criticamente a prática de hoje 
ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (1996 p.43-44). 
Pensando desta maneira podemos nos perguntar: Será que os nossos 
alunos estão aprendendo tudo o que os professores estão ensinando? 
Apesar da forte ideia de se pensar que ensinar e aprender são a mesma 
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coisa, uma não necessariamente é produto da outra. 
Muitos professores ensinam e muitos alunos não aprendem por 

algum motivo essa relação é interrompida. E quando isto acontece 
compromete todo o sistema educacional a relação entre o ensino e a 
aprendizagem é muitas vezes vazia de significado, o aluno não partici-
pa do processo, é apenas um mero espectador. A educação deve levar 
em consideração o contexto histórico de quem aprende, deve ser um 
processo dialético, aberto ao conhecimento da sociedade. Só assim o 
conhecimento escolar poderá vir a ser um conhecimento significativo, o 
professor desempenha um papel fundamental nesse processo e os novos 
professores através do PIBID conseguem contato com essa realidade e 
trazem novas perspectivas para o ensino por meio de novos métodos. 

Segundo Amaral et al. (2011), a atuação do professor no espaço 
escolar reflete de forma intensa os conhecimentos e vivências que ele 
possui, considera-se, portanto, que os mesmos serão determinantes para 
o sucesso de sua prática docente. Muitos autores tratam sobre a impor-
tância da construção dos saberes durante a formação dos professores, 
principalmente na fase inicial.

Segundo Pimenta (2005), as pesquisas em relação á formação ini-
cial de professores/as vêm demonstrando que os cursos de formação estão 
desenvolvendo currículos com conteúdos e estágios distantes da realidade 
das escolas pouco tem contribuído para construir uma nova identidade do 
profissional docente, e dentro desse contexto se faz necessário novos cami-
nhos para a formação docente, assim como a discussão sobre a identidade 
profissional e os saberes da docência. Com esse entendimento, nos funda-
mentamos na afirmação de Nóvoa (1995, p. 25) que diz:

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho 
de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 
permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 
investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência.

Citando Pinto (2001), o professor tem que ser flexível, utilizar 
métodos e mecanismos diversos para atender as mais diferentes formas 
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de aprendizado, saber lidar com a heterogeneidade, e conseguir desta 
maneira despertar a atenção e interesse dos alunos.

Amaral, et al (2011), comenta que nos cursos de licenciatura 
existe um enorme abismo entre a teoria e a prática, para diminuir este 
abismo existente entre a Universidade e escola o licenciando-bolsista, 
através do PIBID  tem a oportunidade de ter um contato direto com 
a realidade do ambiente escolar. Este contato com a escola permite ao 
licenciando-bolsista ter uma visão mais realista da prática pedagógica e 
possibilita fazer uma reconstrução das teorias aprendidas na academia 
a partir da realidade escolar. Foi com base nesta necessidade de haver 
contato mais direto com o ambiente escolar que o PIBID foi desenvol-
vido. Desta forma os licenciandos-bolsistas foram inseridos no contexto 
escolar com o objetivo de desenvolver atividades para complementar 
sua formação construída na Universidade.

AÇÕES DESENVOLVIDAS

O plano de trabalho no colégio Estadual Marechal Humberto 
de Alencar Castelo Branco foi executado por seis bolsistas do curso de 
licenciatura de Ciências Biológicas da UNIOESTE, dois professores 
supervisores, um professor orientador e um coordenador da UNIOES-
TE nos anos de 2010/2011. As atividades realizadas foram: estudo bi-
bliográfico sobre o ensino por investigação, estudo do Projeto Político 
Pedagógico (PPP) e o Regimento Interno do Colégio, destacando suas 
implicações no processo ensino-aprendizagem; elaboração de material 
didático-pedagógico; organização do laboratório de Ciências, Física, 
Química, Biologia; elaboração e aplicação de módulos; oficinas rela-
cionadas às questões sobre o meio ambiente; projeto sobre sexualidade, 
projeto sobre coleta seletiva de pilhas e baterias, criação do clube de 
Ciências, preparação e aplicação de aulas práticas e participação nas 
atividades relacionadas ao cotidiano escolar como conselhos de classe, 
entrega de resultados aos pais e reuniões pedagógicas.

O estudo bibliográfico sobre o ensino por investigação aconteceu 
por meio de textos e artigos, após a leitura houve discussão e foram 
feitos apontamentos, foi através dessa leitura que aprofundamos nosso 
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conhecimento sobre esta metodologia e tivemos contato com experiên-
cias que enriqueceram nossa pratica docente.

O acesso ao PPP da escola foi de fundamental importância, pois 
ele representa a história e a filosofia da escola, nele estão os encaminha-
mentos e a descrição da organização pedagógica, portanto sua leitura 
viabiliza reconhecer e compreender a instituição com a qual os licen-
ciando-bolsista terão contato.

É sabido que o PPP está relacionado com a organização do traba-
lho pedagógico em pelo menos dois momentos decisivos, os quais, com 
base em Veiga (1995) citaremos a seguir: “como organização da escola 
como um todo e como organização da sala de aula, incluindo sua re-
lação com o contexto social imediato, procurando observar a visão da 
totalidade” (VEIGA,1995, p.14).

Entre tantas atividades desenvolvidas pelos licenciando-bolsista a 
confecção de material didático-pedagógico teve como objetivo desenvol-
ver materiais que colaborem com o processo ensino-aprendizagem, entre 
eles alguns materiais para atender alunos com necessidades especiais.

A inclusão tornou-se um desafio para os professores, receber alu-
nos portadores de necessidades especiais é desenvolver novas propostas 
de atuação. Dessa forma, as escolas devem ser capazes de identificar as 
dificuldades, criar novos materiais buscando o sucesso escolar e a eman-
cipação desses alunos, portanto o PIBID através da elaboração desses 
materiais veio colaborar com o processo de inclusão no ambiente escolar. 

Organizar o laboratório de Ciências e desenvolver aulas práticas é 
outro item desenvolvido pelos licenciando-bolsista do PIBID. O labora-
tório é de grande importância para colocarmos em prática aquilo que é 
visto na teoria, nossos alunos gostam das aulas práticas, pois é algo que 
eles podem observar, levantar hipóteses, criar e buscar soluções para 
problemas levantados em sala de aula.

As aulas práticas podem ajudar no desenvolvimento de conceitos 
científicos, além de permitir que os estudantes aprendam como abordar 
objetivamente o seu mundo e como desenvolver soluções para proble-
mas complexos (LUNETTA, 1991). Além disso, as aulas práticas ser-
vem de estratégia e podem auxiliar o professor a retomar um assunto 
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já abordado, construindo com seus alunos uma nova visão sobre um 
mesmo tema. Quando compreende um conteúdo trabalhado em sala de 
aula, o aluno amplia sua reflexão sobre os fenômenos que acontecem 
à sua volta e isso pode gerar, consequentemente, discussões durante as 
aulas fazendo com que os alunos, além de exporem suas ideias, apren-
dam a respeitar as opiniões de seus colegas de sala.

Os módulos foram aplicados nas aulas onde os licenciando-bo-
sistas fizeram suas observações prévias, desta maneira já tinham co-
nhecimento das turmas e de como elaborar as atividades, os módulos 
seguiram os conteúdos trabalhados pelo professor regente.

Em cada módulo o ensino por investigação era colocado em prá-
tica, porém em alguns conteúdos houve dificuldade de problematização, 
entre eles podemos citar o conteúdo de embriologia, esta dificuldade 
pode estar relacionada com a dificuldade de criarmos verdadeiros pro-
blemas e/ou do próprio conteúdo por se tratar de algo distante do aluno.

Com base em Freire (1987), enfatizamos que a problematização 
contempla uma dimensão, que vai além da pedagógica, por isso contri-
bui para aumentar a capacidade de percepção crítica do sujeito. Ainda 
segundo Freire (1987), a problematização faz-se por meio do diálogo e 
o ponto de partida para que ela aconteça é a análise crítica e reflexiva 
que os sujeitos cognoscentes exercem sobre uma dimensão significativa 
da realidade concreta, apresentada a eles como um problema para o 
qual eles podem construir respostas.

De acordo com Bachelard (1996), a problematização é impres-
cindível na construção do conhecimento científico. O espírito científico 
pode construir respostas para as suas perguntas à medida que é proble-
matizado. A elaboração dessa resposta insere o sujeito em um processo 
de pesquisa no qual ele percorre um longo caminho para construir o 
conhecimento científico que requer a ruptura com os conhecimentos 
primeiros, resultantes das interações cotidianas do sujeito com a sua 
realidade concreta.

Um dos objetivos do subprojeto do PIBID é colocar em prática 
o ensino por investigação e, portanto a elaboração de verdadeiros pro-
blemas que despertem nos alunos a vontade e o prazer em encontrar 
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soluções através do levantamento de hipóteses, desta maneira o aluno é 
o sujeito da sua aprendizagem.

As oficinas foram realizadas como atividade extracurricular, os 
alunos participantes faziam suas inscrições e escolhiam a oficina de 
acordo com suas habilidades, forma ofertadas oficinas sobre o Meio 
Ambiente, Materiais Reciclados, DNA, Brinquedos com material alter-
nativo, Mágicas, entre outras.

A escola passa por um período onde a falta de interesse e motiva-
ção dos alunos deixa a desejar, as oficinas apesar de não serem obrigató-
rias tiveram um grande número de inscritos, isto reforça a importância 
de ofertarmos atividades diferenciadas para que o ensino aprendizagem 
se torne algo agradável.

Oficina é uma forma de construir conhecimento, com ênfase na 
ação, sem perder de vista, porém, a base teórica. Conforme Cuberes 
(1989, apud. VIEIRA, 2002) diz: “Oficina é um tempo e um espaço para 
aprendizagem; um processo ativo de transformação recíproca entre su-
jeito e objeto; um caminho com alternativas, com equilibrações que nos 
aproximam progressivamente do objeto a conhecer”. 

Uma oficina é, pois, uma oportunidade de vivenciar situações 
concretas e significativas, baseada no tripé: sentir-pensar-agir, com obje-
tivos pedagógicos. Nesse sentido, a metodologia da oficina muda o foco 
tradicional da aprendizagem (cognição), passando a incorporar a ação 
e a reflexão. Em outras palavras, numa oficina ocorrem apropriação, 
construção e produção de conhecimentos teóricos e práticos, de forma 
ativa e reflexiva.

Portanto o PIBID vem contribuir com alternativas pedagógicas 
na busca pela autonomia do conhecimento e na busca de um ensino que 
faça sentido e que tenha aplicações na vida do estudante.

Os projetos desenvolvidos pelo licenciado-bolsistas foram sobre 
sexualidade e coleta seletiva de pilhas e baterias, ambos com o objetivo 
de sensibilização.

A utilização de projetos constitui-se, de acordo com os PCNs, 
numa alternativa pedagógica promissora, ao contrapor-se à organiza-
ção educacional tradicional, que está alicerçada nos conteúdos específi-
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cos, estabelecidos nos programas de cada disciplina do currículo escolar 
(BRASIL, 1998). É importante lembrar que estamos na busca de uma 
mudança na educação, como prevê o PIBID, tentando trazer metodo-
logias diferenciadas em cada conteúdo abordado. Nesta busca, foram 
criadas diversas situações didáticas que são inovações em relação à es-
cola tradicional.

As atividades desenvolvidas tiveram a participação de toda a co-
munidade escolar (pais, professores, funcionários e alunos), esse envol-
vimento torna a aprendizagem mais dinâmica e prazerosa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando as atividades realizadas nos anos de 2010 e 2011, 
avaliou-se de forma positiva as ações do PIBID, pois possibilitou o diá-
logo entre os professores das disciplinas de Ciências e Biologia sobre o 
ensino por investigação, o qual tem como um dos objetivos promover 
a autonomia do conhecimento pelos discentes, podendo destacar tam-
bém a importância da reflexão sobre a relação teoria-prática vivenciada 
na sala de aula pelos futuros professores.

Diante do que foi exposto, pode-se afirmar que os objetivos pro-
postos pelo PIBID estão sendo cumpridos, pois a valorização da pro-
dução dos saberes docentes, tanto dos licenciados-bolsistas quanto dos 
supervisores, está sendo proporcionado pelo programa. O licenciando-
-bolsista está sendo inserido no seu futuro local de trabalho como pro-
fessor de Ciências/Biologia, e, está vivenciando situações reais de sala 
de aula, tendo que tomar decisões, com a ajuda e colaboração de seu 
supervisor. O projeto está possibilitando ao futuro professor, questio-
namentos sobre a sua própria prática e a escola esta sendo beneficiada, 
pois esta ocorrendo uma renovação de práticas pedagógicas através de 
metodologias diferenciadas.
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CAPÍTULO 3

A DIGESTÃO DOS LIPÍDEOS: VIVENCIANDO 

UMA ATIVIDADE INVESTIGATIVA NO ENSINO 

DE CIÊNCIAS

Louise Cristina Gomes
Crislei Larentis

Fernanda Aparecida Meglhioratti

INTRODUÇÃO

O ensino de Ciências nas escolas pode receber contribuições de 
metodologias de ensino diferenciadas as quais proporcionam a cons-
trução ativa do conhecimento pelos alunos. A utilização de recursos e 
metodologias diferenciados é uma estratégia para despertar o interesse 
dos alunos em detrimento das atividades de memorização de conceitos 
que ocorrem em práticas pedagógicas tradicionais (LEMOS, 2006 apud 
OLIVEIRA, 2008).

Compreende-se que o ensino de Biologia e Ciência tem se pauta-
do, geralmente, por uma perspectiva memorística e fragmentada (ME-
GLHIORATTI et al, 2009), que prioriza a quantidade de matéria em 
detrimento da compreensão aprofundada de conteúdos significativos 
e centrais em determinadas Ciências (CARVALHO et al, 2011). Desse 
modo, o ensino de Ciências deve fazer sentido para o aluno e ajudá-lo 
a não apenas compreender o mundo físico, mas, também, reconhecer 
seu papel como participante de decisões individuais e coletivas (BRA-
SIL, PCN, 1997). Assim, é necessário, nas aulas de Ciências, que se 
estabeleçam relações entre os conteúdos que estão sendo abordados e o 
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conhecimento empírico do aluno, pois, quando este estabelece associa-
ções entre o conteúdo científico abordado em sala de aula e os conceitos 
construídos no seu dia a dia, torna-se mais fácil a compreensão dos as-
suntos estudados. Dessa forma o aluno pode reconstruir seus conceitos 
sobre o mundo natural e aproximá-los do conhecimento científico para 
reestruturar, desse modo, sua visão de mundo. 

A finalidade do processo educativo na escola não se limita à 
construção de conhecimentos. Tal processo deve, também, voltar-se à 
construção de atitudes, de forma que ele venha a contribuir positiva-
mente para o comportamento do indivíduo e para a sociedade. Para 
que isso ocorra, a interação aluno-professor deve ser um dos fatores 
fundamentais no trabalho desenvolvido em sala. Para tanto, o professor 
deve planejar e criar situações que envolvam os alunos e promovam o 
seu aprendizado (KRASILCHICK, 2005).

Para Becker (2001), um processo de ensino-aprendizagem que 
não possibilita a transformação do pensamento do aluno, a partir da 
fonte de aprendizagem, é um processo passivo no qual há apenas a 
transmissão de conteúdos que o aluno ouve, memoriza, aprende super-
ficialmente para, depois, repassar aquilo que absorveu já pronto. Isso 
não exige um pensamento ativo, já que o aluno não precisa elaborar 
hipóteses para testar e encontrar uma solução mais adequada para o 
conteúdo, pois este não foi problematizado, apenas passado para o edu-
cando.

Para que o aluno se sinta motivado a aprender, é necessário que 
o professor elabore atividades que exijam a sua participação, tais como 
as atividades de caráter investigativo. Nelas não se oferece um roteiro 
pronto para a realização da prática, mas sim, problematiza-se o conteú-
do para que o aluno desenvolva suas hipóteses, utilize seus conhecimen-
tos prévios – muitas vezes construídos por meio de suas experiências 
cotidianas – e, finalmente, teste suas ideias para encontrar uma solução.

Para Silva e Del Pino (2009), possibilitar ao aluno agir e pensar 
sobre suas ações faz da aula um momento de construção no qual os 
seus saberes são considerados e questionados para serem, posterior-
mente, reconstruídos. Daí resulta a importância de estimular o aluno 
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a participar das atividades em sala de aula. Para aproximar o aluno do 
conhecimento científico, o professor pode utilizar atividades investigati-
vas que requerem dele observação, reflexão, discussão e relato. As ativi-
dades devem fazer sentido para o aluno, de modo que ele saiba o porquê 
da realização das tarefas (MORTIMER, 2000, CARVALHO, 2004). 

A investigação científica, ou também a experimentação, parte 
sempre de uma situação problemática – um problema a ser definido e 
delimitado. O problema flui, decisivamente, no desenvolvimento e di-
recionamento da investigação (CRUZ et al., 2004). De modo análogo, 
um problema de cunho pedagógico, lançado aos alunos, instiga-lhes a 
curiosidade, a vontade de participar e de interagir com os colegas de 
classe e com o próprio professor.

Com fundamento em uma metodologia que instigue a participa-
ção dos alunos, propôs-se uma aula investigativa, a qual é descrita nesse 
capítulo. A aula proposta está inserida no contexto do projeto “Ensi-
no de Ciências e Biologia por investigação: uma relação entre teoria e 
prática”, vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) – UNIOESTE. Nesse projeto foram elaborados au-
las e módulos didáticos mediante a utilização da metodologia de ensino 
por investigação. Nesse texto apresenta-se o desenvolvimento de uma 
atividade investigativa, iniciada com um problema/experimento, que 
buscou favorecer a compreensão do processo digestório e a importância 
das reações químicas que ocorrem em nosso corpo para o bom funcio-
namento dos sistemas que integram o organismo humano, relacionan-
do-os com o cotidiano dos alunos.

A COMPREENSÃO DO PROCESSO DE DIGESTÃO DOS 
LIPÍDEOS: SUBSÍDIOS PARA A PROPOSIÇÃO DE UMA 
PRÁTICA INVESTIGATIVA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS

Para propiciar o desenvolvimento de uma aula com uma perspec-
tiva metodológica investigativa, propomos como ponto de partida pro-
blematizador um experimento sobre a digestão dos lipídeos. A prática 
experimental – que consiste em um procedimento simples – pode ser 
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realizada pelos próprios alunos e estimula a participação de todos. No 
entanto, apesar do procedimento ser simples, pode-se discutir, a partir 
desse experimento, conteúdos complexos que envolvem o processo de 
digestão dos lipídeos. 

Como modo de subsidiar a utilização desse experimento investiga-
tivo em situações de sala de aula, explicaremos, de forma resumida, o que 
caracteriza os lipídeos, sua função de armazenamento energético, sua 
presença na alimentação e seu processo de digestão nos seres humanos.

Os lipídeos constituem um grupo de moléculas orgânicas com 
composições e estruturas moleculares muito diferentes. Estas moléculas 
são classificadas como lipídeos com base em sua solubilidade. Eles são, 
pois, insolúveis em água, mas solúveis em solventes apolares como o 
álcool (SHERWOOD, 2011). Os lipídeos são compostos céreos, gra-
xos ou oleosos encontrados em plantas e animais. Como repelem água, 
estão presentes na delimitação de estruturas, por exemplo, em mem-
branas celulares, onde eles funcionam como uma barreira que separa 
o conteúdo intracelular do líquido extracelular (SHERWOOD, 2011). 
Entretanto, por ser um grupo bastante diversificado, os lipídeos desem-
penham inúmeras funções estruturais, energéticas e hormonais no or-
ganismo. Desse modo, podem-se reconhecer nos seres vivos lipídeos 
de armazenamento energético, constituintes de membranas estruturais, 
sinalizadores, entre outros (NELSON; COX, 2002). 

Os lipídeos de armazenamento – gorduras e óleos – são derivados 
de ácidos graxos. Os lipídeos mais simples, derivados de ácidos gra-
xos, são os triglicerídeos, constituídos pela ligação de três moléculas de 
ácidos graxos com uma de glicerol. A maioria das células eucarióticas 
apresenta triglicerídeos na forma de gotículas microscópicas de óleos 
no citoplasma aquoso como forma de depósitos de combustíveis me-
tabólicos. Nos vertebrados ocorre ainda a presença de células especia-
lizadas em armazenamento de grande quantidade de triglicerídeos na 
forma de gotículas de gorduras, são as células adiposas ou gordurosas 
(NELSON; COX, 2002). Em muitas plantas os triglicerídeos são arma-
zenados como óleo nas sementes para propiciar um armazenamento 
energético para a germinação. 
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Tanto as células adiposas como as sementes em germinação pos-
suem uma enzima chamada lípase, que permite – quando necessário ao 
organismo e a diferentes tecidos celulares – a quebra de gorduras e óleos 
para liberar ácidos graxos que são transportados a regiões onde são ne-
cessários como combustíveis. A vantagem para os organismos armaze-
narem energia na forma de triglicerídeos é o fato da oxidação dos ácidos 
graxos liberados produzir mais que o dobro de energia do que a oxidação 
dos açucares. Além disso, como os triglicerídeos não são hidratados, o 
organismo não precisa suportar um peso adicional da água que estaria 
associado aos açucares quando armazenados (NELSON; COX, 2002).

Como os lipídeos estão presentes em células de animais e plantas 
(na forma de óleos e gorduras), quando nos alimentamos obtemos mo-
léculas como ácidos graxos e glicerol a partir de um processo digestório 
que tem certas particularidades com relação aos lipídeos. A seguir des-
crevemos, sucintamente, o sistema digestório humano, para nos ater-
mos, mais detalhadamente, na digestão dos lipídeos. 

A digestão humana constitui-se de uma série de transformações 
físico-químicas dos alimentos ingeridos para que eles se convertam em 
partículas menores capazes de serem absorvidas pelo organismo. Esse 
processo se inicia no interior da boca, onde ocorre o fracionamento 
das partículas alimentares através da mastigação. Neste local também 
se inicia a digestão química do amido por meio da enzima amilase, 
secretada pelas glândulas salivares. Uma vez deglutido o alimento, ele 
é conduzido pelo tubo digestório por meio de ondas de contrações mus-
culares. Ao longo do tubo são adicionadas secreções ao alimento pelo 
epitélio secretório, fígado e pâncreas e cria-se uma mistura conhecida 
por quimo (SILVERTHORN, 2010). 

Quando o alimento é engolido, ele passa para o esôfago – um 
tubo que conduz o alimento até o estômago, um órgão em forma de 
saco – que contínua o processo digestório iniciado na boca ao misturar 
o alimento com ácidos e enzimas para criar o quimo (SILVERTHORN, 
2010). No estômago, as glândulas presentes na parede desse órgão sin-
tetizam e secretam enzimas digestivas (pepsina) que degradam as pro-
teínas em peptídeos. 
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A maior parte da digestão acontece no intestino delgado (que se 
divide em duodeno, jejuno e íleo). Nesse local, a digestão é realizada 
por enzimas intestinais, auxiliadas por secreções produzidas pelo pân-
creas e fígado. A digestão é, essencialmente, completada no intestino 
delgado e os nutrientes digeridos, assim como os líquidos secretados, 
também são absorvidos ali por meio de vilosidades. Essas propiciam a 
absorção de água e sais minerais, bem como aminoácidos, alterando a 
consistência do quimo. Cerca de 1,5 litros de quimo ao dia passam para 
o intestino grosso, onde são absorvidos água e eletrólitos, formando as 
fezes. Em sua porção terminal (o reto), as fezes ficam armazenadas e 
são eliminadas pelo ânus (orifício final do trato digestório) (SILVER-
THORN, 2010).

Após fazer uma breve descrição do processo digestório, enfati-
zamos, mais especificamente, o processo de digestão das gorduras, 
que é realizada, essencialmente, no intestino delgado. A digestão das 
gorduras deve-se principalmente à ação das lípases presentes no suco 
pancreático. A liberação desse suco é sinalizada pela ação do hormô-
nio secretina, que é liberado pelo duodeno em resposta a presença do 
pH ácido presente no quimo, que chega do estômago. O hormônio se-
cretina promove a secreção do suco pancreático, rico na enzima lipase 
(SILVERTHORN, 2010). Esta enzima hidroliza uma grande variedade 
de triglicerídeos e tem sua atividade aumentada pela presença de ami-
noácidos, íons de cálcio e, principalmente, pelos sais biliares lançados 
no duodeno pela vesícula biliar nos períodos digestivos. 

A bile é uma solução não enzimática produzida por células do 
fígado. A bile é constituída por sais biliares – que facilitam a digestão 
enzimática das gorduras –; pigmentos – como a bilirrubina, subproduto 
da degradação da hemoglobina –; e colesterol – o qual é excretado nas 
fezes. A bile é secretada dentro de ductos hepáticos que a levam à vesí-
cula biliar, na qual é armazenada. A liberação da bile é estimulada pela 
presença do hormônio colicistocinina que induz à contração da vesícula 
biliar, resultando na excreção do líquido biliar (SILVERTHORN, 2010). 

A maioria dos lipídios não é solúvel em água. Dessa forma, quan-
do o quimo chega ao intestino delgado ele está repleto de grandes go-
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tas de gordura. É importante lembrar que os sais biliares (liberados no 
intestino delgado) têm caráter anfifílico, ou seja, apresentam em suas 
moléculas uma parte solúvel em água (hidrofílica) e uma porção que 
é solúvel em gordura (hidrofóbica). Isso permite a formação de uma 
emulsão com pequenas gotas de gorduras solúveis em água (AIRES, 
1985; SILVERTHORN, 2010). No entanto, a cobertura de sais biliares 
dessas pequenas gotas de gorduras dificulta a digestão. Isso ocorre pelo 
fato de que a enzima lipase é incapaz de penetrar nos sais biliares. As-
sim, a digestão de gorduras requer também a colipase, um cofator pro-
teico secretado pelo pâncreas. A colipase desloca alguns sais biliares da 
cobertura das pequenas gotas de gorduras para permitir que a enzima 
digestiva lipase acesse a gordura localizada dentro da cobertura de sais 
biliares (SILVERTHORN, 2010). 

A hidrólise dos triglicerídeos ocorre em etapas que formam mo-
noglicerídeos, ácido graxo e glicerol. Os produtos mais comuns da hi-
drólise dos triglicerídeos são os mono e diglicerídeos. Após a digestão, 
os produtos da digestão de triglicerídeos (ácidos graxos, glicerol, mono 
e diglicerídeos) são absorvidos e tendem a aglomerar-se e formar mice-
las, que são absorvidos pelos enterócitos – células encontradas na super-
fície do trato intestinal, principalmente no jejuno e íleo (SANT’ ANA, 
2004). 

Após a absorção, os produtos da digestão de lipídeos, são nova-
mente convertidos em triglicerídeos. Como os triglicerídeos são insolú-
veis na fase aquosa, há necessidade de uma proteção dessas moléculas 
para o transporte de lipídeos para os diversos órgãos. Essa proteção é 
realizada pelas partículas de lipoproteínas, que possuem uma camada 
hidrofílica e hidrofóbica e, assim, permitem o transporte dessas molé-
culas na circulação. Ao passar pelos capilares de determinados tecidos, 
especialmente no tecido adiposo, os triglicerídeos destas partículas são 
novamente dissociados em ácidos graxos livres e glicerol. Os ácidos 
graxos são absorvidos pelos tecidos onde formarão novos depósitos de 
gordura, enquanto o glicerol é transportado para o fígado ou rins, onde 
será armazenado ou metabolizado. Em nosso corpo existem células es-
pecializadas em armazenar gorduras, são as células adiposas (adipó-
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citos), que chegam a ser compostas de 95% de gordura, na forma de 
triglicerídeos (GENTIL, 2002; SANT’ANA, 2004).

Nesse contexto, o experimento – que tem como base a mistura 
do óleo, água e detergente – serviu para mostrar, de maneira análoga, a 
ação dos sais biliares na formação de uma emulsão, com pequenas gotas 
de gorduras solúveis em água. Nesse caso, utilizamos o detergente, um 
surfactante constituído por uma porção hidrofílica e outra hidrofóbica. 
Devido a essa característica, os surfactantes tendem a se distribuir nas 
interfaces entre fases fluídas com diferentes graus de polaridade (óleo/
água e água/óleo), ou seja, os detergentes possuem a capacidade de 
emulsificar as gorduras (NITSCHKE; PASTORE, 2002).

A UTILIZAÇÃO DE UMA PRÁTICA INVESTIGATIVA 
SOBRE DIGESTÃO DE GORDURAS EM UMA TURMA 
DO OITAVO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Após detalharmos as diferentes etapas envolvidas no processo de 
digestão dos lipídeos, evidenciamos neste capítulo o desenvolvimento 
de uma atividade investigativa, aplicada para 10 alunos do 8º ano de 
uma escola estadual de Cascavel – PR, com duração de 50 minutos. A 
aula foi registrada mediante gravação de vídeo por uma câmera Sony e, 
posteriormente, transcrita. 

Os materiais utilizados foram os seguintes: copo de Becker, bas-
tão de vidro, água, detergente líquido e óleo de cozinha. Os próprios 
alunos realizaram o experimento no laboratório de Ciências da escola. 
Na transcrição os alunos bolsistas em formação inicial do PIBID-U-
NIOESTE que desenvolveram a aula são indicados pelos códigos B1 e 
B2, enquanto os alunos do Ensino Fundamental são indicados por A1 
até A10. 

As observações realizadas no início do desenvolvimento da ativi-
dade evidenciaram que os alunos estavam motivados para a realização 
do experimento e queriam participar diretamente da aula. Iniciou-se o 
diálogo com os alunos mediante uma simples pergunta:

Gomes, Larentis e Meglhioratti • A DIGESTÃO DOS LIPÍDEOS



45

REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS NO CONTEXTO DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: PIBID/BIOLOGIA - UNIOESTE

B1:–“Que materiais vocês estão vendo aqui?”

Todos responderam que na mesa tinha um litro de óleo, água e 
detergente. Após as respostas, questionou-se:

B1: –“E o que se pode fazer com estes materiais?”

Em seguida, questionou-se se as substâncias apresentadas pode-
riam ser misturadas. Diante desse questionamento, um aluno (A1) nos 
respondeu que a água poderia ser misturada com o detergente. Frente 
ao exposto pelo aluno, questionou-se a turma:

B1: –“Mas e o óleo?”

Desafiados pela questão, eles ficaram na dúvida, mas A1 respondeu:

A1: –“O óleo também, mas ele vai ficar por cima [...]”

Iniciaram, então, a primeira mistura, utilizando óleo e água. Uma 
das alunas (A2) quis fazer a mistura das duas substâncias no Becker. 
Todos eles já imaginavam que o óleo não iria se misturar com a água, 
mas alguns pediram para que fosse agitado rapidamente o conteúdo do 
recipiente porque esperavam obter uma mistura um pouco homogênea. 
A aluna agitou bastante a mistura e eles acharam bonitas as gotas de 
óleo que giravam em meio da água, pois produziam aspecto brilhante 
no vidro do Becker. Ao cessar o movimento, o líquido repousou lenta-
mente e os alunos confirmaram a hipótese inicial de que o óleo não se 
mistura com a água.

Os alunos foram questionados sobre os motivos pelos quais a 
água e o óleo não se misturavam. Em um primeiro momento não sou-
beram responder. Questionou-se, então, que tipo de substância é a água. 
Então, alguns alunos responderam que é H

2
O, e que o óleo é diferente 

da água em sua composição, mas não sabiam dizer por quê. Pergun-
tou-se, em seguida, que tipo de substância é o óleo. A essa questão eles 
responderam que o óleo é uma gordura. Nesse momento, então, expli-
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cou-se que a densidade do óleo é menor que a da água, por isso o óleo 
fica sobre a superfície da água. 

Em seguida, lançou-se a ideia de adicionar àquele recipiente com 
água e óleo o detergente e, prontamente, um dos alunos (A5) disse que 
nessa situação deveriam ser misturados todos os componentes do ex-
perimento. O aluno A5 pegou o bastão de vidro e mexeu bastante o 
conteúdo do Becker depois de adicionar à mistura o detergente. To-
dos perceberam que não ocorreu o mesmo efeito das bolhas brilhantes 
como antes. Quando o líquido parou de se movimentar, ele comentou:

A5: “Viu! Eu falei que ia misturar, eu sei, eu lavo louça!”

Com esse comentário, os colegas riram, mas ele estabeleceu uma 
relação entre a atividade da sala de aula com o seu cotidiano, indicando 
que tais relações acontecem com bastante frequência nas situações de 
ensino. As bolsistas ministrantes da aula instigaram, então, os alunos 
ao levantamento de hipóteses sobre os motivos pelo quais a presença do 
detergente permitira a mistura. 

B1: –“Por que tudo se misturou? O que aconteceu com o óleo?”
A5: –“Ele se desmanchou”
B2: –“Mas desmanchou o quê?”
B1: –“O óleo não é feito também de moléculas, partículas? O que 
ocorreu com essas moléculas?”

Novamente eles responderam que o óleo se desmanchou, as par-
tículas desapareceram. Iniciamos, nesse momento, um diálogo para 
instigá-los a lembrar-se das aulas sobre o sistema digestório, para que 
recordassem o termo adequado para definir o que havia acontecido 
com as partículas de óleo. Surgiram palavras como “diluir”, “triturar” 
e “quebrar” as partículas, ações que fariam com que o óleo se mistu-
rasse gradativamente à água. A partir disso, conduzimos o diálogo de 
maneira que eles fossem relacionando a experiência realizada com o 
seu cotidiano e com o seu próprio organismo. Nesse instante um dos 
alunos falou:
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A1: –“Eu sei que quando a gente come gordura, que chega lá no 
estômago, acho que é o fígado que solta um negócio que ajuda 
digerir as gorduras, não sei explicar direito”.
B2: –“E como é o nome dessa substância?”
A5: –“Suco gástrico”.

Os alunos foram instigados para que se lembrassem do nome da 
substância capaz de auxiliar na digestão das gorduras. Eles recordaram 
da aula sobre o sistema digestório e comentaram o que se lembravam 
sobre essa substância. Percebe-se que os alunos não se lembram do local 
onde ocorre, essencialmente, a digestão das gorduras, mas têm algumas 
informações anteriores que permitem ao professor retomar aspectos 
que já foram trabalhados em aula. Assim, é importante ressaltar que a 
digestão de gorduras ocorre, essencialmente, no intestino delgado pela 
ação da enzima digestiva lípase e que os sais biliares promovem a solu-
bilização das gorduras em água.

É importante destacar que o experimento utilizado é apenas um 
momento problematizador da aula e que o professor, a partir dessa ati-
vidade, pode elaborar analogias com o processo digestório que acontece 
nos seres humanos. Desse modo, as ideias dos alunos devem ser dis-
cutidas e o professor deve mediar a construção de novos conceitos e a 
sistematização de ideias. Nesse contexto, é importante que o professor, 
ao final da atividade, realize sínteses do que foi trabalhado em aula e 
dos conceitos vinculados ao processo digestório. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização de atividades problematizadoras, como um experi-
mento investigativo, exige boa preparação dos professores para que este 
possa mediar a construção de conhecimentos pelos alunos. O professor 
deve estar bem informado sobre o assunto e elaborar elementos de rela-
ção ou de problematizações entre as ideias que aparecem na discussão 
com os alunos e os conceitos científicos que serão construídos. 

Segundo Marandino et al. (2009) muitos professores, mesmo de-
sejando aplicar atividades práticas para os alunos, nem sempre superam 
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as dificuldades encontradas no dia a dia da escola. Os principais proble-
mas que podem inibir o professor de inovar o cotidiano em sala de aula 
diz respeito: à ordem estrutural, ao tempo curricular, à insegurança em 
ministrar as aulas e a grande quantidade de alunos para serem levados 
ao laboratório. No entanto, atividades investigativas simples realizadas 
em sala de aula podem contribuir para construir conceitos de forma sig-
nificativa e problematizadora. A atividade descrita nesse capítulo é um 
exemplo de um experimento simples que cumpre esse papel. 

O experimento realizado mostrou-se motivador para o grupo de 
dez alunos do 8º ano que participaram da aula. A condução do diálogo 
instigou-os a relacionarem os aspectos observados no experimento às 
ações do cotidiano e ao processo de digestão que ocorre no organismo. 
Os alunos conseguiram associar a função do detergente no experimento 
com a função do líquido biliar, no sistema digestório. 

Em alguns momentos, no processo de ensino, pode ser neces-
sária a utilização de experimentos mais complexos que exigem maior 
tempo de preparação e um número maior de materiais para monta-
gem da atividade prática. No entanto, é importante destacar que o la-
boratório de ensino e as aulas práticas não são réplicas das atividades 
científicas e sim atividades facilitadoras da aprendizagem do aluno. 
Como afirma Marandino et al. (2009), muitas vezes a expectativa de 
que o laboratório é uma “réplica” científica torna a tarefa muito mais 
árdua. Como demonstrado no experimento investigativo proposto, 
experimentos simples podem facilitar a compreensão do conteúdo e 
proporcionar a construção de conceitos científicos pelos alunos, mas 
isso depende da forma que o professor irá mediar a construção desses 
conhecimentos. 

O professor ao conduzir a atividade de maneira investigativa faz 
com que os alunos se sintam à vontade em expor suas ideias, seus con-
ceitos, sem medo de dizer algo equivocado sobre o assunto. A partir da 
participação do aluno a aula se torna mais produtiva e o professor atin-
ge seu objetivo ao facilitar a construção cognitiva. As respostas prontas 
não motivam os alunos a pensarem e a dialogarem com os colegas e 
com o professor, por isso o ensino por investigação tem sido conside-

Gomes, Larentis e Meglhioratti • A DIGESTÃO DOS LIPÍDEOS



49

REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS NO CONTEXTO DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: PIBID/BIOLOGIA - UNIOESTE

rado uma metodologia adequada para as aulas de Ciências, de modo 
que a riqueza de uma atividade experimental reside, principalmente, na 
possibilidade de gerar questionamentos nos alunos (MARANDINO et 
al, 2009).
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CAPÍTULO 4

INVESTIGAÇÕES NO ENSINO DE CIÊNCIAS: 

UMA ESTRATÉGIA MEDIANTE A TEMÁTICA 

ÁGUA

Juliete Gomes de Lara de Souza
Mariana Bolake Cavalli

Irene Carniatto
André Luis de Oliveira

Eliane Baccin

INTRODUÇÃO

Sabemos que uma das finalidades do sistema educacional é pro-
porcionar aos futuros cidadãos capacidades de aprender, para que se-
jam aprendizes mais flexíveis, eficazes e autônomos (POZO, 2003). 
Partindo dessa premissa e na expectativa de reverter os problemas que 
afligem a educação, acreditamos que a adoção de novas práticas educa-
tivas, dentre as quais se destaca o uso de estratégias de ensino diversifi-
cadas como o ensino por investigação, possa auxiliar na superação dos 
obstáculos, tanto da aprendizagem, quanto na aquisição de conceitos 
científicos.

Com esse intuito o ensino de Ciências tem sofrido nos últimos 
anos inúmeras propostas de transformação. Em geral, as mudanças 
apresentadas têm o objetivo de melhorar as condições da formação do 
espírito científico dos alunos tendo em vista as circunstâncias históri-
co-culturais da sociedade contemporânea. As alterações tentam situar 
a ciência e o seu ensino no tempo e no espaço, enfatizando em cada 
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momento um aspecto considerado mais relevante na forma do homem 
entender e agir cientificamente no mundo por meio de um conhecimen-
to que, de modo geral, está além do senso comum.

Um ensino de Ciências comprometido com a autonomia e com o 
desenvolvimento intelectual dos estudantes deve propor atividades que 
permitam aos aprendizes construírem evidências para sustentar a ade-
quação e validade de modelos científicos. 

O ensino de Ciências segundo o pressuposto da metodologia in-
vestigativa, que conforme Gil-Perez e Castro (1996); Carvalho (1998); 
Borges (2002); Azevedo (2006); Sá (2009) propõe o uso de atividades 
investigativas que partem de uma problemática a fim de promover ha-
bilidades cognitivas, vêm ao encontro de aulas alternativas de Ciências, 
diferentes daquelas tradicionais que têm sido mais comuns nas escolas. 
Tendo como norte a metodologia investigativa e a aprendizagem signi-
ficativa, que Moreira (2006, p. 38) define como “o processo por meio do 
qual, novas informações adquirem significado por interação (não asso-
ciação) com aspectos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva”, o 
ensino e a aprendizagem devem funcionar como elos para o estabeleci-
mento de relações entre os conteúdos, noções e conceitos, utilizando-se 
de múltiplos meios e diferentes estruturas motivacionais e cognitivas.

Segundo os pressupostos da metodologia investigativa é primor-
dial que se tenha pelo menos duas características básicas para que se 
consiga um conhecimento significativo: 1) a aprendizagem se dá através 
do ativo envolvimento do aprendiz na construção do conhecimento; 2) 
as ideias prévias dos estudantes desempenham um papel importante 
no processo de aprendizagem. Por exemplo, Bok (1986, p. 13) adverte:

Não podemos nos contentar em ensinar aos estudantes a se 
lembrar de um corpo fixo de conhecimentos; em vez disso, 
cumpre-nos ajudá-los a dominar técnicas de resolver problemas e 
hábitos de aprendizado contínuo.

Dessa forma, o ensino de Ciências por investigação configura-se 
como uma possibilidade de oportunizar ao aluno participar de seu pro-
cesso de aprendizagem, implicando em mobilizá-lo para a solução de 
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um problema e, a partir dessa necessidade, produzir seu conhecimento 
por meio da interação entre pensar, sentir, discutir, explicar, relatar e fa-
zer. Delors (1998) sugere a promoção da aprendizagem por toda a vida, 
a qual contemple a capacidade de resolver problemas e tomar decisões. 
Para ele, o conhecimento deveria ser ensinado de modo a capacitar os 
alunos a enfrentarem o inesperado e a incerteza.

Levando em consideração uma aprendizagem significativa, diver-
sos autores, entre eles Fumagalli (1993), Harlen (2000) e Howe (2002), 
crêem que é mais valido ensinar algumas competências relacionadas 
aos procedimentos de investigação do que ensinar o método científico 
propriamente dito. Para esses autores, tais competências são: 

	Observar com um propósito (procurando padrões e peculiari-
dades);

	Descrever o observado;
	Comparar e classificar, com critérios próprios ou padronizados;
	Formular perguntas investigativas;
	Propor hipóteses e previsões;
	Planejar experimentos para responder a uma pergunta;
	Analisar resultados;
	Propor explicações para os resultados e elaborar modelos que se 

ajustem aos dados obtidos;
	Procurar e interpretar informações científicas de textos e outras 

fontes;
	Argumentar com base em evidências;
	Escrever textos segundo a linguagem das Ciências.

Nesse sentido, o ensino de Ciências por investigação contempla 
e integra temáticas necessárias ao cotidiano do aluno e implica em va-
lores indispensáveis à formação social de cada estudante, bem como na 
discussão do papel desse na sociedade. Com este objetivo foram desen-
volvidas as atividades do presente trabalho, enfocando a importância 
da temática “água” no ensino de Ciências, sabendo que se trata de um 
bem vital, de extremo valor para a sobrevivência da espécie humana e 
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de todas as outras em nosso planeta, sendo, também, considerada um 
recurso finito, escasso e que, não obstante, condiciona-se atualmente a 
problemas de quantidade e de qualidade. Portanto, encontrar os cami-
nhos pelos quais tais informações sejam construídas com os alunos é, 
sem dúvida, um grande desafio que se apresenta para a educação; afi-
nal, tal temática deve ser discutida e trabalhada por meio de atividades 
em que o aluno perceba a importância de tal recurso natural, pois sua 
preservação é imprescindível para a continuidade da vida na Terra.

Nessa perspectiva, podemos dizer que a escola apresenta espa-
ço e tempo privilegiados para promover tais atividades. O ambiente de 
ensino pode articular, de forma dinâmica, todos os atores envolvidos, 
principalmente os alunos, de maneira a proporcionar condições para o 
desenvolvimento de atividades que favoreçam o conhecimento e o con-
sumo sustentável (COSTA; RIBEIRO; RIBEIRO, 2001).

METODOLOGIA

O módulo didático apresentado, no qual se enquadra a temática 
“água”, foi elaborado dentro da proposta da metodologia investigativa 
no subprojeto do curso de Ciências Biológicas do Programa Institucio-
nal de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), da Universidade Estadu-
al do Oeste do Paraná. 

O presente módulo contempla atividades de observação, pesqui-
sa e experimentação. Tais procedimentos foram desenvolvidos com o 
objetivo de valorizar a observação como fonte de informação e expli-
cação dos fenômenos naturais e como ferramenta para contribuir com 
a sensibilização individual dos alunos no que se refere à preservação 
do ambiente – por meio do conhecimento dos problemas decorrentes 
da escassez de recursos hídricos –, assim como no que diz respeito aos 
cuidados necessários de serem tomados para com a água no sentido de 
promoção da saúde coletiva. Este módulo foi composto por cinco as-
suntos básicos: propriedades da água, estados físicos da água, qualidade 
e tratamento da água, doenças relacionadas com a água, utilização e 
preservação da água. Contudo, estes assuntos não foram tratados frag-
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mentadamente, sendo apresentados de forma unificada. As atividades 
articularam-se a fim de possibilitar o entendimento do assunto buscan-
do o conhecimento pré-existente de cada aluno, com o objetivo de in-
vestigar, refletir e propor estratégias de ação.

 
ANÁLISE E DISCUSSÃO

Água pra quê?!

No início da aplicação do módulo surgiu a necessidade de fami-
liarização dos alunos com o tema e, nesse sentido, conhecer os conceitos 
prévios dos estudantes de modo a promover uma discussão interativa 
em que cada um dos aprendizes se sentisse à vontade para colocar em 
pauta seu conhecimento sobre o assunto proposto e articulá-lo a outros 
tantos que surgiriam; o processo, então, deu-se por meio da interação 
entre professor e aluno. Nessa relação, o professor teve o papel funda-
mental de instigar os discentes, que estavam em situações de resolução 
e análise de problemáticas abertas. 

Foram então observados os conhecimentos prévios dos alunos 
sobre o tema água levantando tópicos como: identificação do elemento 
água, bem como, as suas propriedades como sendo um fluido incolor, 
sem cheiro, que dissolve materiais, entre outras características; a pre-
sença da água no cotidiano e reconhecimento da sua importância como 
sendo um bem natural indispensável à vida no planeta. Esse momento 
possibilitou que mais adiante houvesse uma relação com o novo, isto 
é, com outros conhecimentos que desequilibraram e ampliaram a com-
preensão acerca da temática em questão. Abaixo seguem exemplos de 
manifestações dos conhecimentos prévios dos estudantes:

A1: Ela é liquida, podemos beber tomar banho e fazer comida.
A2: A água é molhada e está dentro de nós como na urina e no 
suor. 
A3: As pessoas estão gastando muita água e poluindo ela e logo 
ela vai acabar.1

1 Transcrição de falas dos alunos sobre o tema “água”.
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O conteúdo foi iniciado com o experimento “Um peixe de papel” 
(descrito na sequência). Sua aplicação foi realizada em sala de aula de 
modo que todos os alunos visualizassem e participassem de cada ques-
tionamento. A escolha dessa divertida experiência permitiu um primei-
ro contato com a metodologia investigativa, pois além de demonstrar 
o efeito da tensão superficial, que é umas das propriedades da água, 
possibilitou a cooperação entre os estudantes.

Atividade: Um peixe de papel

Material: Uma bacia ou travessa longa ou um aquário de vidro 
(que permite a visualização), óleo vegetal ou detergente líquido, um pei-
xe recortado em papel.

Descrição: Inicialmente foi cortado um desenho, na forma de um 
peixe, com um longo corte e um furo circular (Figura 1). Posteriormen-
te colocou-se o peixe cuidadosamente sobre a superfície da água depo-
sitada em uma bacia ou travessa longa. Logo após foi pingada uma gota 
de óleo ou detergente no furo central do peixe. Em poucos segundos ele 
começou a se mover através da água.

Dica: Experimente com óleo comestível ou detergente de cozinha 
e use o que funcionar melhor.

Figura 1: Peixinho feito de papel para a o experimento “Um peixe de papel”.

Após a realização da experiência foi dividida a turma em grupos 
de 5 alunos. Cada grupo recebeu uma folha/relatório para que ali expli-
cassem o experimento. Foi solicitado aos alunos que levantassem hipó-
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teses sobre o que aconteceu, podendo utilizar livros, revistas e recortes 
que foram disponibilizados para pesquisa de informações. Caso neces-
sário, poderiam investigar mais a fundo o experimento utilizando dos 
próprios sentidos para identificar o acontecido na prática, bem como as 
propriedades e características da água. 

Em seguida, cada grupo escolheu um representante para comen-
tar, com o restante da turma, as hipóteses levantadas pelos membros do 
grupo, confrontando ideias distintas e discutindo de modo a construírem 
conclusões sobre o experimento em questão. Os alunos então chegaram à 
conclusão de que o que havia acontecido na experiência era a quebra da 
tensão superficial, conforme os relatórios de alguns estudantes:

A1: O peixe de papel ficou boiando na água por causa da tensão 
superficial que as moléculas da água criam em cima dela, depois 
disso quando colocamos um pouco de detergente, quebra as 
moléculas e ele se movimenta e depois afunda.  
A2: Eu entendi que se não fosse a tensão superficial e que se as 
moléculas não se quebrassem o peixinho não iria andar.
A3: Quando colocou o detergente o peixe foi para frente com a 
tensão superficial acabou e os outros já como não tinha mais a 
tensão eles afundaram.2

A preparação do conhecimento científico, como apresentando 
por meio desse simples experimento, apresenta-se subordinado a uma 
abordagem experimental, haja vista que a organização desse conheci-
mento ocorre preferencialmente nos diferentes momentos da investiga-
ção. Foi por meio dessa atividade que os alunos puderam realizar inves-
tigações, aprendendo a se comunicar com a linguagem da ciência, que, 
como diz os PCN (BRASIL, 1998) e a proposta curricular de Ciências 
do ensino fundamental, envolve uma apropriação de formas específicas 
de falar sobre o mundo: a ciência se comunica por meio de gráficos, 
tabelas, diagramas, esquemas, equações. É importante, portanto, criar 
atividades ou experimentos que permitam aos estudantes se familiari-
zar e se apropriar dessa linguagem. 

2  Transcrição de trechos dos relatórios dos alunos sobre “Um peixe de papel”
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É de suma importância destacar que relatórios de trabalhos de 
campo, ou de trabalhos práticos, com análise de dados e conclusões, são 
atividades que apontam para o aprender a se comunicar com as diversas 
linguagens das Ciências.

As formas que se transformam

De modo a identificar os estados físicos da água, bem como discu-
tir informações sobre o local em que essa normalmente é encontrada no 
cotidiano, as mudanças dos estados entre outras características relevan-
tes e perceber que a água está na composição de quase tudo em nosso 
organismo em diferentes formas, a aula foi iniciada com a dinâmica “As 
formas que se transformam”. Para a identificação dos estados físicos da 
água, utilizou-se, nessa dinâmica, dos sentidos humanos. Cada aluno 
passou por caixas pretas, cada uma contendo a água em algum estado 
físico: líquido / sólido / gasoso (vapor), sendo que no último caso lan-
çou-se mão de um aparelho de inalador. Os estudantes identificaram o 
que estavam sentido, descrevendo características e, juntamente com os 
colegas, descobriram o estado em que a água se encontrava.

Logo após, foram discutidas outras informações sobre a água, 
tais como: o local em que normalmente se encontra no cotidiano, as 
mudanças dos estados entre outras características relevantes. Após veri-
ficar com os alunos que a água está presente em três estados físicos na 
natureza eles foram questionados sobre a presença de água no corpo 
humano: Em quais partes do corpo ela pode ser encontrada? Em segui-
da os alunos registraram hipóteses em seus cadernos sobre os seguintes 
questionamentos: “Se uma pessoa estivesse perdida em um local sem 
água, o que poderia acontecer com seu corpo? Por que suamos? O que 
compõe a urina? De que é feito o sangue?”. Esses questionamentos le-
varam as crianças a perceber que a água, em diferentes formas, está na 
composição de quase tudo em nosso organismo.

Após isso foi solicitado às crianças que fizessem um relatório da 
aula prática como tarefa de casa; elas apresentaram várias conclusões 
significativas, conforme segue:
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A1: Concluímos que conforme a temperatura a água pode ser 
mudada, por exemplo: sólido, liquido e gasoso.
A2: Eu aprendi que a água tem 3 estados físicos: liquido, solido 
e gasoso.
A3: Entendi que a água pode passar por vários estados físicos 
pode ficar liquida, solida e gasosa.3

Atividades como essa, na qual o aluno pode ter contato direto 
com o conteúdo da aprendizagem, fazem com que o estudante intera-
ja com o conhecimento apresentado de forma ativa. Para aprender, os 
discentes necessitam se relacionar com os novos conhecimentos. Nesse 
sentido, percebemos que a aprendizagem não é linear, mas vai se estru-
turando como em redes de conexões em que os conhecimentos anterio-
res formam a base para os novos.

 
A água está sempre viajando

A aula presentemente descrita foi iniciada relembrando-se a di-
nâmica “As formas que se transformam”, desenvolvida na aula anterior 
e que trata das mudanças de estados físicos da água. Na sequência, os 
alunos foram questionados sobre tais mudanças e como elas ocorrem 
no ambiente com a seguinte frase: “A mesma molécula de água que 
você bebe hoje pode já ter passado pelo estômago de um dinossauro?” 
Os alunos levantaram hipóteses para explicar a frase, anotando em seus 
cadernos e depois expondo para a turma, de modo a iniciar uma dis-
cussão em que todos compreenderam que as mudanças acontecem no 
meio ambiente e que constituem um ciclo, o ciclo natural da água. Em 
seguida, foi ressaltada a importância do ciclo da água e sua presença 
em diversos materiais e locais, permitindo a circulação dela no planeta.

Por fim, foi explanado sobre cada etapa do ciclo hídrico, com a 
ajuda dos próprios colegas e com o auxilio do experimento “Formando 
a chuva”, realizado em laboratório. Seguindo os procedimentos de tal 
experimento, foi colocado um pouco de água para ferver em um reci-
piente e, sobre ele, a uns 30 cm de distância, um prato de alumínio, do 

3  Transcrição de textos escritos pelos alunos participantes.
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tipo usado em escolas públicas (pode-se também usar de uma fôrma de 
alumínio, do tipo usada para fazer bolo, em substituição ao prato), de 
modo que o vapor de água se condense no fundo do alumínio e comece 
a pingar como chuva, formando um ciclo da água em pequena escala. 

O presente experimento teve como objetivo identificar as sucessi-
vas mudanças de estado físico da água que envolvem fenômenos como 
a formação de nuvens, a precipitação de chuvas e umidade do ar.

O ensino experimental e dinâmico da forma acima referida, além 
de ser motivador, desenvolve as capacidades de raciocínio e permite um 
melhor conhecimento do mundo que nos rodeia, auxiliando no desen-
volvimento de competências em outras áreas curriculares. 

Nessa atividade os alunos devem utilizar de diferentes etapas do 
processo investigativo para resolver os problemas, como, estabelecer hi-
póteses, analisar os resultados e interpretá-los. A resolução das dúvidas 
valoriza o desempenho do estudante na busca do conhecimento, sendo 
que o processo de busca, incluindo as atitudes para se chegar a uma 
solução, adquire tanta ou mais importância do que o resultado a que se 
chega (a solução do problema propriamente dito).

A solução de problemas baseia-se na apresentação de situações 
abertas e sugestivas que exijam dos alunos uma atitude ativa 
ou um esforço para buscar suas próprias respostas, seu próprio 
conhecimento. O ensino baseado na solução de problemas 
pressupõe promover nos alunos o domínio de procedimentos, 
assim como a utilização dos conhecimentos disponíveis, para 
dar resposta a situações variáveis e diferentes (ECHEVERRÍA; 
POZO, 1998, p. 9).

Outro aspecto importante a mencionar é a utilização do laborató-
rio de Ciências como local de desenvolvimento do aluno, de maneira a 
oportunizar o exercício de habilidades como cooperação, concentração, 
organização, manipulação de equipamentos e até mesmo o vivenciar do 
método científico, entendendo como tal a observação de fenômenos, o 
registro sistematizado de dados, a formulação e o teste de hipóteses e a 
inferência de conclusões. Vale dizer que as aulas de laboratório funcio-
nam como um poderoso catalisador no processo de aquisição de novos 
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conhecimentos, pois a vivência de certa experiência facilita a fixação do 
conteúdo a ela relacionado (CAPELETTO, 1992).

Ciclo da água

Foi elaborado, no momento ora descrito, um quebra cabeça re-
presentando um ciclo hídrico, sendo que cada um dos alunos encaixou 
uma “peça” ou elemento participante do ciclo. A imagem foi montada 
em um pedaço considerável de papel “Kraft”, que depois foi fixado na 
parede da sala da turma. Logo após foi solicitado que cada aluno fizesse 
um relatório (devidamente explicado) sobre o ciclo da água, destacando 
cada mudança de estado que ocorre, bem como cada etapa, com o obje-
tivo de que os estudantes compreendessem as mudanças que acontecem 
com a água no meio ambiente e como tais acabam por formar um ciclo, 
o ciclo natural da água.

Apesar de sua simplicidade, essa proposta foi muito importante, 
pois demonstrou uma forma diferenciada de trabalho que enfatiza uma 
visão sistêmica do ciclo da água utilizando dos conhecimentos de cada 
aluno para que a atividade se conclua. Além de incentivar o trabalho 
e a discussão em grupo em prol de um objetivo em comum, os alunos 
passaram o compreender o funcionamento do ciclo da água de forma 
simples.

Macedo et al. (2000) dizem: “O desafio agora, é o de promover a 
aprendizagem de conhecimentos e o desenvolvimento de competências 
e habilidades de forma significativa e duradoura para todas as crian-
ças”. Assim, a inserção de atividades como essa apresentada proporcio-
na maior participação e entusiasmo por parte dos alunos. Pretende-se, 
dessa maneira, criar situações de aprendizagem que os estimulem e os 
induza à busca do conhecimento por meio de atividades diferenciadas.

Qualidade da nossa água de todo dia

A água líquida existente no globo está em constante movimento: 
ela evapora, forma nuvens e volta para a superfície na forma de chuva. 
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Apesar disso, há cada vez menos água disponível para o ser humano. 
Isso acontece principalmente por causa de dois fatores: o crescimento 
populacional e o aumento da poluição. O aumento da população faz 
crescer ainda mais o consumo de água de outros recursos naturais. Usa-
mos a água tão naturalmente que não nos damos conta da sua impor-
tância e dos problemas que teríamos sem ela. A atuação em sala de aula 
ocorreu de forma que os alunos compreendessem isso e entendessem 
como ocorre o tratamento de esgoto, conscientizando-se da necessida-
de de se ter o mínimo de saneamento para evitar os diversos tipos de 
doença que a água em mal estado pode ocasionar. Nessa perspectiva, 
foi exibido um vídeo intitulado “Reflexo”, que conta uma história em 
animação sobre uma família e um rio. Todavia, o vídeo deixa uma “bre-
cha” para a discussão sobre a poluição e nosso papel para com o plane-
ta: “Ainda há esperança?”. Após discutir-se sobre o assunto, foi solicita-
do que cada aluno continuasse a história do vídeo, de forma criativa e 
dando soluções para o problema apresentado.

Foi um momento muito valido o da apresentação desse vídeo, 
pois os alunos tiveram que desenvolver sua criatividade para continu-
ar a história apresentada. Desse modo, expressaram todos os conheci-
mentos referentes ao tema já discutidos em sala de aula. Nesse caso, as 
questões de investigação e as situações de ensino e aprendizagem expe-
rimental aparecem na sequência de dúvidas ou problemas levantados 
no decorrer de uma história.

Como o estudante tem papel ativo, a aprendizagem depende dele; 
nesse sentido ele assume, juntamente com professores e com a própria 
instituição, a responsabilidade por sua formação.

Poluição

A falta de água potável e de esgoto tratado facilita a transmissão 
de doenças que provocam milhares de mortes diariamente no mundo. 
A maioria delas acontece entre crianças, principalmente as pertencentes 
a classes mais pobres, que morrem desidratadas, vítimas de diarreias 
causadas por bactérias. É por isso que água limpa, tratamento de esgoto 
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e hábitos de higiene são importantes para eliminar muitas doenças.
Para a melhor compreensão do contexto atual em relação à água 

e das consequências que a falta de água potável e o descuido com a 
mesma pode acarretar à saúde, foram apresentadas aos alunos algumas 
culturas microBiológicas a partir da água coletada anteriormente pelos 
próprios alunos (uma amostra da água do bebedouro e outra da torneira 
do banheiro da escola, e uma última amostra da garrafa de água de um 
dos alunos da sala, escolhido pelos colegas). Cada amostra foi semeada 
(isto é, a partir de cada uma dessas dadas amostras, foi obtida a multi-
plicação de determinado(s) microrganismo(s) em meio de cultura apro-
priado para tal procedimento) evidenciando os microrganismos existen-
tes na água. Seguiu-se então à elaboração de questões condizentes com 
o cotidiano das crianças. Foi perguntado se há algum tipo de doença 
que esteja evidente e que aconteça com frequência na comunidade, bem 
como se há influência direta da água no caso e, em havendo, qual seria 
essa influência? Por quê? O que está acontecendo? Assim, cada grupo 
de 5 alunos escolheu entre uma das seguintes doenças (dengue, febre 
amarela, malária, esquistossomose e leptospirose) para elaborar uma 
campanha com o objetivo de esclarecer a população sobre a transmis-
são da doença e a sua prevenção, sempre lembrando-os da necessidade 
do uso de imagens ou desenhos e frases curtas de alerta.

Figura 2: Aula prática em laboratório – MicroBiologia
Fonte: Arquivo pessoal dos autores
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A microBiologia faz parte do conteúdo de Ciências Naturais em 
todos os níveis de ensino, mas fica mais atraente quando os alunos con-
seguem desenvolver experiências e atividades que provam a existência 
dos pequenos seres. Como Barbosa e Barbosa (2010, p.138) explicam:

Uma peculiaridade do ensino de MicroBiologia refere-se 
à necessidade de atividades que permitam a percepção de 
um universo totalmente novo, o universo dos organismos 
infinitamente pequenos. Esta vivência deve ser suficientemente 
significativa para promover mudança de hábitos e atitudes por 
parte daqueles que participam do processo de aprendizagem e 
assimilação de conteúdos relacionados à MicroBiologia.

Com a constatação de que os microrganismos existem por meio 
da cultura microbiológica das amostras de água escolhidas pelos pró-
prios alunos e da visualização em microscópio, e com a compreensão 
de que os mesmos podem afetar os seres humanos, assim, os alunos pu-
deram perceber a necessidade de adotar medidas de higiene e políticas 
públicas de saúde que, em longo prazo, duplicariam nossa expectativa 
de vida.

No encontro seguinte, todos os alunos apresentaram seus respec-
tivos cartazes com a campanha proposta. Em seguida, relataram sobre 
como ocorre o tratamento de água nas estações, o que acontece quando 
não há o saneamento básico, quais são as alternativas de quando não é 
realizado este tratamento e quais são os métodos usados em casa para 
melhorar a condição da água para a utilização pelo homem.

Água e saúde

Com o objetivo de evidenciar que a qualidade da água, bem como 
a nossa saúde, é responsabilidade de toda a sociedade, pois a falta e/
ou poluição das águas pode ocasionar doenças e desequilíbrio em todo 
o planeta, e para melhor compreensão sobre as doenças e os microrga-
nismos que a água pode conter, foi coletada uma amostra diferente por 
turma em locais em que os alunos consomem água dentro da escola. 
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Na prática citada anteriormente, as amostras foram escolhidas por eles 
e encaminhadas para semeadura em laboratório de forma segura. Os re-
sultados das semeaduras em placas foram apresentados posteriormente, 
ocasião em que houve crescimento bacteriano e de outros microrganis-
mos em placa, contendo meio de cultura apropriado. Antes do término 
da aula foi solicitada como tarefa de casa uma pesquisa sobre “Doenças 
e a relação com a água”.

Permitir que os próprios alunos raciocinassem e realizem as di-
versas etapas da investigação científica (incluindo, até onde for possível, 
a descoberta) é a finalidade primordial de uma aprendizagem significa-
tiva. Quando o professor ouve os estudantes, sabe quais suas interpreta-
ções e como podem ser instigados a olhar de outro modo para o objeto 
em estudo (BRASIL, 1998).

Os alunos, ao pesquisarem as doenças, trouxeram várias dúvidas 
para a sala, ocasião em que se aproveitou para explicar os ciclos das 
doenças e a importância da higiene, bem como tratar dos cuidados ne-
cessários para se evitar a reprodução dos transmissores.

Assim, iniciou-se a aula a partir das pesquisas feitas pelos alunos 
como tarefa de casa sobre as doenças e a relação da água: “Esta relação 
existe? Que doenças a falta de água potável ou água poluída pode oca-
sionar a nossa saúde? A água pode transmitir doenças? Que doenças 
podem ser transmitidas pela água?”. Logo em seguida, foram apresen-
tadas algumas doenças que são transmitidas pela água contaminada e 
por mosquitos que dependem da água para colocar seus ovos.

Novamente percebemos a importância do professor como um 
auxiliar na busca de conhecimento (orientador) e que as fontes de ob-
tenção de informação são diversificadas e devem ser integradas (pesqui-
sas teóricas em artigos, observações da realidade, contato com profis-
sionais, entre outras). Percebemos também por meio dessa atividade o 
valor da relação dos alunos com os próprios colegas e também com o 
orientador, permitindo assim ampliar pontos de vista ou questioná-los 
a fim de esclarecer o que até então, isoladamente, poderia parecer com-
plicado.
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A nossa água de cada dia – tarde no cinema

No intuito de promover a compreensão da aplicabilidade da 
água em diversos setores e atividades, evidenciar que a saúde da água, 
bem como a nossa própria saúde, é responsabilidade de toda a so-
ciedade, pois a falta e/ou poluição das águas pode ocasionar doen-
ças e desequilíbrio em todo o planeta, e para maior entendimento e 
sensibilização da importância da água em nossas atividades, rotina e 
funcionamento do nosso corpo e meio ambiente, foi feita uma “tarde 
no cinema” com vídeos e desenhos animados que ressaltam a preser-
vação da água. 

Ao final de cada vídeo foi questionada a importância da água 
em cada situação. Por fim, solicitou-se aos alunos a produção de uma 
história em quadrinhos sobre a água e a sua importância para cada um 
deles. Nesse último encontro foi utilizado de artefato tecnológico, nesse 
caso, alguns vídeos compostos por animações sobre a temática água 
convertidas em formato apropriado à TV pendrive, atualmente usada 
nas escolas públicas, funcionando como um instrumento de apoio ao 
aprendizado do assunto tratado. Em relação aos recursos audiovisuais 
que podem ser utilizados no processo de ensino e aprendizagem, Parra 
e Parra (1985, p.38), acreditam que:

[...] se bem produzidos e utilizados, os auxiliares audiovisuais 
podem criar uma atmosfera que envolve emocionalmente o aluno, 
quase um pré-requisito para conseguir levá-lo a um trabalho ativo 
e auto-iniciado.

Outro método utilizado, no mesmo encontro, refere-se à elabo-
ração por parte dos alunos de histórias em quadrinhos, nas quais eles 
teriam que expor tudo que aprenderam e acharam importante ressaltar 
sobre o tema “água”. Tal atividade caracterizou-se como uma forma 
de comunicação bastante relevante para a área de ensino de Ciências, 
como apresentado na figura 3 e 4
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Figura 3: Histórias em quadrinhos feitas pelos alunos.
Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Figura 4: Histórias em quadrinhos feitas pelos alunos.
Fonte: Arquivo pessoal dos autores
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Em vista disso, os quadrinhos podem ser utilizados na educação 
como instrumento para a prática educativa. Porém, ressaltamos que é 
necessário cuidado ao usar tais meios, principalmente no que diz res-
peito à ideologia existente nos quadrinhos e principalmente o senso co-
mum que poderá aparecer.

Avaliação

A importância da avaliação se revela na medida em que propõe 
verificar a capacidade e o aproveitamento que o aluno faz do apren-
dizado. E estabelecendo múltiplos modos de aprendizagem (ou seria 
ensino) e de recursos avaliativos que o professor pode constatar se o 
aluno conseguiu atingir uma aprendizagem significativa ou se o mesmo 
apresentou dificuldade em relação à temática em questão. Sendo assim, 
percebe-se a importância da avaliação dentro do contexto de ensino-
-aprendizagem:

A avaliação informa ao professor o que foi aprendido pelo 
estudante; informa ao estudante quais são seus avanços, 
dificuldades possibilidades; encaminha o professor para a reflexão 
sobre a eficácia de sua prática educativa e, desse modo, orienta 
o ajuste de sua intervenção pedagógica para que o estudante 
aprenda. Possibilita também à equipe escolar definir prioridades 
em suas ações educativas (BRASIL, 1998, p. 30).

Seguindo essa linha de entendimento, a avaliação de todas as ati-
vidades foi feita por meio da participação de cada aluno no decorrer das 
aulas, tanto em sala de aula quanto em aulas práticas no laboratório de 
Ciências ou por meio dos relatórios entregues, histórias em quadrinhos, 
dos cartazes e por fim na avaliação escrita (Prova), proposta com o ob-
jetivo de que todos pudessem desempenhar todo o conteúdo aprendido 
com o desenvolver do módulo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho realizado demonstrou que abordar o ensino de Ciên-
cias por meio do trabalho experimental, e com atividades criativas e 
simples, como histórias em quadrinhos, experimentos de fácil manuseio 
ou até mesmo usando-se de eventos naturais, consistem em uma das 
formas mais significativas de envolver os alunos, despertando o seu in-
teresse e facilitando a compreensão da Ciência.

É importante que o ensino de ciência seja contextualizado numa 
base social, como na inserção da temática “água”, que oportuniza o 
desenvolvimento de atitudes, valores e comportamentos sociais. Dessa 
maneira, as aulas experimentais podem se constituir em um contexto 
de aprendizagem mais significativo, construindo o conhecimento junto 
com cada aluno, o que se configura como um trabalho muito gratifican-
te para professores e educadores. 

Na busca de soluções alternativas para o ensino de Ciências, o 
método investigativo proporcionou resultados significativos na constru-
ção do conhecimento básico do aluno, contribuindo para a abordagem 
dos principais conceitos relacionados à temática e, sobretudo, promo-
vendo conhecimentos mais concretos e significativos.
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INTRODUÇÃO

O ensino tradicionalista leva os alunos a compreenderem as disci-
plinas de Ciências e Biologia como monótonas, rotineiras e repletas de 
conceitos e termos difíceis de compreender, o que transforma os alunos 
em meros expectadores do processo de ensino e aprendizagem. Pensar 
no ensino dessas disciplinas nos leva a pensar em metodologias que esti-
mulem os alunos à construção/reconstrução de conhecimentos, afinal, 
a investigação é essencial para a construção da ciência; não existe teoria 
sem ter precedido um problema, um levantamento de hipóteses, e na 
maioria das vezes, uma experimentação e consequente comprovação. 
Muitos autores como Silva (2000), Munford e Lima (2007), Rodrigues e 
Borges (2008), reafirmam que a melhor maneira de se ensinar Ciências 
é por meio da investigação, sendo este processo natural para a compre-
ensão da natureza e seus fenômenos.
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Rodrigues e Borges (2008) apresentam uma reconstrução históri-
ca para o ensino de Ciências traçando o ensino de Ciências por inves-
tigação e os principais feitos realizados para sua implementação du-
rante a história, no qual citam estudiosos responsáveis pela idealização 
do ensino investigativo em Ciências, tais como Ludwik Fleck, Dewey, 
Schwab e Rutherford. Estes foram responsáveis pela implementação 
de uma nova perspectiva nos padrões educacionais norte-americanos, 
e tudo que se faz pelo ensino investigativo nos dias atuais deve-se à 
ousadia destes em propor um novo padrão aos rígidos costumes educa-
cionais que vigoravam em décadas anteriores.

O ensino por investigação no Brasil é visto como uma metodo-
logia inovadora que contrapõe o método tradicional (expositivo); en-
tretanto em países europeus e Norte-Americanos, uma abordagem in-
vestigativa é praticada constantemente nas escolas, principalmente no 
ensino de Ciências e Biologia (MUNFORD; LIMA, 2007). Ainda se-
gundo as autoras, os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) Nor-
te-Americanos do ano de 1996, incluem parâmetros específicos para 
o desenvolvimento das habilidades investigativas, onde compreender a 
investigação científica, significa combinar conceitos e teorias científicas 
com processos, tais como observação, inferência e experimentação.

Apesar da diversidade de propostas para um ensino investigativo 
em Ciências e Biologia, Munford e Lima (2007) ressaltam que todas vi-
sam uma mesma preocupação; a de suprir o afastamento entre a ciência 
ensinada nas escolas no ensino fundamental e a ciência praticada nas 
universidades, laboratórios e instituições de pesquisa. Seria então o en-
sino por investigação, uma maneira de tornar o aluno um cientista para 
suas próprias descobertas e assim para a edificação de seu conhecimento.

Muitos conceitos são fundamentais para a compreensão dos con-
teúdos pelos alunos, porém para outros a problematização adequada 
facilita a compreensão dos mesmos. Os conteúdos relacionados à Eco-
logia, por exemplo, podem ser problematizados de modo a envolver os 
alunos como parte do problema e agentes de soluções, “reintroduzin-
do” o homem à natureza e assim atenuando o antropocentrismo implí-
cito na consciência de nossos jovens e crianças.
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A utilização de exemplos cotidianos e a introdução do aluno na 
teoria faz com que este se sinta cada vez mais interessado em buscar o 
conhecimento, como também a solução para o problema em questão 
e, quando não é possível encontrar uma forma de solucioná-lo, faz-se 
necessário o uso de hipóteses e mediações para que haja a construção 
do conhecimento.

Durante o desenvolvimento deste capítulo, serão apresentadas 
algumas propostas de atividades para a elaboração de aulas investiga-
tivas, assim como a discussão sobre a aplicação destas atividades com 
a turma de estudo. Todas as atividades estão organizadas de modo a 
facilitar a aplicação por professores interessados, apresentando as listas 
de materiais necessários e as instruções específicas para cada atividade.

O presente estudo faz parte de um subprojeto do PIBID (Progra-
ma Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), vinculado ao cur-
so de Ciências Biológicas Licenciatura da UNIOESTE (Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná) e tem como objetivo a avaliação de um 
módulo didático abordando o conteúdo Seres Vivos e Meio Ambiente, 
aplicado a alunos de um sexto ano do Ensino Fundamental de uma es-
cola de rede pública de ensino do município de Cascavel-PR, o módulo 
objetivou o ensino de Ciências por Investigação.

METODOLOGIA

Para uma abordagem investigativa, o trabalho com os alunos foi to-
talmente direcionado ao diálogo e questionamento, assim, desde a apre-
sentação inicial, os professores Neimar e Vanessa1, abordados adiante 
como Professor N e Professor V, respectivamente; salientaram a proposta 
diferenciada de um ensino investigativo. Os alunos da turma em questão, 
sexto ano do Ensino Fundamental, ficaram empolgados com a novidade 
e concordaram em colaborar para o andamento das aulas.

O módulo didático que será discutido e avaliado aqui foi elabora-
do juntamente com os professores orientadores e supervisores de acor-

1  Alunos do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
bolsistas do PIBID no ano de 2011.
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do com o subprojeto do PIBID. A escolha pela aplicação de um módulo 
didático sobre o conteúdo partiu da equipe envolvida, e se deu devido à 
ampla participação dos bolsistas no âmbito escolar; sendo fundamental 
o contato em sala de aula para conhecer as realidades e dificuldades dos 
alunos, cumprindo assim com os objetivos do programa para a inicia-
ção à docência.

A partir do planejamento prévio, juntamente com a professora 
regente, foi selecionada a unidade Seres Vivos e Meio Ambiente, que 
teve a duração de dois meses, totalizando 24 horas/aula. A divisão 
dos conteúdos se deu conforme a divisão proposta pelo livro didático 
Gewandsznajder (2009), e com os temas: introdução à ecologia, teia e 
cadeia alimentar e, relações entre os seres vivos. 

Durante o desenvolvimento deste capitulo, serão apresentadas 
algumas propostas de atividades para a elaboração de aulas investiga-
tivas, assim como a discussão sobre a aplicação destas atividades com 
a turma de estudo. Todas as atividades estão organizadas de modo a 
facilitar a aplicação por professores interessados, apresentando as listas 
de materiais necessários e as instruções específicas para cada atividade.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

A seguir serão apresentadas algumas alternativas empregadas du-
rante a aplicação do módulo, fazendo uso de diferenciadas modalidades 
didáticas, com ênfase em uma explicação expositiva dialogada dos con-
teúdos. Cabe ressaltar aos professores interessados que é fundamental 
a variação de modalidades e abordagens para um ensino dinâmico, que 
vise à contextualização e à problematização contínua dos conteúdos, 
buscando romper o tradicionalismo em ambiente escolar.

Apresentação dos professores

Desde o inicio os alunos já foram informados sobre como iriam 
ocorrer as aulas seguintes, informados de como seria desenvolvida a 
metodologia investigativa – que é o foco deste projeto – os mesmos se 
sentiram interessados e instigados a essa busca pelo conhecimento.
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Professor N: Nós tentaremos abordar as aulas de Ciências de uma 
maneira diferente do que vocês estão acostumados, e queremos 
bastante diálogo com vocês. Quaisquer dúvidas que vocês 
tiverem, por favor, levantem a mão, peçam e perguntem sem 
medo e vergonha, vocês estão aqui para aprender e se vocês não 
tirarem as duvidas de vocês, não estarão aprendendo. Portanto, 
perguntem tudo que quiserem, mas levantem a mão primeiro 
para não haver muita bagunça.

Azevedo (2004) ressalta que uma atividade de investigação é 
aquela em que o aluno não se limita apenas ao trabalho de observação, 
mas também na reflexão, discussão, explicação e relato. No entanto, o 
professor deve ressaltar aos alunos a importância da tarefa realizada, 
não ficando esta como apenas mais uma aula a ser seguida.

Para que o ensino investigativo possa ser aplicado é necessária a 
utilização de diferentes atividades, contendo situações problematizado-
ras, questionadoras e de diálogo, buscando a resolução de problemas 
e inicializando a introdução de conceitos para que cada aluno possa 
construir seu conhecimento (GARRIDO, et al., 1995).

Uso de vídeo na sala de aula: sensibilização inicial e contextualização

Os educandos foram instigados sobre a importância de cuidar 
do meio ambiente no seu dia a dia, como peças fundamentais para a 
manutenção do equilíbrio dentro dos ecossistemas, integrando assim a 
discussão e conteúdos à ecologia.

Para iniciar os conteúdos relacionados ao tema escolhido (Eco-
logia e Meio ambiente), foram atribuídas aulas iniciais para uma pro-
blematização mais ampla sobre o tema, onde o diálogo e a observação 
foram privilegiados. Desta forma, foi possível fazer um levantamento 
acerca dos conhecimentos prévios dos alunos, para assim direcionar as 
aulas de maneira mais apropriada às necessidades dos mesmos.

Foi proposto então, um vídeo de sensibilização que trazia ima-
gens de vítimas de acidentes nucleares, dentre eles o da cidade de Cher-
nobyl na Ucrânia ocorrido em 1986, fotografadas por Paul Fusco (Fi-
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gura 01), o intuito foi a sensibilização dos alunos para com as imagens 
fortes das vítimas em prol de uma discussão/problematização inicial 
acerca da contaminação do meio físico (água, solo, ar) e as consequên-
cias para com os seres vivos. A ideia para a apresentação do vídeo ocor-
reu mediante acontecimentos recentes no Japão – explosão de reatores 
nucleares após os terremotos e a tsunami ocorridos em 11 de março de 
2011 –, sendo cabível a contextualização e problematização do conte-
údo proposto.

Figura. 01: Fotos integrantes do vídeo sobre os efeitos biológicos da radiação.
Fonte: FUSCO (2013).

Os alunos ficaram intrigados ao ver os tumores que algumas 
crianças apresentavam e tiveram dificuldades em relacionar a contami-
nação dos recursos naturais por radiação/energia ionizante. Porém ao 
direcionar os alunos para a poluição do meio ambiente, é evidente a 
participação dos mesmos para com a discussão:

Professor V: O que a gente faz que influência no meio ambiente? 
A3: Jogar lixo nas ruas, poluir.
A1: Contaminação.
A8: Queimar as árvores.
Professor V: Isso, e existem coisas boas que pode influenciar o 
nosso meio ambiente? Tipo o que?
A2: A gente pode para de polui, separar os lixos.
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A5: Mas não adiante eu cuidar do meio ambiente, se os outros 
não cuidar.
Professor V: mas você não vai fazer a sua parte?
A5: A minha parte eu vou fazer mas os outros vão sujar.
Professor V: Mas se você pegar o pouquinho que você faz, mas 
o pouquinho que o fulano faz, mas o pouquinho que eu faço, 
juntando tudo não vai acabar sendo muita coisa, e influenciando 
mais pessoas a fazerem o mesmo?
A5: Sim.

Um aluno (A5) mostra-se indignado, diz que de nada adianta ele 
cuidar e preservar o meio ambiente se todas as pessoas não fizerem a 
sua parte; o professor contorna a situação dizendo que precisamos fazer 
cada um a nossa parte, para juntos fazermos a diferença.

Segundo Rosa (2000) a utilização de um filme em sala de aula 
tem forte apelo emocional, motivando assim, a aprendizagem por parte 
dos alunos, tendo em vista que a quebra de rotina faz com que a classe 
se interesse mais pelo observado, além disso, existem algumas situações 
que são melhor vislumbradas perante a um filme já que este pode ser 
visto e revisto bem como filmado de vários ângulos facilitando assim a 
construção do conhecimento.

Estudo do meio: visita a horta do colégio

A observação dos componentes bióticos e abióticos da horta, as-
sim com as populações e relações ecológicas presentes serviram de base 
para uma investigação continuada acerca do tema ecossistema que foi o 
ponto central do módulo aplicado.

Após esta discussão inicial, foi proposta uma visita à horta do 
colégio onde os alunos deveriam realizar uma investigação, direcionada 
pelo professor, através de observações questionamentos e anotações (Fi-
guras 02 e 03). Para tal seguimos um roteiro com as seguintes questões:

1. Quantos tipos de plantas vocês reconhecem nesta horta?
2. Como estas plantas foram plantadas/semeadas?
3. Elas são irrigadas? E adubadas?
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4. Existem animais presentes?
5. Estes animais se alimentam de que?
6. Será que foi utilizado algum tipo de agrotóxico nesta horta?
7. Existem populações presentes nesta horta?
8. Esta horta pode ser considerada um ecossistema?
9. Quais os componentes abióticos deste ecossistema?
10. Quais os componentes bióticos deste ecossistema?
11. Este ecossistema é natural ou modificado pela ação humana?

   

Fig. 02 e 03: Reconhecimento da horta do colégio.
Fonte: Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Os alunos demonstram um enorme interesse quando se fala em 
sair da sala de aula, atividades no laboratório ou em campo são bem 
aceitas pelos mesmos que colaboram para o bom andamento da aula me-
diante a nova proposta. Levar os alunos até algum ambiente com plantas 
e animais veio como proposta para que os mesmos possam observar as 
relações que ali ocorrem e que para o desenvolvimento de todo o módulo, 
possam relembrar da horta como um exemplo de ecossistema e como 
fonte de possíveis exemplos de espécies, populações e comunidades.

A visita a horta trouxe ainda algumas surpresas de grande valor 
para o aprendizado dos alunos, como a observação de coleópteros em 
acasalamento, e de exemplares da aranha de jardim (Licosa sp.), o que 
é muito comum neste tipo de atividade, o surgimento de novos tópicos 
durante a explicação auxilia para a junção de outros conteúdos, como 
neste caso relações ecológicas.
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Após a atividade os alunos tiveram que confeccionar um relatório 
com as informações que anotaram na horta do colégio, este tem como 
objetivo a fixação do observado para que durante as aulas que seguem 
eles possam relembrar e problematizar com a horta.

Juntamente com o desenvolvimento das atividades sobre a horta 
os alunos foram indagados sobre a sua alimentação diária, a importân-
cia dos alimentos, quais destes são “bons ou ruins” para o organismo 
e as diferenças na alimentação dos seres humanos, dos animais de um 
modo geral e das plantas.

O questionamento feito anteriormente foi de grande valia, pois 
os alunos puderam mais uma vez participar ativamente na aula sendo 
parte integrante do contexto escolar não agindo mais como meros ex-
pectadores do ensino. Com esse tipo de atitude, vinda do professor, a 
relação professor-aluno se torna muito mais próxima fazendo com que 
ambos se sintam mais à vontade para discutir variados temas.

Modelos didáticos: montagem de um ecossistema autossustentável

Para Cavalcante e Silva (2008), os modelos didáticos permitem a 
experimentação, que conduz os estudantes a relacionar teoria e a prá-
tica. Isto pode lhes proporcionar condições para a compreensão dos 
conceitos, do desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes, 
contribuindo, também, para reflexões sobre o mundo em que vivem.

Os modelos didáticos podem ser utilizados para enriquecer as 
aulas de Ciências e Biologia, auxiliando na compreensão do conteúdo 
relacionado os modelos despertam um maior interesse nos estudantes, 
uma vez que permitem a visualização do processo (AGUIAR, 2003).

O uso da montagem de um ecossistema piloto teve por objetivo 
testar comprovar o que foi dito em sala de aula até este determinado mo-
mento, já que os alunos puderam acompanhar o passo a passo bem como 
o andamento do experimento. Pôde-se também elaborar com os discentes 
uma teoria investigativa dos componentes e manutenção da vida dentro 
do ecossistema, comprovando-se portando a ecologia dos sistemas.

Após a explicação dialogada sobre os principais conceitos de eco-
logia – feitos com o auxilio de TV pen-drive e do livro didático – foi 
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proposta aos alunos a montagem de um ecossistema artificial autossus-
tentável conforme o manual (Anexo 01), este deveria conter todos os 
componentes básicos de um ecossistema (fatores biológicos e físicos) 
para comprovar a teoria básica de ecossistema:

Todos os seres vivos e parte não viva de um ambiente (água, 
minerais do solo, gases dissolvidos, luz, etc), somados a todas 
as relações entre esses elementos, formam um ecossistema. 
GEWANDSZAJDER (2009).

A confecção deste ecossistema artificial veio para testar o concei-
to básico de ecossistema, ou seja, se as plantas continuassem vivas com 
os “ingredientes” dentro do vidro, estas estariam se relacionando com o 
meio físico presente e sobrevivendo sobre aquelas condições. Porém este 
exemplo pode servir para formular uma explicação de ecossistema, pro-
por a montagem do modelo sem a explicação teórica acerca do conteúdo, 
também poderia garantir uma ótima investigação sobre o mesmo.

            

         Figura. 04: Ecossistema piloto                    Figura. 05: Germinação dentro  
                     autossustentável                                      do ecossistema.

Fonte: Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Sornberger, Figueiredo, Oliveira, Carniatto e Baccin • ATIVIDADES INVESTIGATIVAS PARA APRENDER ECOLOGIA



81

REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS NO CONTEXTO DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: PIBID/BIOLOGIA - UNIOESTE

      

Figura. 06: Anotações sobre o experimento           Figura. 07: Vista do interior do   
                                           ecossistema

Fonte: Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Como é possível notar pelas imagens (Figuras 04-07) o ecossiste-
ma piloto conseguiu sobreviver naquele meio e se multiplicar, pois, as 
sementes (feijão e milho) que foram introduzidas durante a confecção 
do mesmo brotaram e germinaram, a goiaba entrou em estado de putre-
fação sendo totalmente tomada por fungos decompositores, e as demais 
plantas existentes continuaram a crescer.

Demonstrando assim o ciclo normal de um ecossistema que po-
deria ocorrer in natura e também como no presente exemplo, facilitando 
assim a visualização pelos alunos bem como seu melhor entendimento.

Experimentação: liberação do gás oxigênio através de elódea

A fotossíntese muitas vezes é de difícil compreensão por parte dos 
alunos por esse motivo a observação do experimento prático se fez ne-
cessária, após isto os alunos puderam compreender melhor o processo 
em como escrever sobre o mesmo.

Após esta prática e as anotações dos alunos o professor deverá 
explicar como ocorre o processo da fotossíntese, deixando claro aos 
educandos a sua importância para o ambiente e também a relação deste 
processo com a teia alimentar, já que este tema estava sendo tratado até 
a aula anterior sendo parte do mesmo.
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Os alunos deverão anotar todo o processo e as explicações em seu 
caderno.

A prática apresentada aqui facilita a compreensão do processo 
chamado fotossíntese, pois com a visualização das bolhas de ar sendo 
liberadas na água, os alunos conseguem assimilar melhor a teoria e a 
prática tendo em vista que este tema não é de tão fácil compreensão 
por ser muito abstrato e ter a necessidade de uma grande utilização de 
imaginação que por vezes não é possível sem que haja a observação. No 
decorrer desta técnica os alunos eram instigados a relatar sobre a libe-
ração de oxigênio, sendo estas falas utilizadas como problematização 
inicial e empregadas durante toda a aula.

Muitos alunos têm dificuldade em compreender como é o pro-
cesso da fotossíntese, que simplificando é a entrada do gás carbônico 
com a liberação do gás oxigênio, ao iniciar esta aula foi questionado 
aos educandos como eles achavam que era o processo da fotossíntese.

Figura. 08: Montagem do experimento com elódea
Fonte: Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Aula expositiva dialogada: problematização com a “tartaruga punk”

Para a abordagem do tema relações ecológicas, fez-se necessária a 
confecção de slides para o auxílio da explicação, que neste caso seria ex-
positiva dialogada, com ênfase em investigar especificamente cada classi-
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ficação dentre as relações ecológicas. Ao investigar pela internet imagens 
para a confecção dos slides, foi encontrado um indivíduo peculiar, a “tar-
taruga punk” (Figura 09 e 10); está foi registrada pelo fotografo amador 
australiano Chris Van Wyk durante um mergulho em um rio da Austrá-
lia. Neste caso há uma interação ecológica (supostamente inquilinismo) 
entre a tartaruga da espécie Elusor macrurus e algas verdes, filo Chlorophyta.

 

Figura.09 e 10: Imagens da “tartaruga punk”.
Fonte: DAILY MAIL (2008).

 Para a confecção dos slides, foi esquematizada uma proble-
matização inicial com figuras da “tartaruga punk”, o que garantiu um 
ótimo diálogo e reflexão, como pode ser observado nas falas a seguir: 

N: Isso mesmo, comunidade são todos os seres vivos de um local 
que interagem entre si. Então vamos lá gente. O que vocês vêem 
nesta imagem? (Slide com a tartaruga punk).
A1: Uma cobra. A2 Uma tartaruga.

N: esta tartaruga é “normal”? A1 e A2: Não.
N: esta tartaruga foi apelidada de tartaruga punk, por causa de 
sua imagem. Por que chamaram esta tartaruga de punk?
A1: Porque tem o cabelo verde. 
A2: Porque tem essa coisa estranha na cabeça.
N: Será que isso é cabelo?
A1: sim.
A2: Isto é um disfarce.
A3: É uma planta.
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N: o que mais vocês acham que pode ser? Esta tartaruga é uma 
tartaruga marinha certo, então ela vive no mar, existem plantas 
embaixo/dentro do mar?
A1: Sim, algas.

N: e como que as algas se alimentam? Já esqueceram que elas 
são produtores e não caçam presas. A alga produz seu alimento 
como?
A1: Fazendo fotossíntese.

A partir destas falas é possível notar o entusiasmo bem como a 
curiosidade presente por parte dos educandos, a demonstração da ima-
gem - nada comum (Figura 09 e 10) - fez com que eles participassem 
mais ativamente da aula, questionando e propondo o que seria a tal 
“coisa verde” na cabeça da tartaruga.

Percebe-se que os alunos A3 e A1 se complementam nas falas 
quando um diz que “aquilo” é uma planta e logo em seguida o outro alu-
no complementa dizendo que é uma alga - estas relações são construídas 
aos poucos com a junção de cada fala dos discentes juntamente com o 
auxilio do professor, que durante todas as aulas e discussões se fazia de 
intermediador, para que o próprio aluno construísse o seu conhecimento.

Esta junção de conhecimentos se torna evidente quando o profes-
sor comenta que as plantas não caçam seu alimento elas o produzem e 
os alunos prontamente respondem que é por meio da fotossíntese – pro-
cesso este explicitado durante várias aulas anteriores – neste ponto no-
tamos a importância de um mesmo tema ser tratado durante momentos 
diferentes já que a fixação, elaboração e construção do conhecimento se 
dá em vários pontos fragmentados e posteriormente unidos.

Atividades práticas: dinâmica sobre o equilíbrio ecológico

Na aula seguinte foram retomados os assuntos trabalhados ante-
riormente e logo após ocorreu uma explicação da dinâmica sobre teia 
alimentar, esta foi realizada no laboratório de Biologia já que o espaço 
interno deste é maior, toda a sala participou desta dinâmica sendo parte 
integrante desta teia alimentar.
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Os alunos foram divididos, por meio do sorteio e papéis que con-
tinham o nome de animais e plantas, em produtores, consumidores 1o, 
2o e 3o (sendo que alguns deles representaram mais de uma classe), e os 
decompositores, a dinâmica se deu da seguinte forma: após saberem 
qual individuo iria representar, os educandos tiveram que se classificar 
dentro da teia alimentar, depois de feito isso os mesmos fizeram um cir-
culo e foi passado um barbante ligando todos os representantes da teia 
em seus diferentes níveis e relações.

Quando a teia já estava formada, os estudantes foram indagados 
da importância de cada membro dentro daquele “ecossistema”, para 
que essa importância ficasse mais evidente foi solicitado primeiramente 
aos produtores que se abaixassem até o chão e os demais ficassem em 
pé, ao realizar essa tarefa os educandos “reclamaram” que o barbante 
havia se rompido e a partir desse ponto foi inicializada a discussão.

Logo após os produtores se abaixarem o mesmo foi feito com os 
consumidores e decompositores, o ato de se abaixar remete a falta ou 
extinção de algum/alguns componentes daquela teia, com esse gesto 
pode-se ter maior clareza do papel de cada componente no ecossistema 
representado pela teia, o termo ecossistema aqui pode ser aplicado de-
vido ao fato de que, posteriormente, à primeira parte da prática foram 
adicionados componentes não vivos como a água, terra, gases e luz 
formando assim, verdadeiramente um ecossistema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Para a realização deste módulo foram realizadas diversas lei-
turas complementares, juntamente com o grupo de estudos do PIBID 
em Ciências e Biologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná; 
estas leituras e suas reflexões conjuntas com toda a equipe foram fun-
damentais para a elaboração dos módulos didáticos que renderam as 
atividades aqui mencionadas.

 É fundamental a participação em programas que visem uma 
educação menos excludente e que acompanhe a pesquisa em educação 
em Ciências e seus novos conhecimentos; o PIBID tem por função exa-
tamente aliar estes conhecimentos à prática docente dos graduandos.
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ANEXOS

Anexo 01: Manual para a montagem de um ecossistema autos-
sustentável

Materiais:
Um vidro de conserva tamanho grande;
Terra, pedras e areia em proporções iguais, para que juntas ocu-

pem ¼ do vidro;
Plantas pequenas, de preferência colhidas na hora no pátio do 

colégio;
Etiqueta.

Passo 1- Lave bem o vidro que você irá utilizar para evitar fungos 
e outros micro-organismos indesejáveis; preferencialmente, utilize de-
tergente (biodegradável) e deixe secar ao sol; 

Passo 2- De acordo com o recipiente de vidro que você irá uti-
lizar, prepare uma quantidade de terra de tal forma que o volume da 
mesma, ocupe aproximadamente ¼ do vidro. Peneire a terra e deixe 
secar, de acordo com a umidade que a mesma estiver apresentando. O 
ideal é que a terra esteja seca.

Passo 3- Lave também as pedras e a areia. 

Passo 4- Prepare o vidro da seguinte forma: Coloque inicialmen-
te uma camada de pedras, com aproximadamente 2 (dois) cm de altura. 
Em seguida, cubra as pedras com uma camada de areia da mesma es-
pessura. Coloque então, 3 (três) cm da terra peneirada. 

Passo 5- Uma vez feita esta preparação, está na hora de com o 
auxílio da pinça de bambu, ou outro instrumento qualquer que sirva 
para este fim, fixar a ou as plantas neste substrato preparado. Aqui, 
não existem muitas regras em relação ao arranjo das plantas dentro do 
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vidro. É importante apenas, não se esquecer que as plantas irão crescer 
e se desenvolver, embora lentamente, dentro do vidro. 

Passo 6- Após o arranjo das plantas, colocar mais uma camada 
de terra de aproximadamente 5 (cinco) cm e compactar levemente, para 
que as plantas fiquem firmes no lugar. 

Passo 7- Regar as plantas de tal forma a não encharcar o interior 
do vidro. Após regar, com o auxílio da pinça, utilizar um pedaço de 
pano ou algodão para limpar o interior do vidro. 

Passo 8- Após todo este procedimento fechar o vidro. Você terá 
então, feito o seu próprio ecossistema. Obs.: Nos primeiros dias, o in-
terior do vidro pode ficar embaçado, devido a respiração excessiva de 
todos os componentes vivos. Caso este embasamento dure por muitos 
dias, abra o vidro, limpe o interior e volte a fechá-lo. 

Anexo 02: Manual para a montagem da prática sobre elimina-
çãodo oxigênio em Elódea sp.

Materiais:
Aquário de vidro pequeno;
Funil grande de vidro;
Tubo de ensaio (mais longo que o bico do funil);
Bicarbonato de sódio;
Ramos de elódea;
Lâmpada (100W ou mais)

Passo 01- Prepare a solução de bicarbonato de sódio para encher 
o aquário, para cada litro de água dissolva cerca de uma colher de sopa 
de bicarbonato, o que garantirá o suprimento de gás carbônico para a 
fotossíntese.

Passo 02- Coloque alguns ramos de elódea no funil e mergulhe-o, 
com o bico para cima na solução do aquário. 
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Passo 03- Encha o tubo de ensaio com água e inverta-o sobre o 
bico do funil, evitando a entrada de ar em seu interior.

Os alunos devem observar atentamente o conjunto iluminado, no 
qual aparecerão bolhas de gás oxigênio aderidas aos ramos de elódea, 
as bolhas logo se desprendem e o gás passa a se acumular no fundo do 
tubo de ensaio.

Fonte: Google Imagens
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INTRODUÇÃO

Conforme relatado por Gomes (2006), o objetivo da Educação 
Ambiental é educar a humanidade para que tenha consciência e se pre-
ocupe com o meio ambiente e com problemas a ele relacionados. Es-
pera-se que, por meio da Educação Ambiental, o ser humano adquira 
sabedoria, competência, atitudes, entusiasmo e comprometimento para 
contribuir individual e coletivamente na solução de problemas ambien-
tais e na sua prevenção visando evitar os problemas posteriores. Pen-
sando nisso, desenvolveu-se um trabalho, no contexto do PIBID, acerca 
da importância da reciclagem de pilhas e baterias para que seu descarte 
não cause problemas ambientais ao planeta.

Segundo Lima (2011), a reciclagem de pilhas e baterias é um 
tema que vem se desenvolvendo bastante ultimamente, visto que, com o 
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progresso da tecnologia, o consumo de pilhas e baterias aumenta gradu-
almente. Com isso, é de fundamental importância refletir a respeito do 
uso exagerado desses materiais, bem como sobre o seu descarte depois 
de terminada a sua vida útil, tendo em vista que eles fazem mal ao pla-
neta e à saúde do ser humano. 

Esses produtos, ao serem descartados juntamente com o 
lixo comum, podem provocar danos ao meio ambiente e 
representam riscos à saúde pública, pela possibilidade dos metais 
pesados atingirem o organismo através da cadeia alimentar. 
A compostagem de resíduos sólidos urbanos é um exemplo, 
pois a utilização do composto orgânico em plantações de 
alimentos propicia a absorção de metais pesados, mediante a 
ingestão por animais e humanos. Os metais pesados, por serem 
bioacumulativos, acabam depositando-se em determinados 
pontos do organismo, vindo a afetar suas funções orgânicas. Além 
disso, as substâncias tóxicas que compõem as pilhas e baterias, 
quando dispostas inadequadamente, podem atingir e contaminar 
os aquíferos freáticos e chegar ao organismo humano através 
da ingestão (água ou alimentos contaminados), da inalação ou 
contato dérmico (REIDLER; GUNTHER, 2002, p. 02).

Verifica-se a importância de que o tema seja abordado de modo 
a alertar as pessoas sobre os componentes desses materiais e os riscos 
do descarte incorreto. Para isso, desenvolveu-se, no contexto do PI-
BID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), uma 
proposta de trabalho a partir da aplicação de um Módulo Didático 
(MD) envolvendo a problemática do descarte não adequado de pilhas 
e baterias – composição química, utilização e reciclagem desses ma-
teriais foram questões abordadas. Escolheu-se esse tema devido à im-
portância da tomada de consciência para que haja o descarte de pilhas 
e baterias em locais apropriados, já que essas, ao serem descartadas 
incorretamente, podem causar danos irreversíveis ao meio ambiente 
e aos seres vivos.

Nesse contexto, por meio da análise de histórias em quadrinhos 
desenvolvidas durante a aplicação do MD, objetivou-se investigar as 
percepções dos alunos envolvidos no que diz respeito aos malefícios 
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que os metais pesados existentes nas pilhas e baterias podem causar ao 
meio ambiente e à saúde humana.

Este trabalho apresenta as reflexões decorrentes da atividade e está 
dividido em duas partes: inicialmente, discorre-se sobre a educação am-
biental relacionada aos impactos causados pela não reciclagem das pilhas 
e baterias e, em seguida, discute-se como as histórias em quadrinhos po-
dem auxiliar na aprendizagem dos alunos em relação ao tema proposto. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: O EXEMPLO DA 
RECICLAGEM DE PILHAS E BATERIAS

Com a crescente demanda de aparelhos eletrônicos, também au-
mentou o descarte de pilhas e baterias utilizadas nesses produtos, o que 
gera grande preocupação relativamente ao procedimento que deve ser 
adotado no referido descarte a fim de que não ocorra de maneira ina-
dequada, prejudicando a vida no planeta. Uma maneira de reduzir o 
impacto ambiental do uso de pilhas e baterias é a substituição de pro-
dutos antigos por novos que propiciem um maior tempo de uso – como 
exemplo, tem-se o uso de pilhas alcalinas ou de baterias recarregáveis 
no lugar de pilhas comuns (TENÓRIO; ESPINOSA, 2000). Para que se 
dê início a tal procedimento, é importante a inserção do tema nas esco-
las, no sentido de abordar as formas de minimizar os impactos do uso 
de pilhas e baterias, o que pode ser feito por meio de uma abordagem 
ligada à Educação Ambiental, já que segundo Sato (2004, p. 23):

A Educação Ambiental é um processo de reconhecimento de 
valores e clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento 
das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, 
para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos 
suas culturas e seus meios biofísicos. A Educação Ambiental 
também está relacionada com a prática das tomadas de decisões 
e a ética que conduzem para a melhoria da qualidade de vida.

As pilhas e baterias apresentam em sua composição metais consi-
derados perigosos à saúde humana e ao meio ambiente, tais como mer-
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cúrio, chumbo, zinco, cobre, cádmio, manganês, níquel e lítio. Dentre 
esses metais, os que apresentam maior risco à saúde são o chumbo, o 
mercúrio e o cádmio.

Devido a pressões políticas e novas legislações ambientais que 
regulamentam a destinação de pilhas e baterias, em diversos países do 
mundo, alguns processos foram desenvolvidos visando à reciclagem 
desses produtos (TENÓRIO; ESPINOSA, 2000).

Considerando os impactos negativos causados ao meio ambiente 
pelo descarte inadequado das pilhas e baterias usadas e a necessidade 
de disciplinar o descarte e o gerenciamento ambientalmente adequado 
(coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final) de pi-
lhas e baterias usadas, a Resolução n° 257/99 do CONAMA explicita 
em seu artigo primeiro: 

As pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, 
cádmio, mercúrio e seus compostos, necessários ao funcionamento 
de quaisquer tipos de aparelhos, veículos ou sistemas, móveis ou 
fixos, bem como os produtos eletroeletrônicos que os contenham 
integrados em sua estrutura de forma não substituível, após 
seu esgotamento energético, serão entregues pelos usuários aos 
estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência 
técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos 
fabricantes ou importadores, para que estes adotem diretamente, ou 
por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, 
tratamento ou disposição final (BRASIL, 1999, p. 28-29).

Segundo Machado (2003), apesar do CONAMA ter sido o pri-
meiro órgão governamental a demonstrar a preocupação com o geren-
ciamento do lixo tóxico doméstico, sob o ponto de vista ambiental, essa 
resolução ainda pode ser considerada muito branda, pois ficam isentos 
os fabricantes de qualquer responsabilidade em caso de não cumpri-
mento da coleta e destinação adequada desses produtos. Além disso, as 
empresas não investem recursos em campanhas de orientação e preven-
ção de acidentes ambientais e danos à saúde.

Tendo em vista a problemática envolvida no descarte incorreto 
desses materiais, é importante realizar discussões na escola sobre ques-
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tões ligadas ao tema, visando à adoção de novas atitudes que levem 
ao melhoramento da qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente. 
Para isso, podem-se adotar diversas estratégias didáticas que promovam 
um ensino mais envolvente. No trabalho aqui apresentado, a opção foi 
pelo uso de histórias em quadrinhos.

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS

As histórias em quadrinhos são vistas como uma forma eficiente 
de comunicação, pois possuem um enorme potencial e chegam a milha-
res de indivíduos em todos os cantos do planeta, o que é evidente pelos 
inúmeros exemplares que se encontram pelo mundo. Além disso, as 
histórias em quadrinhos têm a vantagem de conseguirem expor em suas 
tiras uma grande diversidade de assuntos (BANTI, 2012).

Há algum tempo, os quadrinhos encontravam-se presentes nos 
colégios. Porém, houve um tempo em que eram encontrados embaixo 
das mesas, escondidos sorrateiramente, ou eram ocultados em meio às 
páginas do livro didático. Se fossem desvendados, era tumulto na cer-
ta: apreensão, punição, repreensão, recados para os responsáveis e até 
ameaça de ser mandado para a tão temível secretaria da escola. Nos 
dias atuais, as histórias em quadrinhos são tidas como estilo literário 
que faz uma conjunção entre imagem e verbalização, símbolos e signos. 
Sua linguagem se implanta nos palcos da cultura e da arte (CANCLI-
NI, 2000).

As revistas de histórias em quadrinhos são tidas como meio de 
comunicação de massa (SILVA, 1983). Assim como em outros veículos 
de comunicação, as histórias cotidianas de gibis se destacam por pos-
suir uma grande variedade de conceitos e conteúdos que, embora não 
tenham a pretensão de serem textos escolares, contribuem de maneira 
significativa para o processo educacional (PIZZARO, 2009).

Para Pizzaro (2009, p. 196): 

[...] a presença de informações e conceitos dentro de uma narrativa 
quadrinizada é extremamente comum e oferece aos professores a 
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oportunidade de utilizá-las como um recurso adicional e atrativo 
para o processo de ensino e aprendizagem.

Nas histórias da Turma da Mônica, de Maurício de Sousa, são 
abordados com frequência diversos temas como: a preservação ambien-
tal, a alimentação saudável, as doenças e até mesmo dúvidas e questio-
namentos acerca do universo. Esses conteúdos conceituais fazem parte 
do currículo em Ciências e, portanto, podem ser de grande valia para 
a prática docente, ainda que a forma de apresentação dos mesmos seja 
passível de revisão e questionamentos na busca de conciliações viáveis 
entre o conhecimento escolar e o conhecimento científico (RITO, 2003).

De acordo com Pizzaro (2009), apesar de todos os estudos e pu-
blicações apontarem propostas de trabalho com quadrinhos nas mais 
distintas possibilidades – leitura e elaboração de história em quadrinhos 
pelos estudantes –; na observação dos conteúdos presentes nesses ma-
teriais visando à divulgação do conhecimento científico, o conceito dis-
torcido de Ciência é encontrado nos enredos dos gibis e há catequiza-
ção de temas conceituais utilizando-se do humor e de outros recursos. 
No entanto, mesmo havendo grande número de pesquisas que mostrem 
diversas formas de utilização desse tipo de material, até o momento ele 
é pouco utilizado em salas de aula.

Pensando nisso, as histórias em quadrinhos foram utilizadas nes-
te trabalho como método avaliativo, visto que:

Podemos também utilizar HQ no momento da avaliação do 
ensino aprendizagem, onde se pede ao aluno que crie uma HQ 
com o conteúdo programático estudado. Nesse caso o professor 
tem que ter claro o que ele quer que o aluno apresente como 
elementos que configurem que houve apreensão do conteúdo 
trabalhado. É preciso ter consciência de que as possibilidades 
de exposição do que o aluno compreendeu a respeito da matéria 
estudada são múltiplas, ele pode se expressar melhor desenhando, 
ou escrevendo, então o professor deve estar atento para não 
incorrer no equívoco de não avaliar adequadamente o material 
produzido pelo aluno (PALHARES, 2008, p. 15). 
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O estudo da relação entre histórias em quadrinhos e as diversas 
possibilidades que esse material oferece tem ganhado fôlego há algum 
tempo nas pesquisas em educação para a ciência. Muitos estudos no 
meio acadêmico nacional e internacional, seja em forma de disserta-
ções ou artigos, têm apresentado propostas de análise e utilização de 
quadrinhos não apenas como recurso para a educação científica, mas 
também como meio para divulgar as Ciências (PIZZARO, 2009).

Pelo fato de as histórias em quadrinhos conectarem literatura e 
as artes plásticas, são consideradas uma respeitável forma de expres-
são cultural, o que faz com que se tornem uma importante fonte de 
inspiração para a sua utilização como recurso didático. Existem his-
tórias em quadrinhos de excelente qualidade que, pela maneira como 
propõem determinados conteúdos, podem dar subsídios valiosos para 
o bom emprego das aulas. Assim sendo, a linguagem característica e a 
forma como os quadrinhos apresentam os conteúdos, sendo um quadro 
na sequência do outro, em uma ordem lógica e fragmentada, podem ser 
usados como aliados da educação (GOMES, 2006). 

Dessa forma, relacionar o uso das histórias em quadrinhos com a 
reciclagem de pilhas e baterias tornou-se o foco deste trabalho. 

METODOLOGIA 

A pesquisa de que resulta este trabalho foi realizada em um co-
légio estadual da rede pública de ensino, localizado na cidade de Cas-
cavel, Paraná, onde se desenvolveu uma intervenção em três turmas de 
oitavo ano, totalizando 71 estudantes, mediante a aplicação de módulo 
acerca do descarte das pilhas e baterias envolvendo diversos recursos 
didáticos. Os alunos foram numerados de A1 a A71 para que fosse pos-
sível expressar os seus comentários e manter o anonimato.

No desenvolvimento do trabalho, foram realizadas as seguintes 
atividades: I – Levantamento e discussão acerca de dados teóricos com 
apoio bibliográfico; II – Aplicação de módulo didático (MD) de aulas 
acerca do assunto; III – Utilização de recursos didáticos para melhor 
compreensão do assunto estudado; IV – Coleta de dados a partir de 
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desenhos de histórias em quadrinhos elaboradas pelos alunos acerca do 
tema; V – Análise dos dados recolhidos e discussão. 

 O MD era organizado com aulas teórico-práticas ministradas 
aos estudantes. Durante essas aulas, se expôs aos alunos quais eram os 
componentes das pilhas e baterias, o que cada elemento químico causa-
va na saúde dos seres vivos, como realizar a reciclagem desses elemen-
tos e quais os locais apropriados para o descarte correto dos objetos em 
questão. Além disso, foram apresentados aos alunos os metais pesados 
que fazem parte da composição das pilhas e baterias, como nas figuras 
abaixo:

                    Figura 1: Chumbo                          Figura 2: Alumínio
            Fonte: www.vivaterra.org.br                       Fonte: www.vivaterra.org.br

                    Figura 3: Arsênio               Figura 4: Mercúrio
           Fonte: www.vivaterra.org.br                          Fonte: www.vivaterra.org.br
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Para averiguar o entendimento dos alunos a respeito do tema estuda-
do em sala de aula, solicitou-se que realizassem a confecção de histórias em 
quadrinhos como instrumento avaliativo. Salientou-se que o levantamento 
dos dados seria de caráter qualitativo, visto que, segundo Neves (1996), a 
pesquisa qualitativa costuma ser direcionada ao longo de seu desenvolvi-
mento e seu foco de interesse é amplo e parte de uma perspectiva diferen-
ciada da pesquisa quantitativa. Ao considerar os diferentes pontos de vista 
dos participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo 
interno das situações, geralmente inacessível ao observador externo. Utili-
zaram-se, para a análise dos dados, histórias em quadrinhos desenvolvidas 
pelos alunos, as quais expressaram o conhecimento construído.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
 
Com vistas a responder ao objetivo do trabalho, isto é, a toma-

da de consciência dos estudantes acerca dos problemas gerados pelo 
descarte incorreto de pilhas e baterias – pois esse pode causar vários 
danos à natureza e representa sérios riscos à saúde humana por conter 
metais pesados em sua composição, podendo causar doenças como o 
câncer, mutação genética, intoxicação aguda, entre outros –, apresen-
tam-se aqui os resultados obtidos com o uso das histórias em quadrinho 
produzidas. Com base na análise de trechos das falas dos personagens 
criados pelos estudantes retiradas das histórias em quadrinhos, pode-se 
constatar a compreensão dos alunos a respeito dos problemas gerados 
pelo descarte incorreto de pilhas e baterias  – conforme o Quadro 1. 

Quadro 1: Compreensão dos alunos a respeito do assunto

ALUNO FALA

A17 “Elas podem ser juntadas e levadas à reciclagem lá eles separam cada pilha 
nos seus devidos lugares (...)”

A34 “Vamos lá, vamos ajudar o meio ambiente, reciclando pilhas e baterias para 
que os elementos que compõe não prejudique a natureza” (sic)

A52 “É isso aí pessoal vamos ajudar o meio ambiente não jogando pilhas e 
baterias no lixo comum ou no meio ambiente”
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Por meio da análise das falas dos alunos A2 e A3, se evidencia a 
preocupação com a reciclagem de pilhas e baterias e com o meio am-
biente. De acordo com Narcizo (2009, p. 93):

A questão ambiental não é somente a relação do homem com o 
meio em que vive, vai muito além, refletir sobre a relação entre 
o meio ambiente e os nossos hábitos e costumes é decisivo para 
a nossa qualidade de vida, no presente e no futuro, é também a 
certeza de novas gerações. 

As frases escritas pelos estudantes como falas dos personagens 
evidenciam uma possível compreensão do conteúdo proposto. Nas figu-
ras 5 e 6, são expostos exemplos de trechos das histórias em quadrinhos 
elaboradas pelos alunos.

Figura 5: História em quadrinho elaborada por A34
Fonte: Fonte: Arquivo pessoal dos autores
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Figura 6: História em quadrinhos elaborada por A55
Fonte: Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Ao analisar as figuras 5 e 6, observa-se que houve evidências de 
sensibilização dos alunos acerca dos males que o descarte incorreto de 
pilhas e baterias pode causar tanto à saúde humana, quanto à saúde dos 
animais e à saúde do planeta.

Dentre as histórias analisadas, verifica-se que os alunos expres-
saram nos desenhos dos quadrinhos todos os conceitos de reciclagem 
e conscientização que foram abordados nas aulas. Observou-se ainda 
que, a partir do trabalho realizado com os alunos, houve um crescimen-
to considerável no número de pilhas e baterias recolhidas na escola. 
Os materiais recolhidos são encaminhados a um local de coleta maior 
(localizado no mesmo município), no qual são vendidos, de forma que 
há um descarte correto, conforme se pode observar nas figuras 7 e 8.
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        Figura 7: Coletor de pilhas e baterias       Figura 8: Pilhas e baterias recolhidas 
                                       na escola

Fonte:  Arquivo pessoal dos autores

Mediante a análise dos trabalhos desenvolvidos relacionados à 
reciclagem e Educação Ambiental, percebe-se o interesse dos alunos no 
que se refere à preservação do meio ambiente, o que os torna capazes 
de perceber os males que o descarte incorreto de pilhas e baterias causa 
à natureza e os faz participantes das questões que envolvem o tema e a 
sociedade como um todo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este trabalho, se pode concluir que, ao envolver o uso de 
história em quadrinhos aliado ao tema de pilhas e baterias, as aulas se 
tornam mais atrativas e, como resultado, é possível conseguir que haja 
envolvimento dos alunos.

O uso de histórias em quadrinhos faz com que os alunos demons-
trem o que aprenderam sem que haja uma pressão característica das 
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avaliações tradicionais. Isso consiste em um resultado positivo para o 
projeto, pois na escola em que vem sendo desenvolvido existe a coleta 
seletiva de pilhas e baterias e os alunos, após participarem das aulas, 
passaram a trazer os materiais que encontravam.

Portanto, conclui-se que envolver histórias em quadrinhos pro-
porcionou aos alunos uma tomada de consciência mais aprofundada 
acerca das questões de reciclagem, de forma que lhes despertou o inte-
resse em preservar o meio ambiente.
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CAPÍTULO 7

A PRESENÇA DE OBSTÁCULOS 

EPISTEMOLÓGICOS NO DESENVOLVIMENTO 

DO CONTEÚDO DE FOTOSSÍNTESE PARA 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Alexandre Scheifele
Bárbara Grace Tobaldini de Lima

André Luis de Oliveira
Daniela Frigo Ferraz

INTRODUÇÃO

Atividades propostas com a intenção de proporcionar aos alunos 
em formação inicial um contato com a realidade que envolve o espaço es-
colar vêm sendo foco dos projetos vinculados ao Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID. Esse programa, iniciado no 
segundo semestre de 2007, previa que universidades estaduais e federais 
elaborassem projetos voltados à articulação das Instituições de Ensino 
Superior - IES com as Escolas de Educação Básica - EEB, de modo que 
as atividades desenvolvidas pudessem contribuir para a formação inicial 
dos alunos da graduação, bem como na formação continuada dos profes-
sores da EEB. Tendo como objetivo, que tais ações pudessem promover 
melhorias no ensino das EEB e motivar a formação de novos professores.

O PIBID lançou de 2007 até junho de 2012 seis editais1. Cada 

1  Edital MEC/CAPES/FNDE/2007; 2) Edital CAPES/DEB – 02/2009; 3) Edital CAPES/DEB Nº  
018/2010; 4) Edital CONJUNTO Nº 002/2010/CAPES/SECAD-MEC (PIBID DIVERSIDADE); 
5) Edital CAPES/DEB – 01/2011; 6) Edital n°011/2012.
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universidade participante elaborou um projeto institucional, composto 
por subprojetos de alguns dos cursos de licenciatura. No caso específi-
co deste trabalho, foi analisado o subprojeto Ciências Biológicas: Ensi-
no de Ciências e Biologia por investigação: uma relação entre teoria e prática, 
integrante do projeto Institucional da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná - UNIOESTE, aprovado em, 2009. Neste subprojeto, uma 
das atividades desenvolvidas foi o planejamento e a implementação de 
módulos didáticos em turmas da Educação Básica nas disciplinas de 
Ciências e Biologia. 

No presente estudo, a atividade desenvolvida em sala de aula foi 
analisada a partir do referencial teórico proposto por Gaston Bachelard 
(1996), no que se refere aos obstáculos epistemológicos. O objetivo foi, 
portanto, identificar os obstáculos epistemológicos presentes na imple-
mentação de um módulo didático sobre fotossíntese, para uma turma 
de sexto ano do ensino fundamental.

A partir dessas considerações iniciais, optamos por estruturar o 
trabalho em duas partes. Na primeira parte apresentamos o subprojeto: 
Ensino de Ciências e Biologia por investigação: uma relação entre teoria e práti-
ca e como suas atividades foram organizadas e desenvolvidas, para, em 
seguida, discorrer sobre o referencial teórico que envolve os obstáculos 
epistemológicos, na perspectiva de Gaston Bachelard (1996). Na segunda 
parte, apresentamos os aspectos metodológicos do trabalho desenvolvido 
em sala de aula com os alunos da educação básica, bem como a metodo-
logia de pesquisa adotada neste trabalho. Finalizamos com a discussão 
dos resultados e as nossas considerações a respeito dos dados obtidos.

O PIBID NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO 
PARANÁ

O Projeto Institucional da UNIOESTE Vivenciando a escola: incen-
tivo à prática docente envolve um grupo de 90 (noventa) acadêmicos dos 
cursos de Licenciatura em Filosofia, Sociologia, Matemática, Ciências 
Biológicas, Pedagogia e Letras. Os acadêmicos bolsistas, de modo ge-
ral, desenvolvem atividades tanto na Universidade como nas Escolas de 
Educação Básica, de modo que elas proporcionem aos participantes a 
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instrumentalização para identificar e trabalhar com os problemas ine-
rentes ao processo de ensino e aprendizagem.

Neste Projeto Institucional, o contato dos acadêmicos bolsistas 
com os aspectos pedagógicos das escolas foi avaliado como uma pos-
sibilidade dos alunos conhecerem o projeto político-pedagógico das 
escolas, suas instâncias colegiadas, o regimento escolar, além de parti-
ciparem das reuniões pedagógicas regulares para conhecerem a realida-
de escolar, a partir da ênfase na estrutura organizacional, gestão e sua 
articulação com as políticas públicas. 

O projeto permite aos bolsistas colocarem em prática os conheci-
mentos que foram formados pela participação nos seminários, grupos de 
estudos, atividades de observação e ambientação, possibilitando a copar-
ticipação e a docência, atividades de monitoria e regência, elaboração de 
materiais de apoio, condução de oficinas em diversas áreas, produção e 
publicação de artigos sobre a aplicação e os resultados do projeto. 

As Escolas de Educação Básica, que fazem parte do PIBID/
UNIOESTE, foram selecionadas com base no seu Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica - IDEB, o qual deveria apresentar-se 
abaixo da média nacional. Justifica-se esse critério, pois é um dos pa-
péis da universidade pública contribuir de maneira significativa com o 
desenvolvimento da educação, neste caso a educação básica. As escolas 
com baixos índices de IDEB contariam com estes bolsistas, auxiliando 
o processo de ensino e aprendizagem, buscando nessa parceria melho-
rar estes índices. Com este critério, o projeto institucional selecionou 
onze escolas públicas. A partir destas escolas, cada subprojeto selecio-
nou entre uma e três escolas, de acordo com as atividades a serem de-
senvolvidas e o número de bolsistas. 

O SUBPROJETO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
- LICENCIATURA

O subprojeto do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura apre-
sentou como objetivo: “implementar grupos colaborativos entre os alu-
nos do curso de Ciências Biológicas e os professores da Rede Estadual 
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de Ensino, a partir de uma prática pautada na fundamentação teórica 
de ensino por investigação” (OLIVEIRA, 2009). Assim, para desenvol-
ver suas ações e contemplar seu objetivo, o subprojeto selecionou três 
escolas para desenvolver suas atividades com os seguintes IDEB: 4,0; 
4,5 e 4,6. Em cada uma das escolas, foi selecionado um professor de Ci-
ências ou Biologia para fazer parte do subprojeto como professor super-
visor. Além disso, foram selecionados 18 alunos de diferentes períodos 
do curso de graduação Licenciatura em Ciências Biológicas para com-
por o grupo de trabalho, durante os dois anos de duração do projeto.

Para o desenvolvimento das diferentes ações, as atividades do 
subprojeto Ciências Biológicas foram organizadas da seguinte forma: 1) 
reuniões semanais, com duas horas de duração no Laboratório de En-
sino de Biologia da Universidade, com todos os participantes, para es-
tudos teóricos, seminários e troca de experiências; 2) reuniões semanais 
nas escolas, com duas horas de duração, com os respectivos professores 
supervisores e os bolsistas, para planejamento das ações pedagógicas, 
planejamento de módulos didáticos e discussão sobre o trabalho na es-
cola; 3) seminário anual para apresentação das ações desenvolvidas nas 
escolas com a produção de artigos, relatos de experiências e discussão 
sobre o desenvolvimento do projeto geral.

Na escola, os bolsistas participaram de atividades de caráter pe-
dagógico como conselhos de classe, oficinas, mostras culturais, além 
de planejarem e aplicarem módulos didáticos em diferentes turmas do 
ensino fundamental e do ensino médio, utilizando a metodologia de 
ensino por investigação, com o intuito de avaliar sua funcionalidade, o 
que culminou na produção de artigos científicos para publicação.

OS OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS NA OBRA DE 
BACHELARD 

O conceito de obstáculo epistemológico é um dos eixos norteado-
res da obra de Gaston Bachelard (1996) e está relacionado com a con-
cepção de ruptura entre o conhecimento de senso comum e o conheci-
mento científico que “pode ser estudada no desenvolvimento histórico 
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do pensamento científico e na prática da educação” (BACHELARD, 
1996, p.14).

Os obstáculos epistemológicos são “conhecimentos subjetivos, 
essencialmente de foro afetivo, que entravam o conhecimento objeti-
vo” (SANTOS, 1998, p. 136). São conhecimentos gerais, unitários que 
dizem respeito aos aspectos intuitivos e imediatos. São também interes-
ses, hábitos e opiniões de base afetiva. Conforme Santos (1998, p. 136): 
“São erros, investidos de tal energia psíquica, que se tornam tenazes e 
resistentes a toda a mudança”.

A discussão a respeito das rupturas e dos obstáculos epistemoló-
gicos é derivada da concepção de descontinuidade proposta por Bache-
lard (1996). Para este autor, a ciência foi marcada por características 
que permitiram uma visão contínua do seu desenvolvimento, entre elas: 
a ciência apresenta o conhecimento científico como uma derivação de 
lentas transformações do senso comum, não aborda o trabalho de ou-
tros pesquisadores que colaboraram para o desenvolvimento de um de-
terminado conceito, ou ainda que o trabalho com a ciência em sala de 
aula é abordado de maneira banalizada e fácil. Essas características na 
visão de Bachelard reforçariam a ciência como um processo de desen-
volvimento linear e contínuo (LOPES, 1996). 

Bachelard citado por Santos (1998, p. 145) aponta para a oposi-
ção entre o “antigo espírito científico” e o “novo espírito científico”, 
sendo o espírito científico definido por Bachelard como o “conjunto de 
hábitos, de pensamentos, atitudes, valores e interesses que constituem a 
matriz que fundamenta psicologicamente a construção do conhecimen-
to científico“.

De acordo com Santos (1998, p. 146):

O antigo espírito científico acentuava o lado experimental, o 
lado imediato do conhecimento, ditava obediência aos fatos, à 
natureza e tinha por objetivo descobrir as leis gerais e objetivas 
que se escondem sobre os fenômenos. O novo espírito científico 
acentua o lado teórico, tem como propósito impor uma ordem 
aos fenômenos, ensaiar abstrações cada vez mais audaciosas 
(Grifos do autor).
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Essa oposição, que Bachelard (1996) evidencia, nos remete às 
rupturas anteriormente citadas. Em consequência de uma oposição en-
tre o antigo modo científico de pensar e o atual, o que exige uma rup-
tura de pensamento, o abandono de antigos métodos para a utilização 
de novos. É evidente que essas rupturas não se dão de maneira simples 
e única, pois são sucessões de erros e acertos que acabam construindo 
aos poucos esse novo espírito científico. 

Segundo Ueno (2004), a Ciência, para Bachelard, necessita de vá-
rias revoluções e não apenas evoluções, pois o seu avanço requer des-
continuidades, erros e rupturas. A ruptura, por sua vez, está relacionada 
à maneira que as pessoas interagem com o conhecimento e as marcas 
subjetivas e imaginárias que passam a fazer parte desse processo, pois “o 
ato de conhecer realiza-se não a favor de um conhecimento, mas sim de 
maneira contrária a um conhecimento anterior” (UENO, 2004, p.100). 
Assim, o conhecimento científico é construído a partir da desconstrução 
de um saber anterior e o aluno/sujeito, irá aprender se esse novo conceito 
se apresentar com sentido para ele saindo, portanto, de um conhecimento 
dogmático, para um dinâmico, interativo e amplo (UENO, 2004).

Segundo Lopes (1996), o sentido expresso por Bachelard sobre 
os obstáculos epistemológicos, refere-se à contradição que se realiza 
no momento de contato do conhecimento científico e o conhecimento 
derivado do senso comum. Ou seja, o obstáculo epistemológico está 
relacionado com o processo de construção do conhecimento científico 
por parte do aluno, pois o mesmo se configura como uma estrutura de 
acomodação ao que já sabe ou conhece sobre uma determinada situa-
ção. Se não forem trabalhados pelo professor, os obstáculos podem di-
ficultar o trabalho pedagógico e o desenvolvimento de novas estruturas 
intelectuais por parte dos alunos. 

Os obstáculos epistemológicos aparecem como fatores que ne-
cessitam ser superados no momento de transição de uma percepção 
ingênua da ciência para um estágio científico. Para Justina e Caldeira 
(2011), os obstáculos fazem parte do processo de conhecer e se consti-
tuem a partir de determinadas acomodações e podem aparecer na for-
ma de uma limitação, em relação a determinado conhecimento e são 

Scheifele, Lima, Oliveira e Ferraz • A PRESENÇA DE OBSTÁCuLOS EPISTEMOLÓGICOS...



111

REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS NO CONTEXTO DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: PIBID/BIOLOGIA - UNIOESTE

vistos como “resistências do pensamento ao pensamento” (p.101).
De acordo com Piaí et al. (2008), a presença de um obstáculo 

epistemológico está relacionada ao conceito e à finalidade envolvida no 
erro derivado de um questionamento ou de uma explicação que pode 
ser de um conceito científico ou do processo envolvido na construção 
histórica da ciência. No caso da história da ciência os erros que foram 
identificados, com o passar dos anos, colaboraram para o desenvolvi-
mento de outros paradigmas, modelos, representações, conceitos e Ci-
ências e não podem ser tratados como retrocesso, mas como elementos 
fundamentais para o avanço da ciência. Portanto, o erro é visto como 
uma das maneiras de identificar os obstáculos epistemológicos, como 
apresentado pelos mesmos autores (2008, p. 2):

Desta forma, em cada momento crítico da história da ciência, 
todo erro derivado do ato de conhecer deve ser reconhecido, 
equacionado e repensado para que seja superado. Quando o 
erro não é superado, ultrapassado, ou seja, se não ocorrer o salto 
epistemológico, o erro passa a fazer parte das crenças e ideias da 
pessoa ou cientista envolvido no processo de conhecimento. Passa 
então a ser considerado como um obstáculo epistemológico.

Nesse contexto, as pesquisas sobre obstáculos epistemológicos 
podem ser uma oportunidade para se pensar sobre como tornar a práti-
ca em sala de aula um momento de reflexão crítica sobre os interesses 
e necessidades que envolvem a curiosidade dos alunos (LOPES, 1996).

Para melhor compreender quais são os obstáculos epistemoló-
gicos identificados por Bachelard (1996), recorreu-se a autores como: 
Cardoso (1985), Santos (1998), Andrade et al. (2002), Gomes e Oliveira 
(2007) e Lopes (2007) para verificar quais são os obstáculos epistemo-
lógicos mais discutidos na literatura e apresentar as características que 
estão envolvidas em cada uma delas. Os obstáculos identificados são 
elencados a seguir: 

•	 Experiência primeira - é um conhecimento que se apoia no sen-
so comum e que está relacionado ao empirismo, à observação e 
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às imagens, envolvendo o que é subjetivo e que aborda ou dis-
cute processos complexos como se fossem fáceis. As explicações 
apresentadas são isentas de uma reflexão sobre o fenômeno, 
permanecendo as impressões primeiras sobre o fenômeno. No 
ensino de Ciências, o colorido e o exótico de alguns fenômenos 
naturais, seduzem os alunos e tal admiração devasta o interes-
se por novas hipóteses ou a busca por novas explicações (SAN-
TOS, 1998). 

•	 Conhecimento geral2 - segundo Bachelard (1996, p. 60), “Nada 
prejudicou tanto o progresso do conhecimento científico quanto 
a falsa doutrina do geral, que dominou de Aristóteles a Bacon, 
inclusive, e que continua sendo, para muitos, uma doutrina fun-
damental do saber”. Para o autor, o obstáculo em questão se 
coloca como a generalização de uma hipótese que se revela a 
partir de um conhecimento pré-científico (senso comum). Sen-
do, portanto, a ausência de uma explicação científica para o fe-
nômeno que se observa. A presença da generalização, no caso 
da Biologia, por exemplo, pode se revelar, segundo Bachelard 
(1996), na afirmativa que “todos os seres vivos são mortais”. 
Generalizações como essas são evidências de um breve processo 
de identificação do fato e como resultado implica uma gene-
ralização equivocada “o que torna a discussão vaga por passar 
a impressão de ser um conhecimento estático e inquestionável, 
tornando o pensamento imóvel” (BACHELARD, 1996). O co-
nhecimento geral fornece respostas vagas, fixas, seguras e gerais 
a qualquer questionamento, ele fornece a mesma resposta a to-
das as questões e essa certeza é muito difícil de se reestruturar 
(SANTOS, 1998).

•	 Obstáculo verbal - “[...] às vezes uma única palavra pode se 
converter em uma explicação suficiente” (CARDOSO, 1985, p. 
21). Neste caso, não só as palavras, mas também as imagens e re-

2 Tendo em vista que o obstáculo a ser discutido nos resultado é o conhecimento geral, aprovei-
tamos esse momento para melhor apresentar as suas características, quando comparado com os 
demais.
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presentações podem assumir um significado amplo e facilmente 
utilizado para explicar mais de uma situação, podendo se apre-
sentar como uma falsa explicação. Para Santos (1998), em situ-
ações pedagógicas existem palavras de uma linguagem que são 
aprendidas em outros contextos que não científicos e com co-
notações diferentes, que são usadas para explicar um fenômeno 
científico, constituindo-se como uma barreira ao ensino formal 
das Ciências. “Geralmente tais palavras estão profundamente 
radicadas na afetividade do aluno pelo que este lhes atribui” 
(SANTOS, 1998, p. 140). Bachelard (1996) afirma que a cer-
tas palavras é atribuído um poder mágico de explicação, como 
por exemplo, a palavra vida. Neste sentido, Bachelard (1996) 
faz uma crítica severa ao uso desajustado de imagens, analogias 
e metáforas, pois tendem a regredir concepções alternativas no 
imaginário infantil.

•	 Conhecimento unitário e pragmático - são induções do caráter 
utilitário que um determinado fenômeno apresenta e que confe-
rem ao conceito uma explicação única e direta, sem relacionar 
outros contextos, além de seguir a premissa de que o que é ver-
dadeiro para o grande deve ser verdadeiro para o pequeno. Em 
educação, é claro para os alunos que, quando nos referimos aos 
aspectos utilitários dos conceitos, isto basta para defini-los. Por 
exemplo, “o ar é o sopro da vida” ou “a fotossíntese é a função 
que purifica o ar que nós respiramos” (SANTOS, 1998, 143). 

•	 Substancialista - os objetos são conhecidos a partir da função 
que desempenham e das suas qualidades evidentes e superficiais. 
Desta maneira, uma característica torna-se uma propriedade au-
tomática para um determinado objeto, como: “[...] o amarelo, 
evidente ao conhecimento comum, é tipicamente um predicado 
do ouro” (LOPES, 2007, p. 165). 

•	 Realismo - “[...] o melhor e o de mais valor é o mais oculto, 
havendo supervalorização do objeto: nele se encerra o conhe-
cimento, o qual precisa apenas ser apreendido [...]” (LOPES, 
2007, p. 150). Esse obstáculo se caracteriza por manter o pensa-
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mento preso na observação ou no dado primeiro, bloqueando as 
informações que possam colaborar para a construção científica 
do conhecimento. Ou seja, a abstração do conceito científico em 
questão não é trabalhada. O conceito é tratado apenas a partir 
das impressões macroscópicas. 

•	 Animismo - obstáculo presente no momento em que se tenta ex-
plicar um determinado fenômeno utilizando-se de características 
próprias de seres vivos, como “conceder vida aos minérios [...] a 
ferrugem sugere uma imperfeição é como se admitisse doenças dos 
metais, parece claro que um imã enferrujado estará doente” (CAR-
DOSO, 1985, p. 23), ou seja, é criada uma falsa compreensão sobre 
o fenômeno analisado. Este obstáculo se traduz numa tendência 
para ingenuamente animar, atribuir vida ou ainda atribuir caracte-
rísticas humanas a objetos inanimados. No ensino de Ciências, o 
obstáculo animista constitui uma grande dificuldade à apropriação 
dos conceitos científicos (SANTOS, 1998). 

Os obstáculos epistemológicos podem, portanto, ser expressos de 
diferentes maneiras, em diferentes contextos, assuntos e ações, perpas-
sando os diversos momentos de uma prática pedagógica. Tais obstácu-
los, no entanto, podem ser utilizados como estratégias de ensino pelo 
professor, a partir do momento que, ao identificá-los, estabeleça ações 
e relações capazes de modificar as suas concepções para uma melhor 
compreensão do fenômeno. Além disso, o professor estará colaborando 
para que o conhecimento científico seja visualizado e compreendido 
pelos alunos a partir de uma perspectiva histórica e não linear dos fatos 
e acontecimentos envolvidos no processo de construção da ciência.

Segundo Lopes (1996), os obstáculos podem ser trabalhados a 
partir do momento que o professor, em sala de aula, passar a considerar 
os seus alunos como sujeitos detentores de um conhecimento, e não 
como uma tabula rasa, ou seja, os alunos apresentam um conhecimento 
a respeito dos conteúdos científicos e a não identificação destes poderá 
lhes acarretar conflitos cognitivos e, assim, o momento em que poderia 
ocorrer a ruptura é ignorado. 
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Para melhor entender os obstáculos epistemológicos, realizou-se 
um breve levantamento nos anais de duas edições do Encontro Nacio-
nal de Pesquisa em Educação em Ciências -ENPEC (VI e VII), para 
verificar se a temática dos obstáculos epistemológicos se fazia presente 
e de que maneira ela podia contribuir para o fazer pedagógico dos pro-
fessores e para as suas reflexões, em relação aos conteúdos científicos. 
Optou-se por este evento por ser de abrangência nacional e por apre-
sentar e divulgar os trabalhos relacionados ao ensino de Ciências. As-
sim, ao buscar por trabalhos que abordassem como objeto de pesquisa 
os obstáculos epistemológicos, a partir de uma perspectiva prática de 
ensino, encontraram-se alguns trabalhos, dos quais destacamos quatro: 
dois relacionados ao ensino da física e os outros dois ao ensino da quí-
mica. Os quatro artigos identificados nesse período estão apresentados 
no Quadro 1. 

Quadro 1: Trabalhos sobre obstáculos epistemológicos nos anais do ENPEC

Edição/ Ano Artigo
VI/2007 A eletricidade estática: os obstáculos epistemológicos, as concepções 

espontâneas, o conhecimento científico e a aprendizagem de conceitos.

VI/2007 Hipótese sobre combustão entre alunos do ensino médio: a epistemologia 
de Gaston Bachelard.

VII/2009 A percepção da gravidade em um espaço fisicamente modificado: uma 
análise à luz de Gaston Bachelard.

VII/2009 Modelos atômicos nos livros didáticos de química: obstáculos à 
aprendizagem?

Com a busca realizada, foi possível compreender melhor o uso e 
as possibilidades que o referencial teórico sobre obstáculos epistemoló-
gicos possibilita ao ensino das diferentes áreas do conhecimento, visto 
que eles podem colaborar para a identificação de diversos problemas 
derivados da prática pedagógica dos professores e do conhecimento 
prévio dos alunos.
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METODOLOGIA

A aplicação de um módulo didático sobre fotossíntese se realizou 
em uma das escolas conveniadas ao subprojeto, para uma turma de sex-
ta série com, aproximadamente, 30 alunos. As aulas ministradas foram 
registradas em vídeo e, em seguida, as falas foram transcritas para que 
pudéssemos realizar a análise dos dados. Nas transcrições, os alunos da 
educação básica foram identificados pela letra A, seguidos de números 
cardinais, porém, em algumas falas não foi possível identificar o aluno, 
assim utilizamos o símbolo?, para representá-lo. Os dois bolsistas que 
conduziram a implementação do módulo na escola foram identificados 
a partir dos códigos B1 e B2.

O módulo didático foi planejado sob a perspectiva do ensino por 
investigação, que se configura como uma estratégia de ensino utilizada 
pelo professor para diversificar sua prática no dia a dia em sala de aula. 
Esta estratégia engloba quaisquer atividades, essencialmente centradas 
no aluno, que permitam o desenvolvimento da autonomia e da capaci-
dade de tomar decisões, de avaliar e de resolver problemas apropriando-
se de conceitos e teorias das Ciências. 

De acordo com Campos e Nigro (1999, p. 29):

[...] os alunos devem realizar suas atividades de forma que se 
aproximem cada vez mais do ‘fazer ciência’ dos verdadeiros 
cientistas. Acredita-se que ao trabalhar desta forma, os alunos 
terão oportunidade de enfrentar problemas reais e procurar 
soluções para eles. 

Considera-se a investigação como uma atividade que depende da 
habilidade não só de estabelecer questões sobre o mundo natural, mas 
também de procurar respostas para essas questões. Aprender a investi-
gar compreende aprender a observar, planejar, levantar hipóteses, reali-
zar medidas, interpretar dados, refletir e construir explicações teóricas 
(CAMPOS; NIGRO, 1999; MUNFORD; LIMA, 2007).

A metodologia de ensino utilizada para o desenvolvimento do 
módulo foi a dos Momentos Pedagógicos, proposta por Delizoicov e An-
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gotti (1991). Esta metodologia, segundo os autores, está baseada nos 
pressupostos teóricos de Paulo Freire, segundo os quais a participação 
do estudante e o seu cotidiano assumem um papel de importância na 
prática escolar, proporcionando à educação um avanço, em relação ao 
ensino tradicional (GOULART; FREITAS, 2005.).

Segundo as mesmas autoras, o primeiro momento: problematiza-
ção inicial/ PI, além de estimular os alunos para a introdução de um de-
terminado assunto, permite ao professor ter acesso aos conhecimentos 
prévios dos estudantes (concepções alternativas/prévias ou conceitos 
intuitivos). Ao educador, cabe assumir uma postura dialógica e proble-
matizadora, e:

[...] nesse momento, caracterizado pela compreensão e apreensão 
da posição dos alunos frente ao assunto, é desejável que a postura 
do professor seja mais de questionar e lançar dúvidas do que 
responder e favorecer explicações (DELIZOICOV; ANGOTTI, 
1991, p. 54-55).

Para o módulo proposto, foram lançadas as seguintes questões 
e/ou situações: foi exposta aos alunos uma flor em um vaso e a partir 
desta situação foram indagados sobre o que a planta necessitava para 
viver e crescer? Como ela conseguiria alimento? Se existia alguma re-
lação entre os alimentos com os quais eles se deliciavam no almoço e a 
luz do sol? O que eles comiam e/ou tomavam em seu almoço? Quando 
eles brincavam sob o sol, ficavam queimados, mas as plantas tomam sol 
o dia inteiro, todos os dias, o que eles achavam que acontecia com elas? 
Por que as folhas de algumas plantas caíam no outono? Se as plantas 
que ficam no escuro fazem fotossíntese? Se eles dormiriam com essas 
plantas em seu quarto? Em seguida, as respostas foram anotadas no 
quadro negro para organizar e sistematizar as informações. Posterior-
mente, foi solicitado aos alunos que representassem por meio de dese-
nhos a sua concepção de fotossíntese.

O segundo momento: organização do conhecimento/ OC, carac-
teriza-se pelo desenvolvimento de atividades propostas pelo professor, 
que visam auxiliar o estudante na compreensão do assunto tratado. 
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Nesse momento, o conhecimento das diferentes áreas é apresentado e 
articulado aos conhecimentos anteriores dos estudantes (GOULART; 
FREITAS, 2005). 

Segundo Delizoicov e Angotti (1991, p. 55): 

O conteúdo é programado e preparado em termos instrucionais 
para que o aluno o apreenda de forma a, de um lado, perceber 
a existência de outras visões e explicações para as situações e 
fenômenos problematizados, e, de outro, a comparar esse 
conhecimento com o seu, para usá-lo para melhor interpretar 
aqueles fenômenos e situações. 

A atividade realizada neste segundo momento pedagógico, foi 
proporcionada pela leitura coletiva dos primeiros parágrafos de um 
texto entregue aos aluno.. No texto, narram-se as inquietações de 
um sabiá, sobre a forma de alimentação da árvore. A partir disso, os 
alunos tiveram que simular uma conversa entre os sujeitos do texto. 
Posteriormente, o texto foi lido na íntegra e houve uma discussão 
sobre o seu conteúdo. Para sistematizar os conhecimentos, foram 
registradas no quadro negro algumas questões que serviram de guia 
para a discussão. Os alunos registraram suas respostas no caderno: 
Onde a planta busca água? Para onde vai à água que as raízes das 
plantas absorvem? Porque será que as raízes das árvores vão muito 
fundo na terra? Qual a importância da luz do sol na alimentação das 
plantas? De onde vem o gás carbônico que as plantas absorvem? À 
noite ocorre fotossíntese? Explique. Buscamos com isso sistematizar 
os conhecimentos que eram tratados anteriormente apenas como hi-
póteses.

O terceiro momento: aplicação do conhecimento/ AC, destina-se 
à retomada das questões iniciais, agora já sistematizadas pelos conheci-
mentos propostos no segundo momento. Ainda na AC, são apresenta-
dos outros questionamentos e situações problemas que possibilitam ao 
aluno fazer uso de seus novos conhecimentos (GOULART; FREITAS, 
2005). Segundo Delizoicov e Angotti (1991, p.50), esse momento é des-
tinado a:
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Abordar sistematicamente o conhecimento que vem sendo 
incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar tanto as 
situações iniciais que determinaram seu estudo, como outras 
situações que não estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, 
mas que são explicadas pelo mesmo conhecimento.

No terceiro momento, os alunos realizaram atividades impressas 
como cruzadinhas e caça-palavras sobre fotossíntese, buscandose, assim, 
de forma lúdica, sistematizar e aplicar o conhecimento que foi hipotetizado 
num primeiro momento e confirmado ou refutado num segundo momen-
to. Nesta etapa, os alunos demonstram de forma teórica ou dialógica o 
conhecimento que desenvolveram durante a aplicação do módulo didático.

Nessa perspectiva metodológica de ensino é que os módulos fo-
ram elaborados e trabalhados, possibilitando aos bolsistas um maior 
contato com os alunos e o ambiente escolar. Os resultados foram tabu-
lados, objetivando uma análise qualitativa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; 
FLICK, 2009), e permitiram a detecção dos obstáculos epistemológi-
cos, identificados entre os alunos participantes da investigação, durante 
a implementação do módulo. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os dados analisados nesta investigação foram construídos a par-
tir do vídeo gravado e posterior transcrito, de três aulas ministradas 
durante a implementação do módulo didático sobre fotossíntese por 
uma dupla de bolsistas. Assim, ao olhar para a transcrição do material, 
buscou-se identificar se houve ou não a presença de obstáculos episte-
mológicos, durante a implementação do módulo didático e, caso tivesse 
havido, que obstáculos eram esses.

No decorrer das três aulas (50 minutos cada), fica evidente que 
elas foram organizadas de modo a permitir e a instruir os alunos a com-
preenderem e a conceituarem o que era a fotossíntese. Para isso, foram 
utilizadas diferentes estratégias, de modo a identificar os saberes pré-
vios dos alunos, bem como, colaborar para o processo de compreensão 
da fotossíntese. Entretanto, foi possível notar, com maior incidência a 



120

presença do obstáculo epistemológico conhecimento geral, além de ou-
tros como, o animismo e o obstáculo verbal. 

Para elaboração deste trabalho, optou-se pela discussão prove-
niente do obstáculo conhecimento geral. Este mesmo obstáculo, entre 
outros, foi também identificado no trabalho de Souza e Almeida (2002), 
em relação ao conceito de fotossíntese. No próximo item apresentamos 
os fragmentos do texto que caracterizam esse obstáculo, bem como, 
uma discussão sobre a sua presença. 

O obstáculo epistemológico conhecimento geral no desenvolvimento do 
conceito da fotossíntese

O obstáculo conhecimento geral, bem como os demais, permeou 
os diferentes momentos da prática pedagógica realizada nesta pesquisa. 
No entanto, este foi o obstáculo que teve prevalência durante a pro-
blematização inicial. Assim, selecionamos alguns fragmentos do texto 
para apresentar e discutir como esse obstáculo foi evidenciado na prá-
tica pedagógica.

Alguns fragmentos do texto, que expressam obstáculos, prove-
nientes do conhecimento prévio dos alunos, a partir de uma visão de 
senso comum e que, portanto, apresentam indícios do obstáculo em 
questão, estão apresentados nos quadros a seguir. Optou-se por trans-
crever vários fragmentos das aulas, para melhor demonstrar como esses 
obstáculos permeiam a prática em sala de aula.

Quadro 2 - Problematização inicial - fragmento um

B1: Eu vou colocando aqui o que vocês vão falando e não precisa copiar agora. O que 
essa planta precisa para crescer?

A8: Água e calor.
B1: Que mais que essa planta precisa para crescer
A7: Terra.
A7: Fotossíntese.
B1: O que será que é essa fotossíntese? Alguém sabe dizer o que é fotossíntese?
A5: Ar? Sei lá.
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B1: O que mais, será que é só isso?
A9: Cuidado.
A1: Sombra e adubo.
A3: Semente.

Quadro 3 - Problematização inicial – fragmento dois

B1: O que é fotossíntese, para que ela serve?
A1: Filtra o ar.
B1: Filtra o ar e o que mais? Vou escrevendo aqui o que vocês vão falando.
A1: Nutrição.
B1: Nutrição da planta, filtrar o ar, o que mais. Alguém mais arrisca um palpite do 

que seja fotossíntese?

Quadro 4 - Problematização inicial – fragmento três

B1: E para que ela precisa da luz do sol?

A4: Pra crescer.

Nos fragmentos transcritos nos quadros acima, pode-se notar 
que os alunos atribuem como fator necessário para o crescimento de 
uma planta características que já são conhecidas como, por exemplo, 
no fragmento um em que os alunos A7 e A8 citam respectivamente: 
“terra” e “água e calor”. Ainda, no fragmento um, os alunos foram 
questionados sobre o processo de fotossíntese e as respostas apresen-
tadas por eles foram: “Sombra e adubo” para o aluno A1 e “Semente” 
para o aluno A3. No fragmento dois, relacionado ao mesmo proces-
so, o aluno A1 cita outro componente necessário para a fotossíntese: 
nutrição. As respostas apresentadas, tanto para um questionamento 
quanto para os outros, mostraram-se argumentos superficiais e vagos, 
mas que para os alunos é uma resposta satisfatória. Além disso, a 
professora da disciplina Ciências, daquela mesma turma, já havia co-
mentado com os alunos o assunto da fotossíntese e, portanto, essa 
pode ser uma das justificativas para que o aluno A7 tenha fornecido a 
fotossíntese como uma resposta. 
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A presença de respostas simples e superficiais, em relação ao con-
ceito de fotossíntese, também esteve presente no trabalho realizado por 
Souza e Almeida (2002). A partir das evidências encontradas, as auto-
ras argumentam que o conhecimento geral é um obstáculo que pode 
gerar uma falsa informação de que o básico é o necessário e inquestio-
nável e que, portanto, responde às questões necessárias.

Os próximos fragmentos exemplificam situações em que o co-
nhecimento prévio dos alunos, ou o conhecimento geral, começou a 
ser questionado, no sentido de se criar uma desestabilização do conhe-
cimento.

Quadro 5 - Problematização inicial – fragmento quatro

B1: E a fotossíntese ocorre como? O que precisa para ocorrer a fotossíntese?
A9: Uma planta viva.
A1: Água.
B1: A planta precisa estar viva para fazer fotossíntese. E o que mais que ela 

precisa?

A4: Terra, calor, solo e filtrar o ar.
B1: E como que ela vai filtrar o ar? 
A9: Ela puxa o ar.
B1: Puxa o ar e solta? O que tem o ar que ela precisa?
A9: Nutrição dela.

Além da descrição sobre o que é necessário para que ocorra a fo-
tossíntese, é possível verificar que o aluno A9 apresenta respostas com-
plementares e simples para as perguntas realizadas, porém, elas não 
estão fora do contexto. No entanto, são situações como essas, com per-
guntas distintas e respostas diversificadas que podem levar o professor 
a avaliar as respostas dadas como erradas. Porém, segundo Bachelard 
(1996), é a partir do erro constatado que podem ser construídas alter-
nativas metodológicas para proporcionar a ruptura do conhecimento 
comum pelo conhecimento científico. Nos quadros 6 e 7 essa situação 
de desconstrução é ainda mais evidente.
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Quadro 6 - Problematização inicial – fragmentos cinco

B2: Para que serve a raiz de uma planta?
A1: Para crescer, sei lá.
A2: Para filtrar a água o ar.
B2: Então ela faz fotossíntese só quando tem luz?
A?: Sim.
A?: Não.
A4: Quando não tem sol ela não faz.
A9: Ela faz as duas coisas.

Quadro 7 - Problematização Inicial – fragmentos seis

B2: Então se eu pegar essa plantinha que está aqui e deixar ela dentro de uma sala 
fechada, sem vidros, ou com o vidro fechado sem entrar luz do sol, só com essa 
luz [referindo-se à luz interna da sala] ela vai fazer fotossíntese?

A1: Não.
A4: Vai por que é luz.
B2: Mas é luz do sol?
A?: Não.
B2: Então ela vai fazer fotossíntese?
A1: Vai.

Os fragmentos destacados expressam o conhecimento prévio dos 
alunos, que podem ser abordados como um obstáculo para a aprendiza-
gem, como também, possibilitam a realização de um trabalho pedagó-
gico capaz de identificar, trabalhar e superar tais adversidades. Porém, 
isso só é possível a partir do momento em que os professores conheçam 
e saibam que tais situações existem. No caso dessas aulas, os professo-
res não tinham como objetivo identificar e superar explicitamente um 
obstáculo epistemológico, mas identificar o que os alunos sabiam a prio-
ri para então trabalhar com o conteúdo científico. 

A seguir, transcreve-se um fragmento final da aula, que evidencia 
uma possibilidade de que o trabalho realizado colaborou para o desenvolvi-
mento de outra concepção científica a respeito do conceito de fotossíntese.
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Quadro 8 - Organização do conhecimento – fragmentos um

B1: O que mais que ela precisa para fazer fotossíntese?
A4: Gás carbônico.
B1: Gás carbônico, e está aonde?
A4: No ar.
B1: O gás carbônico está no ar e o que mais que a árvore precisa?
A4: Luz do sol.
B1: Luz do sol, muito bem.
A1: Calor.
B1: A luz solar vai chegar onde na planta? Qual é a parte da planta que fica mais 

exposta ao sol?
A2: As folhas.
B1: A planta realiza fotossíntese por onde?
A3: Troncos.
A4: Galhos.
B1: Tá certo, mas onde ela principalmente acontece?
A4: Nas folhas.
B1: E a água e os nutrientes vão para onde?
A4: Pras folhas.
B1: Então ela vai entrar aqui pela raiz, vai subir pelo caule, vai chegar até nas folhas, 

certo? Lá nas folhas essa água com os nutrientes, mais o quê?
A1: Gás carbônico.
B1: O gás carbônico do ar, mais a luz solar vai ocorrer o quê?
A1: A fotossíntese.
B1: A fotossíntese que é uma reação química, certo?
A1: Sim.
B1: Então, ocorre uma reação química entre todos esses integrantes, os nutrientes, a 

água, o gás carbônico, a luz solar que vão ocorrer uma reação química que vão 
produzir o quê na planta?

A2: Fotossíntese.
B1: A fotossíntese produz o quê?
A2: O alimento da planta. 
B1: E esse alimento é o que?
A2: Energia.
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B1: Energia. Então o resultado da fotossíntese vai ser energia. Vai produzir a energia 
da planta, o alimento que ela precisa. por isso que a gente fala que ela produz 
seu próprio alimento. Essa energia é uma forma orgânica, os chamados açúcares, 
mas esse açúcar é usado lá depois na respiração para produzir a energia que a 
planta precisa. Mas, resumindo, ela produz, a partir da fotossíntese, seu próprio 
alimento, sua energia, ok. Nós produzimos nosso próprio alimento?

A1: Não.
B1: Não, nós buscamos de outra forma, a gente ingere os alimentos e daí com os 

alimentos a gente faz a energia que o nosso corpo precisa. Assim, é a planta. 
Primeiro ela produz o alimento e depois ela usa. Produz a glicose, o açúcar e 
depois ela usa para produzir seu alimento, ok. Entenderam?

B1: Então, como que é o processo de fotossíntese? A planta vai absorver o quê?
A1: Água e nutrientes.
B1: Água e nutrientes. Vão subir por onde?
A2: Pela raiz.
B1: Pela raiz e da raiz vão chegar aonde?
A2: Na folha.
B1: A folha vai absorver o quê?
A1: Gás carbônico.
B1: E.
A3: Luz.
B1: Luz solar. E vai produzir o quê?
A3: Energia.
B1: Através de uma reação química vai produzir energia que a planta precisa. Beleza! 

Entenderam o processo de fotossíntese, o que a planta tentou explicar para o 
Sabiá. Então, façam esse desenho no caderno e anotem: Fotossíntese.

No fragmento que representa a organização do conhecimento, as 
respostas continuam se apresentando de maneira simples, no entanto, elas 
se mostram mais concisas, no sentido de refletir uma segurança maior dos 
alunos, como na parte inicial, quando foram questionados sobre o que 
era necessário para o processo de fotossíntese. Nessa situação, o aluno A4 
apresentou respostas como: “Gás carbônico” e “Luz solar” que, quando 
comparadas com as respostas apresentadas na problematização inicial: 
“terra, calor, solo e filtrar o ar”, demonstram o contato e a incorporação de 
um discurso científico, em vez do senso comum.
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Na problematização inicial, o fragmento dois, quando os alunos 
foram questionados sobre a finalidade da fotossíntese: “[...] para que ela 
serve?” a resposta do aluno A1 foi: “para filtrar o ar e fazer a nutrição”. 
Questionado de maneira semelhante na organização do conhecimento, 
a resposta do aluno A2 foi a nutrição, porém, expressa por ele como: 
“alimento da planta” e, em seguida, ele responde que esse alimento é a 
“energia” que, por sua vez, passa a ser um dos produtos da fotossíntese. 
O fato de não ser o mesmo aluno, não descaracteriza necessariamente 
a compreensão e a construção do conhecimento científico, mas talvez 
possa dar indícios de que a não participação na problematização inicial 
estivesse relacionada com a dificuldade na interpretação da pergunta ou 
de não saber respondê-la, mas que, independente da situação, o aluno 
pode, ao final da aula, se expressar a respeito da questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante esta pesquisa, outros obstáculos epistemológicos, além 
do que foi analisado, puderam ser evidenciados nos diálogos. Porém, 
analisou-se somente o obstáculo epistemológico conhecimento geral, 
que foi identificado com maior frequência, durante o levantamento dos 
conhecimentos prévios dos alunos. De acordo com Bachelard (1996), 
um obstáculo pode dificultar um trabalho em sala de aula, porém, 
quando identificado, ele pode colaborar para uma nova postura, tanto 
dos alunos como dos professores, em relação ao tema discutido. Essa 
situação ficou evidente ao se analisar a transcrição das aulas.

Considera-se, ao final deste percurso prático e teórico, que a leitu-
ra, interpretação e o conhecimento dos obstáculos epistemológicos po-
dem guiar o trabalho realizado pelos professores de modo a promover 
e a colaborar para a prática docente e a construção de conceitos para 
o ensino de Ciências. Espera-se, portanto, com este trabalho contribuir 
com as discussões a respeito dos obstáculos epistemológicos no conte-
údo de fotossíntese e assim, colaborar para a realização de uma prática 
pedagógica estruturada para os professores.

Observa-se também que o PIBID é um momento que, além de 
toda a experiência teórico e prática vivenciada em sala de aula, confi-
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gura-se como uma oportunidade de reflexão e pesquisa sobre os traba-
lhos desenvolvidos e a atuação do professor em formação inicial, para 
pensar essas questões, em especial, a que foi analisada nesta pesquisa. 
Esta perspectiva procura formar profissionais que realmente almejam 
modificar o trabalho na educação em sua comunidade, com o trabalho 
conjunto entre a universidade e a escola, integrando a formação inicial 
e a formação continuada dos professores. 
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CAPÍTULO 8

A CRONOBIOLOGIA COMO TEMA 

ARTICULADOR NO ENSINO DE FISIOLOGIA

Raissa Caroline Gallego
Mariana Bolake Cavalli

Fernanda Aparecida Meglhioratti

INTRODUÇÃO 

Os seres vivos apresentam padrões de comportamentos que se re-
petem com certa periodicidade, tais como: a reprodução de algumas espé-
cies, a migração de algumas aves e o comportamento sazonal de determi-
nados animais. A ciência que estuda esses padrões rítmicos da natureza é 
chamada de CronoBiologia. O estudo dos ritmos biológicos é complexo 
e necessita da compreensão de conceitos de diferentes áreas da Biologia 
para propiciar uma explicação integrada dos fenômenos biológicos. 

A percepção dos ritmos biológicos ocorre em fenômenos do dia 
a dia, por exemplo, o ciclo sono-vigília que, apesar de ser um fenômeno 
que ocorre constantemente nos seres humanos, demanda uma explica-
ção articulada de grande número de conceitos biológicos e pode propi-
ciar uma abordagem integrada no ensino de Biologia. O pensamento 
científico é articulado e necessita da construção de modelos explica-
tivos referentes aos fenômenos observados. Como aponta Bachelard 
(2000 apud FONSECA, 2008, p. 130):

[...] não há fenômenos simples; o fenômeno é um tecido de 
relações. Não há natureza simples, nem substância simples, 
porque a substância é uma contextura de atributos. Não há idéia 
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simples, porque uma idéia simples, como viu Dupréel, deve 
ser inserida, para ser compreendida, num sistema complexo de 
pensamentos e experiências. 

Articular conceitos biológicos não se mostra uma tarefa fácil, 
uma vez que a aprendizagem de um determinado conceito precisa estar 
inserida em um sistema de conceitos relacionados. Entretanto, nota-se 
que, ao invés de priorizar uma abordagem articulada de conceitos bio-
lógicos, o ensino de Biologia tem priorizado um ensino fragmentado 
e memorístico, no qual muitos estudantes da etapa final da educação 
básica apresentam dificuldades na construção do pensamento biológico 
(PEDRANCINI, et al, 2007). 

A ausência de sentido na explicação de fenômenos biológicos evi-
dencia uma carência no tratamento de questões epistemológicas da Bio-
logia, o que pode influenciar na compreensão de conceitos científicos 
e numa participação crítica do sujeito na sociedade. Leite (2000) alerta 
que a população em geral encontra-se, cientificamente, despreparada 
para participar de modo crítico e democrático em debates sobre avan-
ços tecnológicos. Ainda, Chassot (2003, p. 90) afirma que “não se pode 
mais conceber propostas para um ensino de Ciências e Biologia sem 
incluir nos currículos componentes que estejam orientados na busca 
de aspectos sociais e pessoais dos estudantes”. Nesse contexto, Gadéa 
e Dorn (2011) propõem que é pela alfabetização científica que os estu-
dantes desenvolvem sua capacidade crítica e reflexiva, possibilitando a 
tomada de decisões perante as questões científicas. 

Apesar das pesquisas apontarem a necessidade de uma compre-
ensão articulada da Biologia que possibilite a ação crítica dos sujeitos 
na sociedade, o conhecimento biológico tem se pautado numa aborda-
gem fragmentada (MEGLHIORATTI et al., 2009). Nesse sentido, Kra-
silchik (2008, p. 16) explica que o ensino de Ciências e Biologia “ainda 
é feito de forma descritiva, com excesso de terminologia sem vinculação 
com a análise das estruturas”. 

Oliveira (2005) destaca que um dos maiores desafios para o ensi-
no de Biologia é estimular a capacidade do sujeito para que este proble-
matize questões inerentes ao mundo em que vive, quando busca conhe-
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cê-lo. Nesse contexto, Laburu e Zompero (2011, p. 73) reforçam que o 
Ensino por Investigação permite: “desenvolver habilidades cognitivas 
nos alunos, realizar procedimentos como elaboração de hipóteses, ano-
tar e analisar os dados e o desenvolvimento da capacidade de argumen-
tação”. Mas para isso, o professor deve conhecer bem o assunto abor-
dado em sala de aula para saber propor questões abertas que levem ao 
desequilíbrio de conceitos, ter atitude ativa e estar atento às respostas 
dos alunos, sabendo valorizar os acertos e questionar os erros, sem ex-
cluir o processo pelo qual o aluno errou e sem achar que a sua resposta 
é a melhor e única (CARVALHO, 2010).

Uma forma de desenvolver atividades investigativas significativas 
é por meio da utilização de conceitos estruturantes. Gagliardi (1986, p. 
31, tradução nossa) define como estruturante “um conceito cuja constru-
ção transforma o sistema cognitivo, permitindo adquirir novos conheci-
mentos, organizar os dados de outra maneira e transformar, inclusive, os 
conhecimentos anteriores”, isto é, um conceito estruturante seria aquele 
capaz de construir uma rede conceitual concisa a qual favorece um en-
sino contextualizado e significativo. Como diz Figueiredo (2002), o pro-
cesso de significação é algo que se constrói pelo “processo de negociação 
de significados”. Quando procuramos fazer com que algo novo nos faça 
sentido, de maneira a incorporá-lo a nossa rede de conceitos já existen-
tes, os significados são negociados e trocados nessas interações. Isso fica 
mais evidente quando Bachelard (2006, p. 168) diz que se faz necessário 
“tomar os fatos como ideias, inserindo-os num sistema de pensamento”. 

Uma forma de melhorar a compreensão dos alunos sobre o co-
nhecimento biológico é trabalhá-lo de forma conceitualmente integra-
da, contextualizada, trazendo conhecimentos atuais, de modo que este 
se torne significativo para o aluno. É nessa direção que se propôs o mó-
dulo didático que foi desenvolvido na presente pesquisa. Este módulo 
é constituído mediante a ideia de conceitos estruturantes para o ensino 
de Biologia, utilizando como integrador o conceito de ritmo biológico 
(o qual é estudado pela área da CronoBiologia). 

Sandrini e Terrazan (2012) reforçam a ideia de que abordar a cro-
noBiologia é fundamental para a compreensão da organização da vida. 
Uma vez que grande parte dos fenômenos fisiológicos está relacionada 
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a variações periódicas, entendemos que o estudo dos ritmos biológicos 
pode-se configurar em um elemento articulador de inúmeros conceitos 
biológicos no ensino de Fisiologia Animal. Desse modo, selecionamos 
duas situações que envolvem aspectos da cronoBiologia/ritmo biológi-
co para planejar e desenvolver um ensino articulado e contextualizado 
da fisiologia no Ensino Médio: o ciclo sono-vigília e os fenômenos de 
torpor, hibernação e estivação. 

O sono é caracterizado como um estado fisiológico, e difere da 
vigília pela perda, prontamente reversível, da reatividade a eventos do 
meio ambiente (MARTINO, 2009, p. 195). O estado de vigília é, portan-
to, o período em que o indivíduo encontra-se ativo e consciente. Assim, 
nesses dois estados ocorrem diferentes alterações fisiológicas, reguladas 
pelo sistema límbico1. Já o comportamento de torpor, estivação e hiber-
nação – os quais são um tipo de dormência – são respostas às variações 
na temperatura ambiental, que mostram os organismos em intrínseca 
ligação com o ambiente em que vivem. A temperatura corporal afeta de 
tal forma os parâmetros fisiológicos e bioquímicos que sua manutenção 
torna-se especialmente importante2. Scarpellini e Bícego (2010) comen-
tam que o mecanismo termorregulador comportamental é considerado 
muito antigo na história filogenética. 

Estudos voltados à cronoBiologia permitem ao aluno reconhecer 
que há uma estrutura geradora de tempo no interior dos organismos, o 
qual é chamado de relógio biológico e que este interage constantemente 
com o meio externo e interno do organismo. Essa percepção possibilita 
uma visão mais dinâmica do funcionamento dos seres vivos, ao reconhe-
cer-se que estes possuem também uma organização temporal (ARAÚ-
JO; MARQUES, 2002). Assim, o trabalho desenvolvido teve o intuito 
de investigar se a utilização de temáticas relacionadas à cronoBiologia/

1 O sistema Límbico interage com o hipotálamo para gerar comportamentos motivados, bem 
como comportamentos emocionais, na alimentação e atividade sexual.
2 Os diferentes tipos de dormência são classificados de acordo com a profundidade e duração 
do sono. O torpor é caracterizado como um estado no qual a temperatura e as taxas metabólicas 
diminuem diariamente. Já a hibernação é caracterizada como um torpor profundo que pode durar 
meses, sendo que a frequência cardíaca do hibernante decai cerca de 90%. A estivação é uma 
dormência em resposta a altas temperaturas, nesse caso, a temperatura corporal se iguala a do 
ambiente (RANDALL et al., 2000; BRANCO et al., 2005).
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ritmo biológico permite ao aluno a compreensão articulada de conceitos 
fisiológicos e reconhecimento de uma organização temporal dos seres 
vivos, a qual influência em seu desenvolvimento e interação com o meio. 

METODOLOGIA

As reflexões aqui expostas estão vinculadas às atividades de ini-
ciação à docência das acadêmicas que desenvolveram a pesquisa e que 
participam do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), no subprojeto “Ensino de Ciências e Biologia por investigação: 
uma relação entre teoria e prática”, bem como à Monografia de conclu-
são de curso A cronoBiologia como temática articuladora para a abordagem de 
fisiologia no ensino médio (GALLEGO, 2012). O PIBID tem-se mostrado 
um importante espaço para a formação de professores – inicial e continu-
ada – ao estimular o debate entre os diferentes sujeitos do processo edu-
cacional. Lima (2010) menciona que a formação de professores necessita 
incorporar formas que não permitam o silenciamento do educando e, 
consequentemente, de uma parcela significativa da sociedade. Nesse sen-
tido, o ensino por investigação, desenvolvido no referido subprojeto, per-
mite a interação entre professores e alunos, além de propiciar o envolvi-
mento ativo dos estudantes da Educação Básica nas atividades propostas.

Primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica, de acordo 
com os pressupostos de Cervo e Bervian (1996), para buscar referências 
que dialogassem com os objetivos da pesquisa. A revisão efetuada esteve 
centrada nas discussões sobre cronoBiologia e ensino de Biologia, a fim de 
expandir os conhecimentos sobre a área e propiciar fundamentação teórica 
para o desenvolvimento do módulo didático nas situações de ensino. 

O desenvolvimento do módulo ocorreu em uma turma de segun-
do ano do Ensino Médio, em uma escola pública, na região Oeste do 
Paraná, na disciplina de Biologia. A turma era constituída por 22 alu-
nos. O módulo foi desenvolvido durante 7 horas aula, as quais foram 
cedidas pela professora regente de Biologia, que acompanhou o desen-
volvimento de todo o módulo. O Quadro 1 mostra a sequência didática 
desenvolvida no módulo:
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Quadro 1: Sequência didática do Módulo de CronoBiologia/Ritmo Biológico.

Módulo de CronoBiologia/ Ritmo Biológico
Aula 1 Aplicação do questionário inicial.

Entrega dos termos de Consentimento Livre e Esclarecido da pesquisa. 
Aula 2 Sistema Nervoso Central. 
Aula 3 Sistema Nervoso Periférico. 
Aula 4 Neurônios/Sinapses. 
Aula 5 Ciclo Sono-Vigília. 
Aula 6 Ciclo Sono-Vigília.

Torpor, Hibernação e Estivação. 
Aula 7 Aplicação do questionário final. 

Como indicado no Quadro 1, na primeira aula, foi realizada a en-
trega dos Termos de Consentimento Livre Esclarecido referentes a au-
torização da realização da pesquisa pelos alunos ou responsáveis. Estes 
termos foram aprovados pelo Comitê de Ética. Em seguida, foi aplica-
do um questionário inicial com o objetivo de verificar os conhecimentos 
prévios dos alunos referentes aos conteúdos que seriam abordados ao 
longo do módulo. 

Na sequência, foram desenvolvidas aulas relativas ao Sistema Ner-
voso (SN), nas quais foram abordados seus principais constituintes. Essa 
discussão inicial permitiu aos alunos verificar quais as estruturas envolvi-
das no Ciclo Sono-Vigília e quais divisões do SN influenciam no controle 
do ritmo. O conteúdo de neurônios e sinapses abordado na quarta aula per-
mitiu associar os tipos neuronais que estão presentes no Ciclo Sono-Vigília. 

No decorrer do módulo foram discutidas: as causas do sono – entre 
elas a ação de hormônios e neurotransmissores; as diversas alterações 
fisiológicas que ocorrem no organismo relacionadas ao ciclo sono-vigília; 
os registros polissonográficos – tais como o Eletroencefalograma, que de-
tecta alterações na atividade cerebral; as principais fases do sono relacio-
nadas às alterações fisiológicas do organismo; as diferenças do sono em 
determinadas fases da vida; e os distúrbios do sono. Ainda, como outro 
exemplo de ritmo biológico, foram discutidos os fenômenos de Torpor, 
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Hibernação e Estivação que ocorrem para estabilizar as funções fisiológi-
cas e manter a homeostasia do organismo. No caso desse trabalho, o con-
ceito de homeostasia foi abordado como sendo um sistema de controle 
fisiológico, o qual tem um direcionamento para manutenção das condi-
ções, relativamente, estáveis dentro dos tecidos do corpo de um animal. 
Assim, trabalhar com diferentes estados de dormência permite identificar 
que o indivíduo, apesar de estar em um estado inconsciente, ainda busca 
um equilíbrio homeostático para manter a sobrevivência.

O desenvolvimento do módulo foi videogravado e, posterior-
mente, transcrito. Ao término desse módulo didático foi aplicado um 
questionário final. Para analisar os questionários aplicados e o desen-
volvimento do módulo didático sobre cronoBiologia/ritmo biológico 
utilizamos os pressupostos da pesquisa qualitativa, fundamentado, es-
pecificamente, na análise de conteúdo. Segundo Bardin (1977, p. 42), a 
análise de conteúdo compreende:

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 
Assim a descrição analítica funciona segundo procedimentos sistemáticos 
e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. 

Lüdke e André (1986) e Oliveira et al. (2003) destacam a impor-
tância da elaboração de categorias em uma análise qualitativa, com-
preendendo a categorização como a busca de tendências e padrões que 
podem ser inferidos dos dados a partir de uma organização sistemática 
dos mesmos. Amparados nessa abordagem metodológica, as respostas 
dos questionários inicial e final foram organizadas em categorias e sub-
categorias, a fim de auxiliar nas discussões dos resultados obtidos na 
pesquisa. As questões analisadas do questionário inicial estão identifi-
cadas por QI1, QI2 e QI3, e as do questionário final por QF1, QF2 e 
QF3. Fazemos também uma pequena descrição de como se desenvol-
veu o módulo didático.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para verificar se ocorreram transformações na compreensão so-
bre fisiologia animal – especificamente sobre os aspectos relativos aos 
ritmos biológicos –, mediante a aplicação do módulo, analisamos os 
questionários iniciais e finais aplicados aos alunos. Para tanto, apresen-
tamos a análise das respostas de três questões do questionário inicial e 
três do questionário final. 

AS RESPOSTAS DOS ALUNOS AO QUESTIONÁRIO 
INICIAL
 
Do total de vinte e dois alunos que participaram do módulo, vinte 

responderam o questionário inicial. Os números da tabela referem-se ao 
total de indivíduos que compartilharam respostas semelhantes, a fim de 
tornar as discussões mais sucintas. A primeira questão estava relaciona-
da com o sono e a alimentação. 

Quadro 2: Resposta Biológica do sono após a alimentação. 

QI1: Você já ouviu falar que em alguns lugares as pessoas ficam em repouso por 
algumas horas após o almoço? Porque você acha que isso acontece? Você tem alguma 
resposta biológica para isso?
Categorias Subcategorias Sujeitos

O sono auxilia 
na digestão do 
alimento

Depois do almoço a pessoa fica cansada, o corpo 
precisa repousar para digerir o alimento. 

7

Para digerir melhor o alimento. 1
Pessoas ficam mais cansadas. 1
Bate o sono e a canseira. 1
É importante para repousar o corpo e a mente. 1

Sem explicações 
Biológicas

Não tem resposta biológica para isso 4

Sem respostas Resposta Insuficiente 1
Não sabe 4
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Há vários fatores que influenciam o sono, entre eles encontra-se o 
fator hormonal. Dessa maneira, hormônios envolvidos na digestão, bem 
como a bombesina e a colecistocinina provocam o fenômeno do sono. 
Isto explica, em parte, a sonolência após as refeições (FERNANDES, 
2006). Verifica-se que parte dos alunos reconhece a relação entre a ali-
mentação e a sonolência, o que indica uma percepção cotidiana de fenô-
menos que ocorrem em seu corpo. No entanto, nota-se que os alunos não 
conseguem explicar o porquê do fenômeno, devido à falta de uma fun-
damentação teórica e mesmo a ausência do debate sobre isso no ensino. 

Quando os alunos são questionados sobre as alterações fisiológicas 
que acontecem no corpo do ser humano quando adormece, a ideia do 
crescimento foi apresentada com maior frequência. Constataram-se 12 ci-
tações dos indivíduos relacionando o crescimento com a noite de sono, o 
que indica relação adequada, pois, segundo Fernandes (2006), o hormô-
nio do crescimento tem seu pico de secreção durante o sono de movimen-
tos não rápido dos olhos (NREM). Outro aluno apontou que durante o 
sono ocorre a “liberação de determinados hormônios”, a afirmação do 
aluno é adequada, uma vez que alguns hormônios e neurotransmissores 
tem sua secreção vinculada ao ciclo sono-vigília (FERNANDES, 2006).

Quadro 3: Existência de alterações no corpo durante o sono.

QI2: Você acredita que ocorrem alterações em nosso corpo quando dormimos? Quais?
Categorias Subcategorias Sujeitos

Sim. Ocorrem alterações

Crescemos 12
Engordamos 1
Alterações no metabolismo 1
Pessoas parecem desmaiadas 1
Roncam 5
Membros continuam a trabalhar 1
Falam 2
Liberação de determinados hormônios 1
Diminui o ritmo dos órgãos 1
Sonhamos 1
Recarregamos energia 1
Babam 1
Tiques antes de pegar no sono 1

Não ocorrem alterações - 1
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Outros alunos mencionaram alguns aspectos físicos que ocorrem 
durante o sono, tais como: ronco, liberação de saliva, fala e o aspecto 
semelhante ao de uma pessoa desmaiada. Quando a pessoa adormece, 
a reatividade aos estímulos externos diminui, incluindo a redução da 
atividade motora (LENT, 2010), dessa maneira o ronco durante a noite 
não está associado a um distúrbio do sono, mas pode ser influenciado 
pela obesidade, ou distúrbios que obstruem a via respiratória e, geral-
mente, não tem causas neurológicas (LENT, 2010), mas, sim, anatô-
micas. Já a fala durante o sono apresenta-se como um distúrbio que 
atinge mecanismos neurais do sono paradoxal, em que se verificam os 
movimentos rápidos dos olhos (REM). O início dessa fase é caracteri-
zado como uma zona intermediária entre estar acordado e dormindo. 
Assim, a tensão muscular diminui e o cérebro produz ondas irregulares 
e rápidas, nas quais alguns mecanismos neurais podem ser ativados em 
momentos errados e de forma errada (LENT, 2010). 

Sujeitos que citaram alterações como: membros continuam a funcio-
nar, diminui a frequência cardíaca, ocorrem os sonhos, tiques antes do sono e 
alterações no metabolismo, referem-se ao sono como um processo dinâmico, 
no qual o organismo não para de funcionar, mas tem suas atividades altera-
das. Dessa maneira corroboram com Lent (2010), o qual afirma que:

Muitos fenômenos autonômicos ocorrem usualmente caracterizados 
por uma redução geral das funções vegetativas: diminui frequência 
cardíaca e a frequência respiratória, e com isso cai a pressão arterial; 
diminui a motilidade gastrointestinal; a temperatura corporal cai um 
ou dois graus, acompanhada de redução da atividade metabólica 
dos órgãos e tecidos (LENT, 2010, p. 591).

Nessa categoria fica evidente que é possível trabalhar com esse 
tema como um elemento problematizador, já que este faz parte da vi-
vência dos alunos e que eles são perceptivos às reações que ocorrem em 
seu corpo e de outras pessoas quando dormem. 

A questão 3 procurava verificar se conseguiam perceber outros 
fenômenos e alterações do organismos que possuem periodicidade e 
que estão relacionadas às alterações ambientais. 
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Quadro 4: Influência das estações nos organismos.

QI3: Você sabe dizer se as estações do ano influenciam a vida de animais e plantas?
Categorias Subcategorias Sujeitos

Sim, influência.

Plantas perdem folhas e florescem 6
Animais dormem no inverno 1
Certas espécies se desenvolvem 3
Reprodução de determinadas espécies 5
Algumas plantas sobrevivem somente em determinadas 
épocas

1

Ursos hibernam 1
No calor ficam mais animados e no frio ficam mais 
quietos

2

Não influência - 2
Não soube dizer - 4

As mudanças nos seres vivos, no decorrer das estações do ano, 
representam ritmos biológicos infradianos, isto é, que apresentam va-
riações cíclicas com um tempo superior a 28 horas. Markus, Barbosa e 
Ferreira (2003) expõem que a importância dos fenômenos que indicam 
periodicidade em nossas vidas é de tal ordem que, por exemplo, sem 
eles não desenvolveríamos a percepção e, provavelmente, nem sequer 
o conceito de tempo. Quando os alunos citam que as estações influen-
ciam nos comportamentos de animais, tais como o nível de sua ativi-
dade, na reprodução e na hibernação, percebemos que compreendem a 
influência do ambiente para a sobrevivência do indivíduo e reconhecem 
uma adaptação temporal dos seres vivos. Por exemplo, quando afirmam 
que animais dormem no inverno, podemos relacionar com a ideia de 
sono como adaptação biológica, uma vez que o sono é uma estratégia 
de conservação de energia para ajudar em períodos em que a comida 
é escassa (KOLB; WHISHAW, 2002, p. 471). Os alunos percebem, en-
tão, que os seres vivos estão em íntima relação com o ambiente em que 
estão inseridos e que há estruturas internas nos organismos que são 
encarregadas de monitorar as estações do ano e sincronizá-las com cer-
tas funções que variam anualmente. Isso também pode ser evidenciado 
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quando os alunos dizem que as plantas se modificam de uma estação 
a outra, ganhando folhas novas ou perdendo-as. Quando apontam que 
determinadas plantas só sobrevivem em determinadas épocas. No en-
tanto, alguns alunos não souberam expressar-se sobre a influência das 
estações do ano nos organismos, o que indica uma ausência de percep-
ção do ambiente em que estão inseridos, ou que eles veem os seres vivos 
de maneira estática e individualizada.

Percebemos, pelas respostas dadas ao questionário inicial, que, 
apesar do conceito de ritmo biológico ser pouco abordado de forma 
direta nas discussões de ensino, ele faz parte das percepções dos alunos 
pela observação de seu corpo e do ambiente em que estão inseridos. 
Isso indica que discutir essa questão pode ser significativa e permitir 
contextualizar concepções Biológicas mediante um conceito que é vi-
venciado pelos alunos. 

O DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO DIDÁTICO 
SOBRE CRONOBIOLOGIA/RITMOS BIOLÓGICOS

Durante a aplicação do módulo didático, encontramos algumas 
dificuldades que estamos procurando contornar para a reestruturação 
do módulo elaborado e sua futura aplicação em sala de aula. Evidencia-
mos, durante a aplicação das ações planejadas, que os alunos tiveram 
dificuldades em compreender alguns dos conceitos trabalhados, devido 
ao excesso de terminologias relacionadas com a área de fisiologia e dos 
inúmeros conceitos que precisam integrar para uma explicação adequa-
da dos fenômenos estudados. Como indicou Carvalho et al (2011) em 
análises de livros didáticos de Biologia, a área de fisiologia apresentou 
em média 612 conceitos nos livros investigados. Ao fazer uma análi-
se do desenvolvimento do módulo, percebemos que alguns termos e 
conceitos poderiam não ter sido trabalhados nesse momento, mas, que 
poderíamos ter centrado a proposta nos mecanismos mais relevantes 
do controle dos ritmos biológicos nas situações apresentadas. Assim, é 
preciso ainda decodificar o processo do ciclo sono-vigília, uma vez que 
envolve muitos conceitos, pois se apresenta como um fenômeno com-
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plexo que envolve muitas variáveis para serem analisadas. Ao mesmo 
tempo em que apresenta essa complexidade, a cronoBiologia demons-
tra-se como uma área rica para o ensino, uma vez que o tema entrelaça 
vários conteúdos da Biologia, bem como bioquímica, Biologia molecu-
lar e celular, imunologia, fisiologia dos sistemas, ecologia, entre outros. 
Além disso, o estudo do ritmo biológico é significativo para os alunos, 
pois, assim, percebem a periodicidade dos fenômenos biológicos tanto 
em seu corpo como no ambiente.

Outra dificuldade encontrada no desenvolvimento do módulo foi 
a de estimular a participação dos alunos por meio de uma metodologia 
de ensino que fosse investigativa. Essas dificuldades permitiram que se 
questionasse uma séria de direcionamentos na postura do professor e 
possibilitaram, por outro lado, a reestruturação do módulo, que tem 
sido discutido pela equipe do projeto.

Apesar da percepção de algumas dificuldades no desenvolvimen-
to do módulo, já que se trata de uma temática inovadora no Ensino de 
Biologia, percebemos que o mesmo permitiu a compreensão de con-
ceitos e o aprofundamento teórico de alguns aspectos pelos alunos, tais 
como: as diferentes estruturas do sono em animais, evidenciando que 
há animais que dormem em períodos e profundidade diferentes; o sono 
como um processo reparador do organismo e mantenedor de mecanis-
mos homeostáticos; a identificação da ação de diversos hormônios que 
regulam o ciclo sono-vigília; a dormência como um mecanismo de de-
fesa do organismo a variáveis ambientais; entre outros aspectos.

AS RESPOSTAS DOS ALUNOS AO QUESTIONÁRIO FINAL

O questionário final teve o intuito de verificar os conhecimentos 
construídos no decorrer do módulo de cronoBiologia. Do total de vinte 
e dois alunos que participaram do módulo, dezesseis responderam o 
questionário, devido ao número de indivíduos ausentes no dia da apli-
cação. 

A primeira questão era referente à função do sono para nosso 
organismo, como podemos ver abaixo: 
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Quadro 5: Função do sono no organismo humano. 

QF1: Bebemos água todos os dias, vamos ao banheiro e comemos, é fácil dizer o por-
quê realizamos essas atividades, mas quanto ao sono, por que você acha que precisamos 
dormir?
Categorias Subcategorias Sujeitos

Sono como des-
canso

Descansar o corpo 11
Recarregar energia para o próximo dia 17
Descansar o cérebro 1
O corpo não aguenta mais e o cérebro se prepara para dor-
mir

1

Recebemos estímulos nervosos para o corpo descansar e 
manter o corpo em perfeito funcionamento

1

Liberação de 
hormônios

Para crescermos 2

Função homeos-
tática

Para estar sempre com os sentidos apurados 1
Bom funcionamento das atividades normais 2

Percebeu-se, nas respostas dadas pelos alunos, que eles designa-
vam o sono como importante para o crescimento, descanso do cérebro 
e para deixar os sentidos sempre apurados e que para o sono são neces-
sários estímulos nervosos. 

A explicação “descanso para o corpo” ainda é a mais citada, o 
que corrobora com Tufik (2008, p. 29), ao expressar que: “em uma pers-
pectiva homeostática, o sono é visto como um processo de recupera-
ção da fadiga, decorrente de uma vigília anterior, e como um modo de 
ser mantido em longo prazo o equilíbrio homeostático do organismo”. 
Quando os alunos dizem que “recebemos estímulos nervosos para o 
corpo descansar e manter o corpo em perfeito funcionamento” e que o 
sono contribui no crescimento apresentam-se afirmações que têm res-
paldo em fundamentações científicas. No entanto, a maioria das res-
postas ainda não apresenta reflexões bem fundamentadas, o que indica, 
todavia, alguns limites do módulo em atingir os objetivos inicialmente 
planejados. Estas limitações serviram de estímulos para repensar o mó-
dulo para as suas novas aplicações.
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A segunda questão do questionário final tratava dos fenômenos 
de torpor, hibernação e estivação. 

Quadro 6: Vantagens indicadas pelos alunos dos diferentes tipos de dormência e exemplos. 

QF2: É vantajoso para o indivíduo realizar torpor/hibernação/estivação? De um exemplo 
de organismo que realiza um desses mecanismos e explique como isso acontece.
Categorias Subcategorias Sujeitos Categorias Subcategorias Sujeitos

E x p l i c a -
ções pau-
tadas na 
geração e 
economia 
de energia

Dorme no tem-
po em que não 
tem acesso a co-
mida

4

Exemplos

Esquilo hiberna 5

E c o n o m i z a 
energia

2 Pequenos ma-
míferos

1

Há épocas em 
que espécies não 
respondem aos 
estímulos

1 Ursos hibernam 2

C o n s e g u e m 
guardar comida 
o inverno todo

1 Animal entra 
em sono pro-
fundo para gas-
tar menos ener-
gia

1

É vantajoso, pois 
cuidam melhor 
dos filhotes, 
apesar de perder 
gordura, pois 
ficam sem 
comer

1 Ursos realizam 
estivação, ele 
não hiberna.

2

Dorme, pois 
quando dormi-
mos gastamos 
menos energia

1

Produz energia 1

O sono, torpor, hibernação e estivação são tipos de dormência, as 
quais se apresentam como comportamentos adaptativos que se consti-
tuem, prioritariamente, como estratégias de conservação de energia para 
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ajudar em períodos em que a comida é escassa (KOLB; WHISHAW, 
2002; RANDALL, et al., 2000). Ao verificar as observações feitas pelos 
alunos, nota-se que eles colocaram esses mecanismos como formas de 
economizar energia, uma discussão que foi destacada durante o mó-
dulo. Citando Kolb e Whislaw (2002), a dormência gera inatividade e 
dessa forma a energia não está sendo gasta com movimento corporal 
ou manutenção da postura, sendo a queda da temperatura uma gran-
de contribuição para a economia de energia. Quando os alunos citam 
exemplos de animais que realizam um desses mecanismos, nota-se que 
os praticantes de hibernação são mamíferos de tamanho médio, bem 
como alguns esquilos, marmotas e pequenos primatas, pois estes têm o 
tamanho necessário para guardar reservas em suas centenas de gramas 
para uma hibernação prolongada (RANDALL, et al., 2000). Isso apon-
ta a influência do módulo na percepção e exemplos apontados pelos 
alunos, uma vez que não os citaram no questionário inicial.

Outros alunos indicaram que é o urso que hiberna, o que se 
distancia da discussão realizada em aula e aponta para a manutenção 
das concepções prévias. Não existem hibernantes verdadeiros entre os 
grandes mamíferos, ursos, que já foram considerados como hibernan-
tes, pois estes simplesmente entram em um sono de inverno (RAN-
DALL, et al., 2000). A resposta para isso é que com a grande massa 
corpórea dos ursos e baixa taxa de perda de calor, um animal des-
se porte pode estocar reservas energéticas suficientes para entrar em 
sono de inverno, sem queda da temperatura corporal (RANDALL, et 
al., 2000). Observou-se que três alunos citaram que o urso não realiza 
hibernação. Um deles citou que o urso realiza um sono profundo, o 
que indica uma compreensão conceitual propiciada pelo módulo di-
dático. Dois dos alunos que citaram que o urso não hiberna indicaram 
que o mesmo entra em estivação, entretanto, a estivação é considera-
da como um sono de verão, que ocorre em resposta a ambientes de 
temperaturas elevadas ou perigo de desidratação, sendo esse estado 
semelhante, fisiologicamente, ao da hibernação, mas difere dele pela 
estação do ano em que ocorre. Conforme Randall, et al. (2000) este 
estado é, provavelmente, semelhante – do ponto de vista fisiológico – à 
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hibernação, mas difere desta, pois ele ocorre em uma estação diferente 
do ano.

A terceira questão buscava relacionar as estações do ano com a 
duração do dia e da noite e os ritmos biológicos. 

Quadro 7: Relações entre ritmos biológicos e ciclos geofísicos apontadas pelos alunos.

QF3: Você acredita que a duração do dia (longo/curto), que se alterna nas estações pelos 
chamados ciclos geofísicos, tem alguma relação com os ritmos biológicos? Explique.
Categorias Subcategorias Sujeitos

Sim, há 
relação.

O dia maior oferece maior disponibilidade. 1
Noção de tempo. 1
Nossos ritmos se alternam com os ciclos geofísicos. 1
Em determinadas estações é mais vantajoso para o animal re-
produzir-se.

1

Dormimos mais ou menos de acordo com as estações. 1
Escurecer ajuda-nos a sentir sono. 1
No inverno põe roupa mais quente, e no verão mais leve. 1
No inverno comemos mais e no verão ficamos cansados. 1
Em determinadas épocas ficamos mais sonolentos. 1
Horários mudam. 1

Não res-
ponderam

- 6

Quando falamos do ciclo sono-vigília nos referimos a um ciclo do 
tipo circadiano, o qual tem periodicidade de aproximadamente 24 ho-
ras, esse ritmo é sincronizado com o período do dia (claro-escuro) gra-
ças ao núcleo supraquiasmático3. Outro relógio biológico é a glândula 
pineal, que é capaz de coordenar ritmos como os infradianos (duração 
maior de 28h), e é responsável por monitorar as estações do ano me-

3 O núcleo supraquiasmático (NSQ) localiza-se no hipotálamo, acima do quiasma óptico. Este 
núcleo recebe informações sobre a luz por sua via óptica especial denominada via retino-hipotala-
mica, a qual consiste em um conjunto de cones receptores na retina conectados a um subconjunto 
de fibras do trato óptico que permite identificar sinais luminosos, agindo como um marcapasso 
que instrui as estruturas neurais a produzir comportamentos pelas quais é responsável (KOLB e 
WHISHAW, 2002, p. 454-455).
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diante a luz polarizada, odores, sons, posição do sol e das estrelas e até 
mesmo campo magnético da terra. Isso tudo é sincronizado com alguns 
comportamentos, tais como o reprodutor, a hibernação e a migração 
(RANDALL, et al., 2000). 

Para entender melhor o funcionamento da glândula pineal é 
preciso recorrer ao seu desenvolvimento embriológico. Segundo Tufik 
(2008), a glândula pineal é oriunda, embriologicamente, do mesmo teci-
do que origina a retina. Assim, suas células, os pinealócitos, têm carac-
terísticas funcionais de fotorreceptores, associadas à função endócrina 
que secreta o hormônio melatonina. As noites de inverno são mais lon-
gas e sabe-se que durante a noite é secretada a melatonina que funciona 
como sinalizadora do meio interno para identificar o período do dia em 
que o indivíduo se encontra (TUFIK, 2008). Dessa maneira, no inverno 
há mais concentração desse hormônio no organismo, sendo que uma 
de suas principais funções é promover a regressão gonadal, que implica 
em atraso do período reprodutivo. Assim, quando o aluno diz que nos-
sos ritmos se alternam com os ciclos geofísicos e que em determinadas 
épocas é mais vantajoso para o indivíduo se reproduzir, e quando diz 
que ao escurecer sentimos mais sono estão se referindo a mudanças re-
lacionadas a esse relógio que é capaz de detectar variações ambientais, 
o que demonstra uma grande vantagem evolutiva para o indivíduo, pois 
o sincroniza com o ambiente em que vive, podendo, assim, usufruir 
melhor de seus recursos.

Quando o aluno se refere ao fato de que a duração do dia está 
relacionada a uma maior disposição para o indivíduo, refere-se à mu-
dança de comportamento nas estações. Essa relação é bastante signi-
ficativa, segundo Kolb e Whishaw (2002), muitas pessoas sofrem de 
transtorno afetivo sazonal, que causam tristeza, ansiedade, redução da 
atividade física, aumento de peso, despertar tardio. Tais transtornos são 
causados em pessoas que não conseguem regular seus ritmos circadia-
nos em função das rápidas variações ambientais a que estão expostos. 
Em síntese, a análise da questão QF3 indicou que os alunos souberam 
identificar algumas alterações nos organismos no decorrer das estações 
e de processos que coordenam tais mudanças.

Gallego, Cavalli e Meglhioratti • A CRONOBIOLOGIA COMO TEMA ARTICuLADOR NO ENSINO DE fISIOLOGIA



147

REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS NO CONTEXTO DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: PIBID/BIOLOGIA - UNIOESTE

ALGUMAS QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS QUE 
PODEM POTENCIALIZAR O ENSINO SOBRE RITMOS 
BIOLÓGICOS

A análise do desenvolvimento do módulo permitiu-nos vivenciar 
as dificuldades que surgem ao se trabalhar essa temática. Mediante essa 
experiência procuramos repensar a formulação de questões que insti-
guem um ensino que seja de fato investigativo e a reestruturação do 
módulo didático para o desenvolvimento em situações de sala de aula. 
Desse modo, um dos indicativos para a construção do módulo didático 
é centrá-lo na discussão sobre sono-vigília, para propiciar a integração 
de conceitos fisiológicos, devido à grande quantidade de termos e con-
ceitos envolvidos. 

Em um ensino investigativo, é importante que os problemas se-
jam abertos e que eles promovam as atividades de pesquisa dos alunos. 
Desse modo, a reestruturação do módulo sobre cronologia/ritmos bio-
lógicos está pautada nas seguintes questões-problemas para os alunos 
pesquisarem:

1. Todos os organismos dormem?
2. Os organismos dormem a mesma quantidade de horas? O que 

influência a quantidade de horas que um organismo dorme? 
3. Quais as modificações que acontecem em nosso sistema fisioló-

gico durante o sono?

Entendemos que a participação dos alunos pode ser instigada se 
eles são estimulados a levantar hipóteses sobre essas questões-proble-
mas. Assim, ao invés do professor oferecer, de antemão, explicações 
sobre os mecanismos que regulam o sono, os alunos – mediante a elabo-
ração de hipóteses iniciais para resolver estas questões – podem iniciar 
uma pesquisa sob orientação do professor. A divisão dos alunos em 
grupos e a indicação de leituras e sites de pesquisas confiáveis para que 
busquem informações sobre suas hipóteses iniciais pode facilitar o seu 
processo de aprendizagem. Por meio dessas pesquisas, e do importante 
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papel do professor como mediador, são relacionados os conceitos fisio-
lógicos de forma integrada e participativa, tendo como articulação a 
discussão sobre o ciclo sono-vigília. 

EXPLICANDO O MECANISMO SONO-VIGÍLIA E 
ALGUNS CONCEITOS ENVOLVIDOS

Para que o professor possa orientar as atividades de pesquisas, 
elaboramos uma breve síntese das principais etapas e mecanismos en-
volvidos no ciclo sono vigília.

O ciclo sono-vigília impõe extensos ajustes na função cerebral. 
Durante o estado de sono o indivíduo é caracterizado por perda de re-
atividade crítica para fenômenos do ambiente, irritabilidade reflexa e 
sensibilidade geral diminuída. O estado de vigília é caracterizado por 
interação adequada com o meio ambiente (EYZAGUIRRE; FIDONE, 
1977). 

O sono é dividido em duas etapas denominadas: Movimentos 
Oculares Lentos (NREM) e Movimentos Oculares Rápidos (REM). O 
sono NREM, por sua vez, é subdividido em 4 estágios. Sendo o estágio 
1 caracterizado por um sono leve, no qual a atividade muscular fica 
mais leve, ocorrendo algumas contrações musculares. No estágio 2, a 
respiração e batidas do coração são diminuídas e há um leve decaimen-
to da temperatura do corpo. O estágio 3 é caracterizado por um sono 
profundo, com ondas cerebrais bem lentas. No estágio 4, a respiração 
fica rítmica e a atividade muscular é limitada. Em seguida, vem a fase 
do sono REM, que é caracterizado pelo sono mais profundo, fase em 
que ocorre os sonhos. Essa fase é caracterizada por hipotonia muscular, 
emissão de sons, respiração e batimentos cardíacos irregulares, movi-
mento rápido dos olhos e ondas cerebrais de ritmos rápidos e de baixa 
voltagem.

O ciclo sono-vigília é um ritmo circadiano, no qual a estrutura 
capaz de verificar a fase clara e escura é a glândula pineal, localizada no 
epitálamo, sendo intimamente associada ao Núcleo Supraquiasmático 
hipotalâmico, de maneira que a luz age sobre a retina, que cumpre um 
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papel de arrastador da ritmicidade circadiana na produção da Melato-
nina (RANDAL, et al., 2000). A glândula pineal secreta o hormônio 
Melatonina que só é produzido no período noturno e sinaliza para o 
meio interno do organismo a alternância do dia e da noite (MARKUS 
et al., 2003). A concentração aumentada de melatonina no meio interno 
indica que o indivíduo encontra-se na estação de inverno, uma vez que 
essa estação possui noites mais longas e, consequentemente, uma maior 
produção de melatonina, dessa forma, ritmos infradianos também estão 
relacionados à glândula pineal.

O Ciclo sono-vigília estrutura-se como um tema importante para 
abordar aspectos da fisiologia, uma vez ele que envolve mecanismos re-
gulatórios neurais, hormonais e ambientais, apresentando o organismo 
como dotado de complexidade e interação com o ambiente. As fases 
do ciclo sono-vigília configuram-se como um bom meio para abordar 
os sistemas fisiológicos, tais como: respiratório, circulatório, urinário, 
digestório, hormonal e nervoso, pois cada estágio é evidenciado por al-
terações nesses sistemas, as quais geram interesse por parte dos alunos, 
uma vez que é um fenômeno próximo a eles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que, apesar da complexidade do estudo sobre crono-
Biologia/ritmos biológicos, este serve como integrador de vários con-
ceitos e fenômenos biológicos, tais como respiração, batimentos cardí-
acos, sistema endócrino, estrutura e função do sistema nervoso, entre 
outros. É necessário destacar que, apesar de ser um tema complexo, o 
ritmo biológico, em especial o ciclo sono-vigília, é um fenômeno que 
faz parte do dia a dia do aluno e que, por isso mesmo, desperta seu 
interesse. 

Destacamos o caráter inovador do módulo desenvolvido, uma vez 
que existem poucas pesquisas que envolvem a ideia de cronoBiologia 
no ensino de Biologia (SANDRINI; TERRAZAN, 2012). A análise do 
desenvolvimento do módulo tem permitido repensar a sua formulação 
de forma que o aproxime de uma metodologia de ensino mais investi-
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gativa e de uma linguagem mais acessível à realidade escolar. Traçamos 
alguns indicativos de questões que podem orientar a ação do professor 
nesse sentido já nesse texto, mas ainda estamos caminhando para traçar 
um esquema de orientações mais sistemáticas sobre essa temática.
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