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O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS CIENTÍFICAS NAS 

PERSPECTIVAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO E DO 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DE ESTUDANTES: A 

PROCURA DE POSSÍVEIS PONTOS DE CONVERGÊNCIA E DE TENSÃO 

 

RESUMO 

 

A inserção dos estudantes no mundo para atuarem como cidadãos críticos na tomada de 

decisões relativas a temas que envolvem a Ciências e a Tecnologia, nos mais diversos contextos, 

depende essencialmente de um ensino capaz de promover o letramento científico, no sentido de 

levar o aluno a desenvolver competências e conhecimentos necessários para sua atuação em 

sociedade. Assim, esta pesquisa objetiva analisar o que a literatura especializada da área de 

Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) apresenta como pontos de convergência e de 

tensão em relação ao desenvolvimento de competências avaliadas e requeridas pelo Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). A pesquisa, de natureza qualitativa, 

intencionou estudar a partir de publicações nos formatos de artigos e livros, o que os materiais 

selecionados imprimem a respeito da temática investigada. Os dados foram obtidos a partir da 

literatura, por meio de títulos, palavras-chave e resumos. Na localização do material também se 

considerou as citações e as referências de trabalhos como indicativos ao estudo. O corpus de 

informação encontrado foi nos idiomas Português, Inglês e Espanhol. As obras selecionadas 

foram lidas e analisadas detalhadamente levando em consideração os objetivos da pesquisa, 

quais sejam: levantamento na literatura sobre o ENCI; explicitação de competências científicas 

promovidas pelo ENCI, bem como suas características históricas e atuais; análise dos critérios 

e parâmetros presentes na matriz de avaliação em Ciências, do PISA, aplicado em 2006, tendo 

como foco principal as competências científicas; apresentação e discussão dos possíveis pontos 

de convergência e de tensão encontrados entre o ENCI e o PISA. A nossa análise evidenciou 

como pontos de convergência as seguintes competências científicas do ENCI: compreensão de 

textos científicos e a busca de informações, formulação de perguntas investigativas, formulação 

de explicações teóricas, análise de resultados, formulações de hipóteses, argumentação, 

previsões e a comparação e classificação, com critérios próprios ou dados, revelando que as 

referidas competências potencializam o desenvolvimento das três competências científicas 



 

 

avaliadas no PISA: identificação de questões científicas, explicação científica de fenômenos e 

usando evidências científicas. Obtivemos como resultados os seguintes pontos de tensão: a 

intenção, a temporalidade e adequação curricular. Esses pontos são particularmente 

importantes, pois nos ajuda a pensar a relação ENCI e PISA, de modo mais aprofundado e 

crítico. Deste modo, os resultados fornecem indicativos de que ações pontuais, desenvolvidas 

em longo prazo, focando no desenvolvimento de competências científicas, pode contribuir tanto 

para a formação do estudante cidadão quanto para a formação do estudante como pesquisador. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências por Investigação; Competências Científicas; Letramento 

Científico; PISA 2006. 



 

 

 

  

THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC COMPETENCIES IN PROSPECTS OF THE 

INQUIRY BASED SCIENCE EDUCATION AND IN THE INTERNATIONAL 

PROGRAM FOR STUDENTS’ ASSESSMENT: LOOKING FOR POINTS OF 

CONVERSION AND OF TENSION 

 

ABSTRACT 

 

The integration of students in the world to act as critical citizens in making decisions on issues 

involving science and technology, in various contexts, essentially depends on a teaching 

capable of promoting scientific literacy, in the sense of bringing the student to develop 

competencies and knowledge necessary for their society in action. Thus, this research aims to 

analyze the specialized literature in the field of Inquiry Based Science Education (IBSE) has 

points of convergence and of tension in relation to the development of competencies assessed 

and required by the Programme for International Students Assessment (PISA). The research, 

with qualitative background, purposed study from publications in formats of articles and books, 

which the selected materials print about the investigated theme. The data were obtained from 

the literature by titles, keywords and summaries. In the location of the material was also 

considered the citations and references works as indicative to the study. The corpus information 

was found in Portuguese, English and Spanish. The selected works were read and analyzed in 

detail taking into account the objectives of the research, namely: survey the literature on the 

IBSE; explicitness of scientific competence promoted by IBSE, as well as its historical and 

current characteristics; analysis of the criteria and parameters present in the evaluation matrices 

of Science, PISA, applied in 2006, focusing mainly on the scientific competencies; presentation 

and discussion of possible points of convergence and of tension found between the IBSE and 

PISA. Our analysis showed as convergence points the following scientific competencies of 

IBSE: understanding of scientific texts and the search for information, formulation of probing 

questions, formulating theoretical explanations, results analysis, hypothesis formulation, 

argumentation, forecasts and the comparison and classification, with own criteria or data, 

showing that these competencies potentiate the development of three scientific competencies 

assessed in PISA: identifying scientific issues, explaining phenomena scientifically and using 

scientific evidence. The main results were the following points of tension: the intention, 



 

 

temporality and curriculum adaptation. These points are particularly important, as it helps to 

think IBSE and PISA relationship, deeper and more critically. Thus, the results provide an 

indication that specific actions developed in the long term, focusing on the development of 

scientific competencies, can contribute both to the formation of the student citizen and for the 

student's education as a researcher. 

 

Keywords: Inquiry Based Science Education; Scientific competencies; Scientific literacy; 

PISA 2006. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há algumas décadas, pesquisadores e educadores do ensino de Ciências (AULER; 

DELIZOICOV, 2001; CACHAPUZ et al., 2005; FOUREZ, 2003; LORENZETTI; 

DELIZOICOV, 2001; SASSERON; CARVALHO, 2011, 2008; TEIXEIRA, 2013) têm 

sinalizado a necessidade de educar cientificamente os estudantes, a partir de objetivos 

educacionais mais amplos que atendam as demandas atuais. 

Almeja-se, desde então, uma formação que possa preparar tanto pessoas que seguirão 

carreiras científicas, ou não, mas basicamente cidadãos que possam atuar na tomada 

fundamentada de decisões nos mais diversos assuntos relacionados à Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CACHAPUZ et al., 2005; SASSERON; CARVALHO, 2011).  

Além de terem conhecimentos científicos, autores vêm debatendo que suas atuais 

intenções na Educação Científica é que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos para 

atuarem na sociedade, o que é demonstrado pela competência em letramento científico.  

Neste cenário, a partir de novos objetivos de ensino, surge o Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes (PISA), com um de seus objetivos voltados para a avaliação em 

Ciências, que busca avaliar o ensino desenvolvido pelas escolas, testando o desempenho dos 

alunos em domínios de conhecimentos e competências.  

O PISA é um importante instrumento de avaliação da aprendizagem, promovido pela 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (Organisation for Economic 

Co-operation and Development – OECD), entidade intergovernamental dos países 

industrializados que atua na promoção do desenvolvimento econômico e social dos seus 

membros (OECD, 2008; WAISELFISZ, 2009).  

O PISA é trienal e afere/avalia conhecimentos e competências dos estudantes em 

contextos específicos, nas áreas de Leitura, Matemática e Ciências. A cada etapa do programa 

uma destas áreas recebe maior ênfase. Assim sendo, em 2006 e 2015, o foco foi para a área de 

Ciências  (OECD, 2008, 2013).  

O principal objetivo do PISA consiste em compreender em que medida alunos na faixa 

etária de 15 anos - marco final da formação obrigatória e início dos estudos secundários - 

encontram-se aptos para enfrentar os desafios da vida futura, ou seja, se os estudantes possuem 

letramento científico1 necessário para a participação em sociedade (OECD, 2007, 2008), assim, 

são medidos conhecimentos, competências e atitudes relacionados ao ensino de Ciências.  

                                                           
1 O termo letramento científico é uma tradução da expressão inglesa Scientific Literacy (SASSERON; 

CARVALHO, 2011).  
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A partir dos indicadores do PISA, os países podem desenvolver estratégias para o 

aprimoramento das políticas educacionais básicas (INEP, 2008; OECD, 2007, 2008) e, este, 

tem sido utilizado por vários países, como uma fonte de referência para avaliar a situação do 

ensino de Ciências.  

Como, por exemplo, nos mostra Waiselfisz (2009), em seu estudo sobre o diagnóstico 

da situação do ensino das Ciências no Brasil, no qual o autor analisou resultados dos exames 

do PISA aplicados nos anos de 2000, 2003 e 2006. Para o autor, as últimas avaliações do 

programa têm mostrado que a evolução dos resultados do Brasil, na área de Ciências, ainda é 

pouco alentadora, apesar dos avanços obtidos.   

Este autor verificou que no período mencionado houve uma evolução de cerca de 4% 

nos resultados em relação ao desempenho dos alunos, o que é correspondente aos anos de 2000 

e 2003, já que em 2006 o resultado permanece inalterado. Observa-se que, apesar de uma 

evolução, muito ainda necessita ser feito para que os estudantes possam atingir níveis mais 

elevados de proficiência em Ciências, ou melhor, de letramento científico 2.  

O ensino de Ciências, nesse contexto, pode se tornar um importante espaço para o 

desenvolvimento de competências e conhecimentos necessários para o letramento científico. 

Mas como alcançar esse objetivo. A forma como o componente curricular Ciências é ensinado 

diz muito sobre quais competências podem ser desenvolvidas. 

Partimos do pressuposto de que, perspectivas de ensino que envolvem a participação 

ativa dos alunos na construção dos seus conhecimentos, que promovem a problematização dos 

saberes, o incentivo ao diálogo e à investigação, poderiam contribuir para desenvolver 

competências, não apenas conceitos.  

Nessa direção, reconhecemos que algumas abordagens de ensino podem trazer estas 

possibilidades. Contudo para esta pesquisa optamos pelo Ensino de Ciências por Investigação 

(ENCI), enquanto objeto de estudo, pois entendemos que se trata de uma abordagem de ensino 

que propicia, o desenvolvimento de competências científicas em sala de aula, mesmo que não 

haja esta intencionalidade.  

A perspectiva do ENCI tem como principal objetivo aproximar as atividades realizadas 

em Ciências pelos alunos no contexto escolar a prática dos cientistas (MUNFORD; LIMA, 

2007), compreendendo o seu desenvolvimento por meio de diferentes abordagens de ensino, 

que proporcionam a aprendizagem dos conteúdos disciplinares: conceitos, procedimentos e 

atitudes (AZEVEDO, 2004; CARVALHO, 2013a; ZÔMPERO; LABURÚ, 2011).     

                                                           
2 Níveis de proficiência representam os níveis de letramento científico, que vão desde o nível 1 - nível mais baixo 

- até o nível 6 - nível mais elevado de proficiência. 
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Neste contexto, é que surge o nosso problema de pesquisa “o que trazem os documentos 

relacionados à abordagem de Ensino de Ciências por Investigação e ao Programa Internacional 

de Avaliação de Estudantes que podem ser pensados do ponto de vista de convergências e de 

tensões no contexto do desenvolvimento de competências científicas?”. Para tentarmos 

responder a esta indagação temos como principal objetivo: “analisar o que a literatura 

especializada da área de Ensino de Ciências por Investigação apresenta como pontos de 

convergência e de tensão em relação ao desenvolvimento de competências avaliadas e 

requeridas pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes”.  

Assim, desenvolvemos este estudo, tendo em vista os seguintes objetivos específicos:  

 

 Realizar um levantamento na literatura sobre o Ensino de Ciências por 

Investigação. 

 

 Explicitar competências científicas promovidas pelo ENCI, bem como 

suas características históricas e atuais. 

 

 Analisar os critérios e parâmetros presentes na matriz de avaliação em 

Ciências, do PISA, aplicado em 2006, tendo como foco principal as 

competências científicas. 

 

 Apresentar e discutir os possíveis pontos de convergência e de tensão 

encontrados entre o ENCI e o PISA. 

 

A pesquisa aqui delineada, tem as características de uma pesquisa bibliográfica, já que, 

compreende uma sequência de procedimentos, os quais buscaram responder à questão problema 

definida a partir de informações extraídas da literatura (LIMA; MIOTO, 2007).  

De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p.166), neste tipo de pesquisa, a “finalidade 

é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto”, os autores destacam ainda que, “a pesquisa bibliográfica não é mera 

repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema 

sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”.  
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Por conseguinte, essa pesquisa é também exploratória, pois envolve o levantamento 

bibliográfico sobre um determinado fenômeno, com o objetivo de melhor compreendê-lo em 

sua totalidade  (GIL, 2010).  

Assim, apontamos ainda, o caráter qualitativo deste estudo, uma vez que o pesquisador 

é o principal instrumento de medição: “todos os dados são filtrados pelo julgamento do 

investigador. Portanto, os resultados podem ser subjetivos”; não tem uma regra fixa de 

procedimentos: “a pesquisa é de natureza flexível, evolucionária e recursiva”; se estuda o 

fenômeno como um todo: “não se detém em dividir em variáveis ou em discernir entre elas”; 

não envolve análise estatística (BISQUERRA, 2008, p.37-38).   

Salientamos que, a opção pela pesquisa qualitativa, do tipo bibliográfica e exploratória, 

deu-se em atenção ao nosso objeto de estudo (LIMA; MIOTO, 2007). Metodologicamente, 

analisamos competências científicas promovidas pela abordagem do ENCI, principalmente a 

partir das obras “La aventura de enseñar ciencias naturales” (FURMAN; PODESTÁ, 2009) e 

“O ensino de Ciências no Ensino Fundamental: colocando as pedras fundacionais do 

pensamento científico” (FURMAN, 2009). Além dessas obras, contamos com a contribuição 

de outros referenciais teóricos que baseiam-se nesse referencial de ensino, um levantamento de 

artigos publicados em periódicos nacionais, compreendendo o período de 1996 à 2015, foi 

realizado para atingir esse propósito, conforme especificado no Quadro 1.  

Investigamos também as características da abordagem do ENCI, a fim de destacar o seu 

desenvolvimento em etapas desse ensino, a partir da obra de principais autores que discutem 

sobre essa perspectiva de ensino. Destacamos algumas obras: “Historical perspectives on 

inquiry teaching in schools”(DEBOER, 2006), “Inquiry and the national science education 

standards: a guide for teaching and learning” (NRC, 2000), “Ensino por investigação: 

problematizando as atividades em sala de aula” (AZEVEDO, 2004), “Ensino de Ciências por 

Investigação” (SCHIEL; ORLANDI, 2009), “Explorações em Ciências na Educação Infantil” 

(SCHIEL; ORLANDI; FAGIONATO-RUFFINO, 2010), “O ensino de Ciências e a 

proposição de sequências de ensino investigativas” (CARVALHO, 2013a). Essas obras foram 

selecionadas como indicativos ao estudo, pela consideração dos temas correlatos, das citações 

e das referências dos trabalhos obtidos no levantamento (citado acima). 

Para obtermos as informações necessárias a este estudo, no que se refere as 

competências científicas avaliadas no PISA 2006, analisamos documentos e relatórios oficiais 

do programa: “PISA 2006: science competencies for tomorrow’s world” (2007), “PISA 2006 

competências em ciências para o mundo de amanhã” (2008), “Resultados nacionais - PISA 
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2006: programa internacional de avaliação de alunos” (2008), “PISA 2015 draft science 

framework” (2013), bem como as contribuições de estudos correlacionados.   

Deste modo, este estudo foi organizado para sua apresentação, em quatro capítulos: 

No primeiro capítulo deste trabalho, apresentamos uma discussão sobre a noção de 

competência geral e, especificamente, sobre a noção de competências científicas. Apresentamos 

também algumas competências científicas, que podem ser propiciadas pela abordagem do 

ENCI, de acordo com o referencial adotado.  

No segundo capítulo, discorremos sobre algumas questões relacionadas aos aspectos 

históricos e atuais da abordagem do ENCI, quais sejam: o que vem sendo debatido sobre o 

ensino por investigação? O que caracteriza uma abordagem como investigativa? Qual o papel 

do professor e do aluno numa abordagem investigativa de ensino?  

No terceiro capítulo, discorremos sobre avaliação educacional, principalmente no que 

se refere ao conceito e a algumas críticas relacionadas às avaliações externas, além disso 

abordamos as características gerais do PISA, destacando um conjunto de critérios e 

fundamentos metodológicos utilizados pelo programa para aferir/avaliar o processo de ensino-

aprendizagem de Ciências de estudantes de 15 anos de idade. Assim, como referência em nossa 

análise adotamos a matriz de avaliação em Ciências do exame aplicado em 2006.   

No quarto capítulo, apresentamos os resultados obtidos nesta pesquisa. Desse modo, 

organizamos a análise dos dados da seguinte forma: primeiramente, fizemos a identificação dos 

níveis de competência científica nos seis níveis de proficiência relacionados a cada competência 

científica do PISA (identificação de questões científicas, explicação científica de fenômenos e 

usando evidências científicas). Os níveis de proficiência são destacados como necessários ao 

aluno para ser capaz de realizar a tarefa correspondente ao grau de complexidade do respectivo 

nível. Depois, buscamos encontrar as categorias de análise, ou seja, as competências científicas 

do ENCI que convergiam com as competências científicas elencadas para cada nível de 

proficiência do PISA 2006. Ademais, procuramos verificar em qual etapa do ENCI é comum a 

determinada competência científica se desenvolver. Além disso, buscamos explorar os 

possíveis pontos de tensão entre o PISA e as discussões/evidências presentes nos estudos sobre 

o ENCI, também com foco no desenvolvimento das competências científicas.  
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CAPÍTULO 1 – COMPETÊNCIAS CIENTÍFICAS PROMOVIDAS POR MEIO DA 

ABORDAGEM DE ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO 

  

Neste capítulo, apresentamos um levantamento bibliográfico sobre as competências 

científicas que podem ser promovidas por meio da abordagem do ENCI, tendo como parâmetros 

para análise contribuições advindas de referenciais teóricos que discutem sobre a ideia de 

competência, tanto no que se refere ao ensino quanto à aprendizagem.  

A princípio, buscamos compreender a noção de competência presente na literatura e os 

aspectos subjacentes a sua conceituação, por conseguinte discutimos a ideia de competência 

científica e o seu desenvolvimento no contexto escolar, em observância aos estudos analisados.  

 

1.1 O que se entende por competência  

 

O tema competência, apesar de não ser um tema novo, está novamente em destaque e 

tem sido discutido na área de educação por muitos estudiosos. Dias e Lopes (2003 apud 

BRICCIA, 2012, p. 21), apontam que o termo já foi utilizado para a formação de professores 

nas décadas de 1960 e 1980, e no momento retorna para a discussão sobre a formação docente, 

porém, também para as relações de ensino e aprendizagem e processos avaliativos. 

Assim, a noção de competência vem sendo abordada na literatura por pesquisadores e 

educadores, tais como: Allessandrini (2002), Briccia (2012), Furman e Podestá (2009), Luckesi 

(2011a), Macedo (2002), Machado (2002, 2006), Perrenoud (2001) e Silva (2010). 

Confirmando o que foi apontado anteriormente, alguns desses autores buscam situar suas 

discussões tendo o foco na formação docente, outros no desenvolvimento de competências do 

aluno, enquanto outros no processo de avaliação. 

No que concerne principalmente à formação dos alunos, observa-se que o tema se 

assenta em debates anteriores (MACHADO, 2002), se a escola deve se ater ao ensino de 

conteúdo conceitual ou ao desenvolvimento de competências. Os autores vêm apontando que 

são aspectos fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos e precisam 

ser trabalhados em todas as áreas de conhecimento, nesse sentido, a discussão sobre ensinar 

conteúdo conceitual ou competências torna-se infundada, sem cabimento (FURMAN; 

PODESTÁ, 2009; MACHADO, 2002; PERRENOUD, 2001), não passando, portanto, de um 

dos muitos mal-entendidos que envolve essa temática (MACHADO, 2002). 

Furman e Podestá (2009), apresentam a ciência enquanto produto (conceitos-chave) e 

processo (competências), fazendo uma analogia com as características de uma moeda. Como 
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algo que além de ter a representação de dois lados são por natureza inseparáveis.  Nesta direção, 

não há dúvida, que a escola deve buscar mudar seus espaços e tempos de aula visando 

desenvolver tanto os conteúdos conceituais como também as competências (MACHADO, 

2002). 

Contudo, sabemos que o ensino de conteúdos conceituais vincula-se diretamente às 

áreas de conhecimentos trabalhadas no contexto escolar, mas afinal, e as competências? Como 

os estudiosos de várias áreas as conceituam?  

Para Allessandrini (2002, p.164): 

 

A noção de competência refere-se à capacidade de compreender uma 

determinada situação e reagir adequadamente frente a ela, ou seja, 

estabelecendo uma avaliação dessa situação de forma proporcionalmente justa 

para com a necessidade que ela sugerir a fim de atuar da melhor maneira 

possível. 

 

Perrenoud (2001, p.21), apoiado nas ideias de Le Boterf define competência como a 

“capacidade de um sujeito de mobilizar o todo ou parte de seus recursos cognitivos e afetivos 

para enfrentar uma família de situações complexas”.  

Machado (2006, p.1), em uma visão complementar às definições já citadas, expõe que 

“competência é um atributo das pessoas, exerce-se em um âmbito bem delimitado, está 

associada a uma capacidade de mobilização de recursos, realiza-se necessariamente junto com 

os outros, exige capacidade de abstração e pressupõe conhecimento de conteúdos.”  

Briccia (2012, p.58), que compilou a noção de competência a partir da visão de autores 

como Perrenoud e Machado, tencionando investigar as competências docentes, traz a ideia de 

competência referindo-se: 

 

À utilização de saberes, esquemas de pensamentos, de maneira eficaz, 

juntamente com o uso de conhecimentos e de saberes, mobilizados em 

situações de ações complexas; ou no caso do ensino, o fato de utilizar saberes, 

esquemas de pensamento em momento de ação, mobilizando conhecimentos 

teóricos, metodológicos em momentos decisivos para que ocorra a 

aprendizagem.  

 

De acordo com Luckesi (2011a, p.409, grifo do autor), “competência significa a 

capacidade de fazer alguma coisa de modo adequado, servindo-se, para tanto, de variadas 

habilidades.” Esse autor argumenta que competência e habilidade se diferem pela abrangência 

e relação de dependência entre ambas. Assim, aponta que, “a posse de uma competência, 

qualidade complexa, exige a posse de um conjunto de habilidades simples. ”  



8 

 

 

Com a contribuição destes autores fundamentamos a nossa compreensão da noção de 

competência, uma vez que observamos que apesar de serem diferentes, são definições 

complementares, referindo-se a ideia de competência, como a capacidade de mobilizar 

conhecimentos conceituais e procedimentais, saberes, habilidades, entre outros, em 

determinadas situações complexas, ação individual que demanda tanto o desenvolvimento dos 

recursos mobilizados quanto a sua aplicação de forma apropriada.  

Isto é importante destacar pois a competência é tarefa da escola/ensino/aprendizagem 

de forma sistematizado. O que nos conduz a reflexão sobre como adquirir ou trabalhar as 

determinadas competências pensando no contexto de sala de aula de Ciências.  

 

1.2. Definindo competências científicas  

 

Sobre competências científicas relacionadas ao ensino, as pesquisadoras Furman e 

Podestá (2009), apresentam-nas como fundamentais para o desenvolvimento das bases do 

pensamento científico pelos estudantes, uma vez que carregam em si características do trabalho 

científico. 

Como assinalamos anteriormente, as autoras Furman e Podestá (2009), compreendem a 

ciência como análoga a uma moeda, sendo um dos lados a representação do que conhecemos 

como produto da ciência, bastante privilegiado na escola, representam os fatos, as explicações 

sobre o mundo, que se transformam em conceitos-chave para serem ensinados no contexto 

escolar. 

Já o outro lado da moeda, para as autoras, é a representação da ciência enquanto 

processo, menos privilegiado na escola, refere-se ao modo como chegamos a conhecer, isto é, 

como os cientistas produzem conhecimentos. As autoras têm colocado que para compreender 

esse processo torna-se necessário a aprendizagem de competências científicas inerentes ao 

pensar e ao fazer científico.  

Nessa direção, as autoras vêm defendendo em alguns trabalhos a importância de se 

ensinar gradativamente e de modo intencional as competências científicas na escola, como um 

aspecto fundamental para que os estudantes possam desenvolver-se enquanto cidadãos críticos 

e autônomos (FURMAN; PODESTÁ, 2009; FURMAN, 2009).  

Furman e Podestá (2009), argumentam também sobre a necessidade de os professores 

realizarem o planejamento de forma integrada contemplando tanto os conceitos-chave como as 

competências científicas que pretendem ensinar. Desse modo, contribuindo para que, ao longo 
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do ano letivo, os estudantes tenham várias oportunidades de aprender as distintas competências 

científicas.  

Mas isso nos leva a indagar sobre quais são estas distintas competências científicas 

apontadas pelas autoras. 

No livro intitulado “Las aventuras de ensenãr ciencias naturales”, Furman e Podestá 

(2009, p.72, tradução nossa), discorrem sobre um conjunto de competências científicas, que 

consideram refletir os diferentes modos utilizados pelos cientistas para construírem 

conhecimentos, a saber:  

 

 A observação e a descrição; 

 A formação de perguntas investigativas; 

 A formulação de hipóteses e previsões; 

 O planejamento e a realização de experimentos; 

 A formulação de explicações teóricas; 

 A compreensão de texto científicos e a busca de informações; 

 A argumentação. (2009, p.72 tradução nossa). 

 

Em uma outra publicação, Furman (2009, p.12), cita outros exemplos de competências 

científicas, além das já mencionadas, apontadas como relevantes no ensino, quais sejam: 

“comparar e classificar, com critérios próprios ou dados”; “analisar resultados” e “escrever 

textos no contexto das Ciências”.  

Este conjunto de competências científicas tem sido adotado neste estudo como 

categorias de análise, para olhar nos trabalhos relacionados à abordagem do ENCI o que os 

autores discutem sobre a essência de competências que podem ser promovidas por meio dessa 

abordagem de ensino. É importante destacar que, já que intencionamos analisar competências, 

o conceito geral torna-se importante, contudo o direcionamos para a noção de competências 

científicas. 

Vale também ressaltar que fizemos uma busca na literatura de autores que tratam sobre 

o conceito de competência, mas que apesar de ser bastante citado, poucos apontam quais são as 

competências necessárias a serem desenvolvidas pelos estudantes. Encontramos os trabalhos 

de Furman e Podestá que trazem uma noção de competência científica importante e baseada na 

abordagem do ENCI, mostrando assim um caminho para o desenvolvimento desta pesquisa, 

dado que também temos o ENCI como nosso objeto de estudo.  

 

1.3 Critérios de seleção e análise dos trabalhos 
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Para analisarmos as competências científicas apontadas pelas autoras, utilizamos como 

critérios de seleção trabalhos que discorriam sobre à abordagem do ENCI, publicados em 

periódicos nacionais, da área de ensino de Ciências, classificados como A1, A2 e B13 no 

programa QUALIS da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), no período que compreende desde o primeiro número de publicação de cada revista 

até o ano de 2015.  

Assim, consultamos a: 

 

 Revista Ciência & Educação; 

 Revista Investigações em Ensino de Ciências (IENCI); 

 Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC); 

 Revista Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências (ENSAIO); 

 Revista de Educação em Ciências e Tecnologia (ALEXANDRIA); 

 Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Tecnologia (RBECT). 

 

Procedemos a análise detalhada de todo o corpus de informação encontrado, buscando 

se nos trabalhos havia ou não discussão explícita sobre cada competência científica em sua 

essência, destacada na seção anterior por Furman e Podestá, como importante no ensino de 

Ciências.  

Ao buscar a essência de cada competência científica investigamos como os diferentes 

autores as definem, conceituam ou apresentam. Além disso, sistematizamos o que Furman e 

Podestá (2009), apresentam como orientações para o trabalho com as competências científicas 

em sala de aula. 

 

1.4 Competências Científicas  

 

Utilizamos como base para explicitar as competências científicas os estudos de Furman 

e Podestá (2009) e Furman (2009), uma vez que essas são as únicas autoras que encontramos 

                                                           
3 O programa QUALIS da Capes consiste em uma qualificação da produção intelectual dos programas de pós-

graduação publicada por meio de periódicos científicos. A cada ano os periódicos passam por avaliações para 

serem classificados em estratos indicativos de qualidade. Essa classificação é realizada por áreas de avaliação, 

tais como: Educação, Ensino, Química, etc., as áreas são então classificadas entre os estratos A1, A2, B1, B2, 

B3, B4, B5 e C, sendo A1 considerado o nível mais elevado de qualidade e C o nível de menor qualidade (ou 

peso zero, já que não recebe pontuação). Assim sendo, optamos por analisar os periódicos das áreas de Ensino e 

Educação, classificados entre os extratos A1-B1, tendo em vista a qualidade dos trabalhos publicados em 

conformidade com essa avaliação da Capes. 
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que sintetizam como processo de ensino as competências científicas, além disso, as 

contribuições que provém do levantamento da literatura já citado anteriormente.  

Sobre esse levantamento, temos que numa etapa inicial da nossa análise, foram 

identificados um total de 47 trabalhos relacionados à abordagem do ENCI publicados nos 

periódicos (Quadro 1). Desses trabalhos analisados, observamos que, em apenas alguns, os 

autores discorriam sobre o que denominamos de essência de cada competência científica, ou 

melhor, definiam, apresentavam o conceito, ou ideias relacionadas a uma das competências 

científicas.    

 
Quadro 1 – Resultado do levantamento de artigos relacionados ao ENCI publicados em periódicos da 

área de Ensino de Ciências 

 

PERIÓDICOS REFERÊNCIAS 

RBECT LEITE, J. C.; RODRIGUES, M. A.; MAGALHÃES JUNIOR, C. A. DE O. 

Ensino por investigação na visão de professores de ciências em um contexto 

de formação continuada. Revista Brasileira de Ensino de Ciências e 

Tecnologia, v. 8, Ed. Sinect, p. 42–56, 2015.  

RBECT SEBASTIANY, A. P.; PIZZATO, M. C.; SALGADO, T. D. M. 

Aprendendo a investigar através de uma atividade investigativa sobre 

Ciência Forense e Investigação Criminal. Revista Brasileira de Ensino de 

Ciências e Tecnologia, v. 8, n. 4, p. 252–287, 2015.  

RBECT TRÓPIA, G.; CALDEIRA, A. D. Imaginário dos alunos sobre a atividade 

científica: reflexões a partir do Ensino por Investigação em aulas de 

Biologia. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, v. 2, n. 

2, p. 17–31, 2009. 

ALEXANDRIA CLEMENT, L.; CUSTÓDIO, J. F.; ALVES FILHO, J. D. P. 

Potencialidades do ensino por investigação para promoção da motivação 

autônoma na educação científica. Alexandria: Revista de Educação em 

Ciência e Tecnologia, v. 8, p. 101–129, 2015.  

ALEXANDRIA SOLINO, A. P.; GEHLEN, S. T. A Conceituação científica nas relações 

entre a abordagem temática freireana e o ensino de ciências por 

investigação. Alexandria Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, 

v. 7, p. 75–101, 2014.  

ALEXANDRIA TRÓPIA, G. Relação epistêmica com o saber no ensino de biologia por 

atividades investigativas. Alexandria Revista de Educação em Ciência e 

Tecnologia, v. 8, n. 3, p. 55–80, 2015.  

ENSAIO ANDRADE, G. T. B. Percursos históricos de ensinar ciências através de 

atividades investigativas. Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, v. 

13, n. 1, p. 121–138, 2011.  

ENSAIO BORGES, A. T.; RODRIGUES, B. A. O ensino da física do so baseado em 

investigações. Ensaio: Pequisa em Educação em Ciências, v. 07, n. 2, p. 

1–24, 2005.  

ENSAIO BOSSLER, A. P. et al. O estudo das vozes de alunos quando estão 

envolvidos em atividades de investigação em aulas de física. Ensaio 

Pesquisa em Educação em Ciências, v. 11, n. 2, p. 307–319, 2009.  

ENSAIO MUNFORD, D.; LIMA, M. E. C. DE C. E. Ensinar ciências por 

investigação: em quê estamos de acordo? Ensaio: Pesquisa em Educação 

em Ciências, v. 9, p. 1–20, 2007.  
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ENSAIO PEREIRA, M. M. Interações discursivas em pequeno grupo durante uma 

atividade investigativa sobre determinação da aceleração da gravidade. 

Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, v. 15, n. 2, p. 65–85, 2013.  

ENSAIO RAMOS, L. D. C.; SÁ, L. P. A alfabetização científica na educação de 

jovens e adultos em atividades baseadas no programa “Mão na Massa”. 

Revista: Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v. 15, n. 2, p. 123–

140, 2013.  

ENSAIO LEITE, A. C. S.; SILVA, P. A. B.; VAZ, A. C. R. A importância das aulas 

práticas para alunos jovens e adultos: uma abordagem investigativa sobre a 

percepção dos alunos do PROEF II. Ensaio Pesquisa em Educação em 

Ciências, v. 7, n. 3, p. 1–16, 2008.  

ENSAIO ZÔMPERO, A. F.; LABURÚ, C. E. Atividades investigativas no ensino de 

ciências: aspectos históricos e diferentes abordagens. Ensaio: Pesquisa em 

Educação em Ciências, v. 13, n. 3, p. 67–80, 2011.  

RBPEC FERNANDES, M. M.; SILVA, M. H. S. O trabalho experimental de 

investigação das expectativas dos alunos às potencialidades no 

desenvolvimento de competências. Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educaçao em Ciências, v. 4, p. 45–58, 2004.  

RBPEC JULIO, J. M.; VAZ, A. M. Grupos de alunos como grupos de trabalho: um 

estudo sobre atividades de investigação. Revista Brasileira de Pesquisa 

em Educação em Ciências, v. 7, n. 2, p. 4–24, 2007.  

RBPEC LOCATELLI, R. J.; CARVALHO, A. M. P. Uma análise do raciocínio 

utilizado pelos alunos ao resolverem os problemas propostos nas atividades 

de conhecimento físico. Revista Brasileira de Pesquisa em Educaçao em 

Ciências, v. 7, n. 3, p. 1–18, 2007.  

RBPEC LUZ, M.; OLIVEIRA, M. F. A. Identificando os nutrientes energéticos : 

uma abordagem baseada em ensino investigativo para alunos do Ensino 

Fundamental. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 

v. 8, n. 2, p. 30–40, 2008.  

RBPEC MACHADO, V. R.; SASSERON, L. H. As perguntas em aulas 

investigativas de Ciências : a construção teórica de categorias. Revista 

Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, v. 12, n. 2, p. 29–44, 

2012.  

RBPEC PADILHA, J. N.; CARVALHO, A. M. P. Relações entre os gestos e as 

palavras utilizadas durante a argumentação dos alunos em uma aula de 

conhecimento físico. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências, v. 11, n. 2, p. 25–40, 2011.  

RBPEC SILVA, A. DA C. T. E; MORTIMER, E. F. As estratégias enunciativas de 

uma professora de química e o engajamento disciplinar produtivo dos alunos 

em atividades investigativas. Revista Brasileira de Pesquisa em Educaçao 

em Ciências, v. 11, n. 2, p. 117–138, 2011.  

RBPEC SILVA, S. M.; SERRA, H. Investigação sobre atividades experimentais de 

conhecimento físico nas séries iniciais. Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências, v. 13, n. 3, p. 9–23, 2013.  

RBPEC SUART, R. DE C.; MARCONDES, M. E. R. As habilidades cognitivas 

manifestadas por alunos do ensino médio de química em uma atividade 
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Fonte: elaborado pelas autoras deste trabalho. 

 

Assim, discorremos sobre quais acreditamos ser as competências científicas necessárias 

para serem desenvolvidas em sala de aula. Em vista disso, analisamos as seguintes 

competências científicas que, são adotadas neste trabalho como categorias de análise: a 

observação, a descrição, a formulação de perguntas investigativas, a formulação de 

hipóteses, a formulação de previsões, o planejamento e a realização de experimentos, a 

formulação de explicações teóricas, a compreensão de textos científicos e a busca de 

informações, a argumentação, a comparação e classificação, com critérios próprios ou 

dados, a escrita de textos no contexto das ciências e a análise de resultados. 

A seguir, apresentamos os achados desta pesquisa, contudo salientamos que os estudos 

não mencionados em nossa análise, representam os trabalhos que só citam as competências 

científicas sem apresentarem informações sobre suas características, seu conceito, ou ideias a 

elas relacionadas. 

 

1.4.1 Observação 

 

A observação por si só já se explica, sendo uma etapa importante para ser realizada no 

ENCI, para que outras competências científicas sejam desenvolvidas, pois é através da 

observação que o aluno passa a descrever, levantar hipóteses, elaborar explicações, porém esta 

é uma competência que deve ser desenvolvida.  
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Furman e Podestá (2009), apontam que desde os anos iniciais de escolarização o 

professor pode ensinar os estudantes a observar, mas salientam que esta ação deve ser guiada, 

de modo que, o foco seja direcionado para os aspectos mais relevantes do fenômeno em estudo. 

E, além disso, possa envolver comparações entre objetos, para que se busque por semelhanças 

e diferenças, iniciando o estabelecimento de generalizações.  

Anijovich (2008 apud FURMAN; PODESTÁ, 2009), esclarecem ainda que, a 

observação não pode ser aleatória, pois precisa seguir critério e objetivo bem definidos. As 

autoras trazem também como orientação para o trabalho com esta competência científica, que 

desde os anos iniciais, o professor pode começar a apresentar durante as observações dos 

estudantes, instrumentos de medidas, tais como a lupa, o termômetro, a régua, dentre outros, 

assim, aproveitando para ensinar a utilização desses objetos. 

 

1.4.2 Descrição   

 

A descrição é também uma etapa importante em toda investigação, precisa ser 

desenvolvida enquanto competência científica, e está relacionada com a competência 

anteriormente citada, pois representa particularidades daquilo que se observa sobre determinado 

objeto ou fenômeno.  

Segundo Furman e Podestá (2009), a descrição pode ser desenvolvida de forma oral ou 

através de registros gráficos, principalmente, quando os estudantes ainda não dominam o código 

escrito. Para as autoras, o importante é que seja iniciado o trabalho de diferenciá-la da 

explicação, visto que, quando se solicita que façam descrições, geralmente, os estudantes as 

apresentam mescladas com explicações, sendo fundamental ensiná-los a diferenciar o que se 

observa (descrição) do porquê (explicação) acontece, para que possam desenvolver outras 

competências científicas.  

 Ainda sobre o trabalho com as competências científicas observação e descrição, as 

pesquisadoras Furman e Podestá (2009, p.78, tradução nossa), apontam duas importantes ideias 

a serem discutidas com os estudantes, como formas de inseri-los na cultura científica. A 

primeira, é que “diferentes observadores veem distintas coisas em um mesmo fenômeno”. E, a 

segunda, refere-se ao modo como as descobertas científicas são divulgadas, ou seja, que o 

processo exige clareza em detalhes para que outros possam compreendê-las.  

 

1.4.3 Formulação de perguntas investigativas 
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Uma outra característica importante em toda investigação é a formulação de perguntas, 

elas são a base para a construção de conhecimentos, geram e estão presentes, em todos os 

momentos desse processo.  

Na opinião de Furman e Podestá (2009), a formulação de perguntas investigativas é uma 

competência científica essencial a ser ensinada, e que o seu desenvolvimento com os alunos 

permite ao professor não só identificar, mas compartilhar com eles, as diversas perguntas que 

podem emergir das temáticas trabalhadas em sala. 

As autoras colocam que o desafio no desenvolvimento desta competência está em 

estimular o hábito natural dos estudantes de fazer perguntas, para que isso não seja perdido, e 

gradativamente, ensinar a elaborar perguntas relacionadas aos assuntos trabalhados nas aulas, 

mas, principalmente, a formular perguntas que possam ser investigadas (FURMAN; 

PODESTÁ, 2009).  

Nessa direção, as autoras apontam algumas estratégias para o ensino da referida 

competência, tais como: a apresentação de fenômenos desconhecidos pelos alunos, que gere 

tanto a surpresa do novo quanto o desejo de conhecer, de investigar o fenômeno diante deles; e 

a utilização de textos de informação científica (FURMAN; PODESTÁ, 2009). 

Em ambas atividades, as autoras orientam que o trabalho seja direcionado para que os 

alunos percebam as perguntas que são ou não investigáveis, isto pode ser feito por meio da 

listagem no quadro das perguntas enunciadas, reformulação das perguntas pelo professor, e 

solicitação de que os próprios alunos pensem e expressem quais perguntas são passíveis de 

observação e experimentação (FURMAN; PODESTÁ, 2009).  

No que se refere, especificamente, ao trabalho com texto, a orientação das autoras é para 

que os alunos busquem explicar com as próprias palavras o texto que leem e procurar perguntas 

não respondidas dentro do texto, que discutam com os colegas as perguntas elaboradas e 

pesquisem na internet e em livros as que não obtiveram respostas durante a aula  (FURMAN; 

PODESTÁ, 2009).   

 

1.4.4 Formulação de hipóteses e previsões 

 

Ao sugerir que os alunos elaborem perguntas na aula outras competências científicas 

podem emergir durante esse processo: as hipóteses e as previsões são exemplos disso.  

Sasseron e Carvalho (2008), ao proporem indicadores de Alfabetização Científica 

apresentando-os como competências inerentes a ciência e ao fazer científico, apontam o 
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levantamento de hipótese e a previsão como sendo indicadores que estão mais ligados à busca 

pelo entendimento de uma determinada situação em análise.  

Neste estudo, as autoras trazem que, “ o levantamento de hipóteses aponta instantes em 

que são alçadas suposições acerca de certo tema [...] pode surgir tanto da forma de uma 

afirmação como sendo uma pergunta (atitude muito usada entre os cientistas quando se 

defrontam com um problema) ”. Para as autoras, “o  indicador da previsão é explicitado quando 

se afirma uma ação e/ou fenômeno que sucede associado a certos acontecimentos.” 

(SASSERON; CARVALHO, 2008, p.339, grifo das autoras).  

Segundo Furman e Podestá (2009, p.84, tradução nossa): 

 

uma hipótese é uma explicação de um fenômeno (o dito de outro modo, a 

resposta a uma pergunta investigativa) baseada no conhecimento prévio que 

temos sobre o fenômeno por explicar, na nossa lógica e nossa imaginação. 

Porém para que uma resposta a uma pergunta seja uma hipótese, falta algo 

mais: que dela, se derive previsões que podem ser testadas. As previsões são 

o outro lado das hipóteses. Dito de outro modo, toda hipótese leva implícita 

uma previsão.  

 

Podemos inferir, portanto, que as hipóteses ora se comportam como afirmação ora como 

indagação, que se fundamentam em conhecimentos prévios a respeito do fenômeno que se 

intenta em desvelar. Esse processo, gera as previsões, ou melhor, as expectativas sobre o que 

acontece, que por sua vez, são suscetíveis de verificação. 

Furman e Podestá (2009), defendem que a formulação de hipótese e previsões são duas 

competências científicas, que precisam ser ensinadas de modo integrado, devido a relação 

próxima entre elas. E que para isso, os estudantes precisam praticar a própria lógica e 

imaginação, na tentativa de responder as perguntas investigativas. Contudo, ressaltam ainda 

que, algumas informações precisam ser fornecidas previamente para os estudantes. 

 

1.4.5 Planejamento e a realização de experimentos 

 

O desenvolvimento das competências científicas observação, descrição, formulação de 

hipótese e previsões envolve o planejamento de atividades para sua execução. Esta tem sido 

percebida como uma outra competência científica que também precisa ser ensinada aos alunos, 

como apontam Furman e Podestá (2009), com relação a competência científica: o planejamento 

e a realização de experimentos.  
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As autoras discorrem sobre o desenvolvimento desta competência tecendo algumas 

orientações sobre como o professor pode ensiná-la. Nesse sentido, as autoras apontam esta 

como uma competência que precisa ser desenvolvida gradativamente, de modo que, os 

estudantes já nos anos iniciais de escolarização, possam participar de experimentos simples e 

irem aos poucos criando autonomia para proporem hipóteses, previsões e maneiras de testá-las, 

bem como de analisar e explicar os próprios resultados (FURMAN; PODESTÁ, 2009).  

 

1.4.6 Formulação de explicações teóricas  

 

A formulação de explicações teóricas vem sendo destaca pelas autoras Furman e 

Podestá (2009), como uma das competências científicas mais importantes a serem ensinadas, 

envolve a discussão de resultados e retoma a importância do professor trabalhar, como foi 

mencionado anteriormente, a diferenciação do que e o porquê, sendo este último o momento 

em que os estudantes começam a elaborar suas explicações (FURMAN; PODESTÁ, 2009).  

Sasseron e Carvalho (2008, p.339), trazem a explicação também como um dos 

indicadores de Alfabetização Científica que, “surge quando se busca relacionar informações e 

hipóteses já levantadas. Normalmente a explicação sucede uma justificativa para o problema, 

mas é possível encontrar explicações que não se recebem estas garantias.” 

 

1.4.7 Compreensão de textos científicos e a busca de informações  

 

Além das competências já citadas outras duas competências são fundamentais: 

compreensão de textos científicos e busca de informações. Furman e Podestá (2009) apontam 

que a escola trabalha bastante com texto, contudo não tem dado a devida atenção no que se 

refere a compreensão, por parte dos alunos, do conteúdo contido nos textos, nem tampouco 

buscam explorar o potencial dos mesmos. Nessa direção, defendem que a leitura seja 

direcionada por um objetivo e para os conceitos e as competências que se deseja ensinar.  

 Estas autoras apontam algumas estratégias para se trabalhar com textos no cotidiano de 

sala de aula, tais como: propor a elaboração de mapas conceituais a partir do texto lido, a 

formulação de perguntas para serem respondidas consultando o texto, a explicação da ideia 

central do texto pelos próprios estudantes, etc. (FURMAN; PODESTÁ, 2009).  

 O trabalho com textos traz como possibilidade para os estudantes a ampliação do 

vocabulário científico e a aprendizagem de outras competências (FURMAN; PODESTÁ, 

2009). No desenvolvimento da competência a busca de informações, a localização das fontes, 
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seleção, localização das informações e interpretação das informações encontradas, são outras 

competências aprendidas progressivamente (LACREU; SERAFINI, 2008 apud FURMAN; 

PODESTÁ, 2009).   

 

1.4.8 Argumentação 

 

Uma competência científica importante é que tem ganhado destaque por parte dos 

pesquisadores e educadores é a argumentação. O interesse e a defesa para o ensino desta 

competência têm crescido nos últimos tempos. Para Sasseron e Carvalho (2014, p.395), a 

argumentação é entendida como “todo e qualquer discurso em que aluno e professor apresentam 

suas opiniões em aula, descrevendo ideias, apresentando hipóteses e evidências, justificando 

ações ou conclusões a que tenham chegado, explicando resultados alcançados.” 

Sobre a argumentação, as autoras Furman e Podestá (2009, p.114, tradução nossa) 

salientam que, na escola o importante é que os estudantes: 

 

Aprendam a fundamentar as evidências que sustentam suas afirmações e, 

também, que aprendam a buscar fundamentação por traz do que dizem outros. 

Isto remete a meta da alfabetização científica, porque ela consiste em que os 

alunos construam ferramentas para tomar decisões baseadas em razões, em 

evidências e em informações relevantes. 

  

A argumentação é uma competência que demora um tempo para que os estudantes 

possam aprendê-la. Nesse processo de aprendizagem é essencial que o professor crie um 

ambiente em que os estudantes possam fornecer opiniões, pontos de vista e trocar ideias com 

os demais colegas de sala (FURMAN; PODESTÁ, 2009). 

Diante do exposto, vemos que a argumentação envolve o trabalho com hipóteses e 

evidências, visando a sustentação de uma conclusão ou afirmação, na tentativa de expor uma 

determinada opinião ou explicação.  

  

1.4.9 Comparação e classificação com critérios próprios ou dados 

 

Na escola, o desenvolvimento da competência científica comparação e classificação, 

com critérios próprios ou dados é primordial para que as outras competências citadas possam 

desenvolver-se. A comparação  de informação é considerada pelas autoras Sasseron e Carvalho 

(2008, p.338), como um dos indicadores de alfabetização científica que “ocorre quando se busca 
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conferir hierarquia às informações obtidas. Constitui-se em um momento de ordenação dos 

elementos com os quais se está trabalhando procurando uma relação entre eles.”  

Estas autoras apresentam também uma definição para classificação segundo a visão de 

outros autores (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BUGALLO RODRÍGUEZ; DUSCHL 2000 apud 

SASSERON; CARVALHO, 2008, p.338), como sendo, “um agrupamento de objetos, 

organismos de acordo com critérios. ” 

 

1.4.10 Escrita de textos no contexto das ciências  

 

A escrita de textos no contexto das Ciências é uma competência fundamental para a 

aprendizagem de conhecimentos escolares, para o desenvolvimento do código escrito e a 

oralidade. Segundo Oliveira e Carvalho (2005, p.349):  

 

A discussão de ideias e a escrita nas aulas de Ciências são atividades 

complementares mas fundamentais. A discussão de ideias é importante para 

gerar, clarificar, compartilhar e distribuir ideias entre o grupo, enquanto o uso 

da escrita como instrumento de aprendizagem realça a construção pessoal do 

conhecimento.  

    

 A escrita tem o potencial de auxiliar na sistematização do conhecimento adquirido pelo 

escritor, revelando o nível de compreensão numa dimensão individual. Ainda segundo as 

autoras, “a escrita, como instrumento cognitivo, tende a ser uma ferramenta discursiva 

importante por organizar e consolidar ideias rudimentares em conhecimento mais coerente e 

bem estruturado.”(OLIVEIRA; CARVALHO, 2005, p.349). 

  

1.4.11 Análise de resultados 

 

E, por último, temos a competência científica analisar resultados, que apesar de ter sido 

elegida pela autora Furman (2009), não encontramos nenhum dos autores consultados que a  

discuta em sua essência ou oriente como desenvolvê-la com os estudantes.   
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CAPÍTULO 2 – CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS E ATUAIS DA ABORGADEM 

DE ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO 

 

Falar sobre a abordagem do ENCI como objeto de estudo, não se limita apenas a 

discorrer sobre as competências científicas que podem ser promovidas nesse ensino, ou ainda, 

como tal metodologia pode ser empregada, uma vez que para melhor compreendê-lo torna-se 

necessário dialogar com os saberes historicamente construídos. 

É a partir deste entendimento que consideramos que não dá para falar do ENCI sem 

abordar questões, tais como: o que vem sendo debatido sobre o ensino por investigação? O que 

caracteriza uma abordagem como investigativa? Qual o papel do professor e do aluno numa 

abordagem investigativa de ensino?  

Neste capítulo, buscamos discutir as indagações acima apresentadas, a partir da 

literatura da área de ensino de Ciências, no contexto nacional e internacional.  Nosso objetivo, 

foi compreender como essas questões têm sido contempladas em trabalhos publicados 

envolvendo a temática, para fornecer uma visão ampliada e contemporânea sobre essa 

abordagem de ensino e, consequentemente, os elementos que a compõem. Para tanto, buscamos 

também elencar contribuições de diversos autores e trabalhos que apresentam direta ou 

indiretamente, relação com esta perspectiva de ensino.  

 

2.1 O que vem sendo debatido sobre o ensino por investigação? 

 

Nesta seção, reiteramos o desejo de “revisitar” elementos da nossa história, para que 

possamos compreender o presente no que concerne as concepções criadas historicamente e 

atualmente, que envolvem o ENCI. Para tanto, apresentamos um breve histórico iniciando a 

partir do século XIX, destacando as principais influências e mudanças que sofreu essa 

abordagem de ensino ao logo dos anos. 

De acordo com Deboer (2006), as primeiras discussões envolvendo o ensino por 

investigação, surgiram no contexto educacional europeu e norte-americano, no século XIX. Até 

o começo do referido século, o currículo escolar era clássico e enfatizava disciplinas como a 

Matemática e Gramática. Somente quando cientistas europeus e americanos começaram a 

discutir a importância da ciência para a formação intelectual dos estudantes foi que o estudo da 

ciência passou a fazer parte do currículo escolar.   
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Segundo o autor, o argumento apresentado pelos cientistas em defesa do estudo da 

ciência fundamentava-se na prática da lógica indutiva4. Com esse direcionamento, os estudantes 

deveriam aprender a pensar de forma indutiva, realizando observações sobre o mundo natural 

para delas tirar conclusões, o que não era possível por meio das outras disciplinas do currículo, 

pois proporcionavam a prática da lógica dedutiva5 (DEBOER, 2006).  

Nota-se que, já neste período, havia a intencionalidade de propiciar na escola o ensino 

e a aprendizagem da ciência como processo de investigação. Bastante defendido por 

intelectuais, tais como: Thomas Huxley, Herbert Spencer, Johann Herbart, Charles Eliot, que o 

apoiavam principalmente por meio do laboratório escolar (DEBOER, 2006).  

Para estes intelectuais, atividades no laboratório escolar tinham a intenção de aproximar 

a investigação praticada pelos alunos da investigação científica6 praticada pelos cientistas, uma 

vez que proporcionaria um contato direto com objetos e fenômenos, o desenvolvimento de uma 

melhor compreensão acerca dos fenômenos naturais e de habilidades de raciocínio indutivo, 

além da capacidade para buscar conhecimento de forma independente (DEBOER, 2006). 

Deboer (2006), cita o trabalho de Smith e Hall, para demostrar que durante o século 

XIX, distintos métodos de ensino fundamentados na investigação científica foram utilizados 

para a instrução no laboratório escolar, a saber: descoberta verdadeira, verificação, descoberta 

guiada.  

No método descoberta verdadeira, também denominado de abordagem heurística (ou 

ainda, método heurístico ou ensino por descoberta como encontrado no trabalho publicado por 

Galamba, 2009), era fornecido aos estudantes total liberdade para explorar o mundo natural de 

forma independente. Este método foi bastante criticado em razão do tempo excessivo requerido 

nas investigações e por possibilitar na maioria das vezes que os estudantes extraíssem apenas 

conclusões superficiais de suas investigações (DEBOER, 2006).  

No método verificação, os estudantes apenas confirmavam fatos ou princípios das 

Ciências. Apesar deste método ser importante para reforçar a aprendizagem de conceitos, a 

crítica com relação a ele fundamentava-se na ideia de que os estudantes desenvolviam atitudes 

não científicas por buscar apenas as respostas corretas, descartando deste modo qualquer 

evidência que contrariasse tal expectativa (DEBOER, 2006).  

                                                           
4 Parte de observações particulares para chegar a princípios gerais (CHALMERS, 1993; DEBOER, 2006). 
5 Parte de princípios gerais para chegar a premissas particulares (CHALMERS, 1993; DEBOER, 2006). 
6 “Investigação científica refere-se às diversas formas pelas quais os cientistas estudam o mundo natural e propõem 

explicações baseadas em evidências derivadas dos seus trabalhos”. (NRC, p.23, tradução nossa). 
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No método descoberta guiada ou inquiry, os estudantes não tinham total liberdade para 

conduzir as investigações, já que eram guiados pelo professor, no entanto buscavam solucionar 

questões as quais não sabiam as respostas  (DEBOER, 2006).  

Durante o século XIX, como pode-se perceber, foram desenvolvidas tentativas para 

incorporar no ensino aspectos da investigação científica, todavia, influenciadas pelas 

concepções de ciência desse período.  

A este respeito, destaca-se que, os propósitos educacionais estavam voltados para 

formação individual, com ênfase na familiarização de fatos e princípios das Ciências e no 

desenvolvimento de habilidades por meio da prática constante do raciocínio indutivo. 

Acreditava-se que isso forneceria aos alunos independência intelectual para atuação em 

sociedade (DEBOER, 2006).   

 O período correspondente ao século XX, como se observa em alguns trabalhos 

(ANDRADE, 2011; DEBOER, 2006; RODRIGUES; BORGES, 2008), ficou marcado pelo 

pragmatismo e o retorno ao rigor acadêmico.  

A perspectiva pragmática de ensino surge objetivando atender aos problemas 

enfrentados pela sociedade no início do século, tais como: crescimento urbano, imigração, 

problemas de saúde pública, etc. O ensino baseado na investigação foi visto, então, como uma 

possibilidade de desenvolver habilidades nos alunos para enfrentarem essas questões de 

relevância social, uma visão que se distanciava daquela em vigor no século XIX (DEBOER, 

2006; RODRIGUES; BORGES, 2008; ZÔMPERO; LABURÚ, 2011).  

Esta perspectiva foi incorporada por John Dewey que tem sido considerado um dos 

percursores mais influentes deste movimento. Para ele:  

 

Os cidadãos em uma sociedade democrática devem ser inquiridores quanto à 

natureza dos seus ambientes físicos e sociais e participantes ativos na 

construção da sociedade. Eles devem fazer perguntas e ter os recursos para 

encontrar respostas a essas perguntas, independente da autoridade externa. 

Para prepará-los para a vida em democracia, a educação formal necessitaria 

dar aos alunos as habilidades e disposições para a formulação de perguntas 

que foram importantes e significativas para eles, uma vez que existe, um 

aspecto colaborativo compartilhado para a vida em uma sociedade 

democrática, os alunos também necessitariam para desenvolver uma 

capacidade de investigação em grupo cooperativo. (DEBOER, 2006, p.25–26, 

tradução nossa).  
 

A ênfase do ensino no trabalho prático, voltado para as questões sociais e interesse dos 

alunos foi bastante criticada em meados do século XX, tanto por intelectuais como por líderes 

industriais. Eles argumentavam que o ensino havia perdido o rigor acadêmico. O que resultou 
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em um movimento de reforma curricular da educação científica que perdurou três décadas. O 

propósito principal desse movimento educativo era a formação de cientistas, como algo que 

garantiria a segurança do país (DEBOER, 2006; ZÔMPERO; LABURÚ, 2011).  

O ensino para atingir este objetivo necessitaria ser desenvolvido por meio de 

investigações tal qual praticavam os cientistas. Nessa direção, a ênfase recaia sobre a 

aprendizagem dos conteúdos escolares, em detrimento ao desenvolvimento de habilidades.  

 Somente com as discussões levadas a cabo por Joseph Schwab, é que o ensino de 

conteúdos e processos científicos, passam a ser percebidos como indissociáveis (SCHWAB, 

1962 apud DEBOER, 2006).  

Estas transformações ocorridas na educação científica no contexto da Europa e dos 

Estados Unidos, orientou as reformas curriculares ocorridas em outros países, este foi o caso 

do nosso país. Como aponta Krasilchik (1987, p.7): 

 

As mudanças curriculares incluíam as substituições dos métodos expositivos 

pelos métodos ativos, dentre os quais tinha preponderância o laboratório. As 

aulas práticas deveriam propiciar atividades que motivassem e auxiliassem os 

alunos na compreensão de conceitos. A grande maioria das atividades 

objetivava transmitir informações de uma forma mais eficiente do que a 

simples exposição ou leitura de texto. “Aprender fazendo” resumia a grande 

meta das aulas práticas. Ficava subjacente a proposição de dar ao jovem 

estudante da escola secundária uma racionalidade derivada da atividade 

científica.  

 

O ensino baseado na atividade científica era desenvolvido no Brasil principalmente 

através de projetos curriculares, com grande influência das ideias internacionais, uma vez que 

o material didático dos projetos eram traduções de países da Europa e do Estados Unidos da 

América (KRASILCHIK, 1987).  

Por volta da década de 1970, devido a mudanças políticos e sociais ocasionado pela 

Guerra fria, a educação científica em nível mundial assume mais um objetivo, este voltado para 

a formação dos cidadãos para atuação em sociedade, de modo a prepará-lo para tomar decisões 

frente a assuntos que envolvesse a Ciência e a Tecnologia (DEBOER, 2006; KRASILCHIK, 

1987).   

Como aponta Deboer (2006, p.30, tradução nossa) esta “ideia de educação científica 

para a compreensão ampla e funcional da ciência veio a ser conhecida como Letramento 

Científico.”7 Ainda de acordo com este autor, essa perspectiva traz a necessidade de “incluir 

uma compreensão do conteúdo da ciência pelo seu valor cultural, disciplinar e intelectual e para 

                                                           
7 Deboer (2006) utiliza a expressão Scientific Literacy. 
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a sua aplicação para a tomada de decisões todos os dias e resolução de problemas.” (DEBOER, 

2006, p.32, tradução nossa).  

Nos Parâmetros Curriculares Norte-Americanos “National Science Education 

Standards”, publicados na década de 1990, encontramos orientações para o ensino-

aprendizagem de Ciências na perspectiva do Letramento Científico. De acordo com esse 

documento: 

 

Os alunos devem aprender habilidades como observação, inferência, e a 

experimentar. Investigação é central na aprendizagem da ciência. Ao engaja-

se em investigações, os estudantes descrevem objetos e eventos, fazem 

perguntas, constroem explicações, testam explicações contra o atual 

conhecimento científico, e comunicam os seus pensamentos para outros. Eles 

identificam seus pressupostos, usam o pensamento crítico e lógico, e 

consideram explicações alternativas. Desta forma, os alunos ativamente 

desenvolvem sua compreensão da ciência através da combinação de 

conhecimento científico com o raciocínio e habilidades de pensamento. A 

importância da investigação não implica que todos os professores devem 

seguir uma abordagem única para o ensino da ciência. Assim como 

investigação tem muitas facetas diferentes, então, os professores precisam 

usar muitas estratégias diferentes para desenvolver a compreensão e as 

habilidades descritas (NRC, 1996, p. 2, tradução nossa). 

 

Tomando como base as ideias apresentadas nos Parâmetros Curriculares Norte-

Americanos sobre as investigações no ensino, uma vez que este e outros documentos8 são 

referências nesse requisito, já que, internacionalmente as ideias que envolvem esta abordagem 

de ensino estão mais consolidadas (MUNFORD; LIMA, 2007). Considerando toda a discussão 

do capítulo 1 e a apresentada aqui, conclui-se que:  

 

 Historicamente distintas foram as abordagens de ensino baseada na atividade 

científica9;  

 O ensino por investigação refletiu e reflete as concepções de ciência e as 

mudanças políticas, econômicas e sociais enfrentadas pela sociedade 

(ANDRADE, 2011; ZÔMPERO; LABURÚ, 2011); 

                                                           
8 AAAS - American Association for the Advancement of Science (1989); NRC - National Research Council 

(2000); entre outros estudos. 
9 De acordo com Deboer (2006), Zômpero e Laburú (2011), abordagens baseadas na investigação científica são 

apresentadas na literatura com diferentes nomenclaturas, a saber: inquiry, aprendizagem por descoberta, ensino 

indutivo, resolução de problemas, questionamentos, projetos de aprendizagem, e ensino por investigação.  
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 A atual configuração do ensino por investigação prioriza o desenvolvimento 

de competências, habilidades e a construção do conhecimento científico, assim 

como, a compreensão da natureza da ciência. 

 

2.2 O que caracteriza uma abordagem como investigativa?  

 

Não há na literatura da área de ensino de Ciências uma definição única sobre como deve 

ser uma abordagem investigativa, acreditamos que um consenso nesse sentido está longe de 

existir, já que não há uma regra definida de como deve ser o ensino por investigação. 

Reconhecemos distintas possibilidades de abordagens e também de objetivos que podem ser 

utilizados no ensino-aprendizagem por investigação.  

Todavia, nessa seção, temos o interesse de verificar se os autores estão caminhando para 

uma convergência de ideias, no que se refere a características de uma abordagem investigativa, 

ou seja, elementos que são essenciais em atividades de ensino-aprendizagem para caracterizá-

las como investigativa. 

Gil Pérez e Castro, por exemplo, apontam no seu artigo "La Orientación de Las 

Prácticas de Laboratorio como Investigación: Um Ejemplo Ilustrativo”, publicado em 1996, 

10 características que tornam as atividades de laboratório em investigativas, a saber:  

 

1- Apresentar situações problemáticas abertas com um nível de 

dificuldade adequado (correspondente a zona de desenvolvimento potencial 

dos estudantes) com o objetivo de que possam tomar decisões [...]. 

2- Favorecer a reflexão dos estudantes sobre a relevância e o possível 

interesses das situações propostas, que dão sentido ao seu estudo 

(considerando as possíveis implicações CTS, etc.) e evite um estudo 

descontextualizado, socialmente neutro. 

3- Enfatizar as análises qualitativas, significativas, que ajudem a 

compreender e a limitar as situações planejadas (a luz dos conhecimentos 

disponíveis, de interesses do problema, etc.) e a formular perguntas operativas 

sobre o que se busca [...].  

4- Propor a emissão de hipóteses como a atividade central da 

investigação científica, suscetível de orientar o tratamento das situações 

surgidas e de tornar explícitas, funcionalmente, as concepções prévias dos 

estudantes [...].  

5- Permitir toda sua importância a elaboração do projeto e a planificação da 

atividade experimental por os próprios estudantes [...].  

6- Propor a análise detalhada dos resultados (sua interpretação física, 

fiabilidade, etc.), à luz do corpo de conhecimentos disponível, das hipóteses 

levantadas e dos resultados de «outros investigadores» (outras equipes de 

estudantes) [...]. 

7- Colocar a considerações de possíveis perspectivas (reelaboração do estudo 

com outro nível de complexidade, problemas derivados...) e contemplar, em 
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particular, as implicações CTS do estudo realizado (possíveis aplicações, 

repercussões negativas...). 

8- Pedir um esforço de integração que considere a contribuição do estudo 

realizado e a construção de um corpo coerente de conhecimento, assim como 

as possíveis implicações em outros campos de conhecimentos. 

9- Conceder uma importância especial a elaboração de memórias científicas 

que reflitam o trabalho realizado e possam servir de base para ressaltar o papel 

da comunicação e do debate na atividade científica. 

10- Potencializar a dimensão coletiva do trabalho científico organizando 

equipes de trabalhos e facilitando a interação entre cada equipe e a 

comunidade científica, representada na sala de aula pelo resto das equipes, e 

pelo corpo de conhecimento já construído (reconhecido em textos), o 

professor como especialista [...]. (p.156–157, grifo do autor e tradução nossa). 

 

Nessa mesma direção, em que apontam Gil Pérez e Castro (1996), outros autores tais 

como Azevedo (2004), Carvalho (2006; 2013a; 2014), apresentam características comuns as 

supramencionadas, em atividades investigativas consideradas como possibilidades para o 

ensino no laboratório, quais sejam: Demonstrações Investigativas e o Laboratório Aberto. Essas 

atividades são divididas em momentos de aula, especificamente em seis:  proposta do problema, 

levantamento de hipóteses, elaboração do plano de trabalho, montagem do arranjo experimental 

e coleta de dados, análise dos dados e conclusão.   

As Demonstrações Investigativas e o Laboratório Aberto segundo tais autores se 

diferenciam quanto ao grau de direcionamento do professor e o grau de liberdade fornecido ao 

aluno num determinado momento da aula/investigação. Vejamos, de modo detalhado, em que 

e como as atividades se diferenciam:  

 

 Proposta do problema – as atividades têm início com a proposição do 

problema pelo professor.  

 Levantamento de hipóteses – o professor solicita indicações aos alunos sobre 

como pode ser solucionado o problema experimental (inicia-se as discussões). 

Nesse momento, portanto, são detectados por meio de questionamentos os 

conhecimentos prévios e/ou intuitivos dos alunos.  

 Elaboração do plano de trabalho – levantadas as hipóteses, discute-se como 

realizar a atividade experimental ou outros procedimentos necessários à solução 

do problema. Montagem do arranjo experimental e coleta de dados - nas 

atividades de Laboratório Aberto, esse momento envolve a manipulação do 

material pelos alunos (em grupo), diferentemente do que acontece nas atividades 

de Demonstrações Investigativas, em razão de ser o professor quem as realiza. 

Geralmente decide-se utilizar essa abordagem quando o fenômeno a ser 
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demostrado envolve a utilização de equipamentos que oferecem risco no seu 

manuseio.  

 Análise dos dados - momento em que os alunos testam suas hipóteses, 

argumentam e elaboram explicações para os fenômenos observados.  

 Conclusão – os alunos apresentam suas conclusões, o professor discute com 

eles a veracidade das hipóteses e dos resultados e, então, formaliza as discussões 

com a explanação da teoria dos fenômenos em estudo.  Carvalho (2013a, p.14, 

grifo da autora) salienta ainda, que “deve ser dada oportunidade aos alunos de 

explorarem individualmente, o que aprenderam por meio de trabalho escrito e/ou 

desenhado. 

 

Estas atividades de investigação são propostas pelo grupo de pesquisa da Faculdade de 

Educação da USP, coordenado pela Prof.ª Anna Maria Pessoa de Carvalho. Este grupo vem 

desenvolvendo pesquisas sobre o ensino-aprendizagem de Ciências que se materializam em 

artigos, dissertações, teses e livros didáticos. Os livros produzidos trazem exemplos práticos 

sobre a implementação das atividades de investigação e, além disso, um corpo teórico de 

conhecimento, ao passo que nos permite conhecer as concepções e aspectos metodológicos que 

norteiam as atividades.  

Uma análise da obra “Ciências no Ensino Fundamental – Conhecimento Físico”, 

reeditada em 2010, na qual os autores apresentam 15 atividades de conhecimento físico, mostra-

nos uma proposta de atividades para o ensino por investigação, organizada em 7 etapas, com 

foco na ação e reflexão:  

 

 o professor propõe o problema;  

 agindo sobre os objetos para ver como eles reagem;  

 agindo sobre os objetos para obter o efeito desejado;  

 tomando consciência de como foi produzido o efeito desejado;  

 dando explicações causais;  

 escrevendo e desenhando;  

 relacionando a atividade e cotidiano (CARVALHO et al., 2010, p. 36).  

 

Vemos que a proposição do problema pelo professor é o ponto inicial das atividades de 

investigação propostas por Carvalho et al. (2010). Essa etapa corresponde também com a 

apresentação do material experimental e a divisão dos estudantes em grupos. Na etapa seguinte, 

os estudantes agem sobre os objetos para (re)conhecimento da reação destes, o professor então 

orienta os grupos para verificar se houve a compreensão do problema a ser solucionado. Na 
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terceira etapa, os estudantes agem sobre os objetos com a finalidade de resolver o problema 

proposto, o professor continua o trabalho de orientação, solicitando para que eles contem como 

estão fazendo (levantamento de hipóteses). Na quarta etapa, o professor abre para discussão 

coletiva entre todos da sala, os materiais são então recolhidos e os estudantes dispostos em 

semicírculo contam como resolveram o problema e, à medida que contam, vão tomando 

consciência de suas ações. Na sequência, os estudantes são convidados a responder o “Por que”, 

para que deem explicações causais para os fenômenos observados na aula. Na etapa escrevendo 

e desenhando, é o momento de sistematização da experiência vivenciada, aqui o professor 

solicita que os estudantes contem e expliquem o que foi feito, ou seja, retoma-se a fase do 

“Como” e do “Por que”, mas agora de forma escrita e/ou em desenho.  Por fim, destaca-se a 

intenção em ir além da simples manipulação de materiais, para que os estudantes possam 

compreender a experiência vivenciada e também fazer relação das atividades (ou seja, dos 

conhecimentos adquiridos) com situações do dia-a-dia.   

Outro grupo, também vinculado à USP, desenvolve por meio do programa “ABC na 

Educação Científica – Mão na Massa”, propostas de atividades para o ensino de Ciência numa 

perspectiva investigativa. O grupo divulga suas ações de formação em materiais didáticos, 

alguns traduzidos e adaptados, uma vez que este programa foi criado e se desenvolve entre 

parcerias estabelecidas: Academia Brasileira de Ciências e a Academia de Ciências da França.  

Nesta direção, podemos, como já referimos anteriormente, conhecer os aspectos teóricos 

e metodológicos que fundamentam tais atividades. Assim, nos livros “Explorações em Ciências 

na Educação Científica” – (SCHIEL; ORLANDI; FAGIONATO-RUFFINO, 2010) - e 

“Ensino de Ciências por Investigação” – (SCHIEL; ORLANDI, 2009), os autores apontam 

que as atividades são divididas em 5 etapas, a saber: Problematização, Atividades de 

exploração, Conclusão, Sistematização e registros, e a Divulgação do trabalho.   

Problematização – corresponde ao surgimento do problema ou situações-problema por 

parte do professor ou alunos e o levantamento de hipótese. Atividades de exploração – momento 

de elaboração das estratégias para testar as hipóteses (em grupo), envolve também o 

levantamento de dados. Conclusão – aqui retoma-se todas as etapas anteriores (discussão 

coletiva) e os alunos são conduzidos pelo professor a elaboração de uma conclusão.  

Sistematização e registros – etapa presente nas demais, já mencionadas, podendo ser individual 

e coletivo, o que inclui também o registro do professor sobre o processo de ensino-

aprendizagem. Divulgação – aplicação do conhecimento (que pode ser a construção de peça 

teatral, feira de Ciências, etc.).      
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Ao analisarmos as etapas das atividades de investigação apresentadas por Azevedo 

(2004), Carvalho (2006, 2013a, 2014), Schiel, Orlandi e Fagionato-Ruffino (2010; 2009), 

conjuntamente as contribuições de Gil Pérez e Castro (1996), podemos afirmar que os autores 

compartilham a mesma diretriz didático metodológica: situações problemáticas 

abertas/problema; a manipulação de material experimental; exigência de engajamento; a 

reflexão; o planejamento da atividade experimental; a elaboração de hipóteses; a análise e 

interpretação dos dados à luz de conhecimentos já produzidos; a explicação; a argumentação; a 

interação entre pessoas e conhecimentos; e os registros gráficos.       

Encontramos algumas destas características enunciadas nos Parâmetros Curriculares 

Norte-Americanos, no documento “Inquiry and the National Science Education Standards: A 

Guide for Teaching and Learning”, publicado 2000. Conforme orientação nesse documento, a 

educação científica no que concerne ao processo de ensino-aprendizagem tem como base cinco 

características essenciais, que são: engajamento com perguntas orientadas cientificamente; 

priorização das evidências na resposta às questões; formulação de explicações a partir de 

evidências; avaliação das explicações à luz de explicações alternativas; comunicação e 

justificação para as explicações (NRC, 2000).  

Ainda sobre as características de uma atividade investigativa, Deboer (2006, p.19, 

tradução nossa) aponta que para servir ao propósito de formar cidadãos, torna-se necessário:  

 

um ambiente aberto e de suporte de aprendizagem onde os alunos recebem 

assistência na geração de perguntas que são interessantes e importantes para 

eles e na elaboração de estratégias produtivas para investigar essas questões. 

Inquéritos e investigações dos estudantes podem ser baseadas em laboratório 

ou em arquivo, e eles podem se concentrar em questões sociais relacionadas 

com a ciência ou sobre o próprio mundo natural. 

 

Sasseron (2013, p.43) destaca que “não importa a forma de atividade que venha a 

aparecer: o essencial é que haja um problema a ser resolvido; e as condições para resolvê-lo são 

muito importantes, havendo necessidade de se atentar para que se façam presentes.” 

Carvalho (2006) propõe uma graduação que permite analisar o quão investigativo pode 

ser uma atividade isso com relação a participação do aluno e direcionamento do professor. 

Assim, quanto maior o grau de liberdade, maior o nível de investigação, no entanto, nem toda 

atividade investigativa terá um nível alto de investigação, e nem por isso deixará de ser 

investigativa, como mostra o Quadro 2.  
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Quadro 2 – Graus de liberdade professor (P)/aluno (A) em classe de laboratório 

 

 Grau I Grau II Grau III Grau IV Grau V 

Problema - P P P A/P 

Hipóteses - P/A P/A A/P A 

Plano de 

Trabalho 
- P/A A/P A A 

Obtenção 

dos dados 
- A/P A A A 

Conclusões - A/P/Classe A/P/Classe A/P/Classe A/P/Sociedade 

Fonte: Carvalho (2006, p. 83, tradução nossa). 
 

Para Carvalho (2006), o grau I não pode ser considerado investigativo, pois não há a 

participação dos alunos na construção dos seus conhecimentos. No grau II, é o professor quem 

propõe o problema, os alunos participam na elaboração de hipóteses, do plano de trabalho, na 

obtenção dos dados e conclusões, mas lembrando que isso de modo orientado pelo professor 

que tem a responsabilidade principal de propiciar este ambiente de participação. Nos graus III 

e IV, são fornecidos aos alunos maior liberdade de participação, sendo o grau V o nível de 

maior liberdade, o que é possibilitado em cursos de mestrado e doutorado.  

Após estas colocações, apresentadas de acordo com a visão de vários autores, 

entendemos que o ensino por investigação trata de uma proposta metodológica que possui 

alguns princípios e características distintas em relação ao papel do aluno e do professor. Uma 

abordagem didática que envolve atividades que para serem investigativas precisam perpassar 

por esses princípios e características.  

Nesse sentido, entende-se que as atividades devem envolver a participação dos alunos 

em situações problemas, no levantamento de hipóteses, no planejamento da investigação, na 

análise de evidências, na elaboração de explicações com base em evidências, na comunicação 

e justificação dos resultados, e na elaboração de registros.  

 

2.2.1 Etapas do Ensino de Ciências por Investigação 

 

A partir do que foi exposto sobre as características de uma atividade investigativa, temos 

a seguir o objetivo de pormenorizar os momentos de aula, no qual tais características podem 

ser desenvolvidas. Para isso, lançaremos mão da contribuição de autores e estudos que como já 

nos referimos no enunciado deste capítulo, apresente direta ou indiretamente relação com esta 

perspectiva de ensino. Vale destacar, que não temos com isso o interesse de propor uma única 

forma para desenvolver o ensino por investigação, mas a intenção de caminhar em direção à 

ampliação do entendimento das diversas possibilidades. 
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2.2.1.1 Problematização  

 

Semanticamente, a palavra problematização, no contexto de ensino-aprendizagem 

possui diferentes sentidos. Um dos sentidos atribuídos a essa palavra resume-se a resolução de 

problemas de lápis e papel (DELIZOICOV, 2005). Segundo Delizoicov, sem descartar o 

sentido já mencionado, e sem ficar restrito a ele, a problematização é ainda: 

 

a) Escolha e formulação adequada de problemas, que o aluno não se formula, 

de modo que permitam a introdução de um novo conhecimento (para o aluno), 

ou seja, os conceitos, modelos, leis teorias da Física, sem o que os problemas 

formulados não podem ser solucionados. Não se restringe, portanto, apenas à 

apresentação de problemas a serem resolvidos com a conceituação abordada 

nas aulas, uma vez que esta ainda não foi desenvolvida! São ao contrário, 

problemas que devem ter o potencial de gerar no aluno a necessidade de 

apropriação de um conhecimento que ele ainda não tem e que ainda não foi 

apresentado pelo professor. É preciso que o problema formulado tenha uma 

significação para o estudante, de modo a conscientizá-lo de que sua solução 

exige um conhecimento que, para ele, é inédito. 

b) Um processo pelo qual o professor, ao mesmo tempo que apreende o 

conhecimento prévio dos alunos, promove a sua discussão em sala de aula, 

com a finalidade de localizar as possíveis contradições e limitações dos 

conhecimentos que vão sendo explicitados pelos estudantes, ou seja, 

questiona-os também. Se de um lado o professor procura as possíveis 

inconsistências interna aos conhecimentos emanados das distintas falas dos 

alunos para problematiza-las, tem, por outro, como referência implícita, o 

problema que será formulado e explicitado para os alunos no momento 

oportuno, bem como o conhecimento que deverá desenvolver como busca de 

respostas. A intenção é ir tornando significativo, para o aluno, o problema que 

oportunamente será formulado. (2005, p.132–133, grifo do autor). 

   

Delizoicov discute as ideias acima apresentadas no trabalho sobre “Problemas e 

Problematizações”, voltado especificamente para o ensino de Física, sob a perspectiva 

Freireana de Educação. Desse modo, apesar da intenção do autor divergir da proposta nesta 

seção, consideramos suas colocações relevantes para fomentar a nossa discussão. Assim, vemos 

que a problematização não se resume à apresentação do problema, posto que envolve o 

levantamento e a discussão de conhecimentos prévios.  

No que concerne ao problema, Bachelard no seu livro sobre “O Racionalismo 

Aplicado”, publicado em 1977, e em uma publicação, datada de 199610, na qual discute “A 

Formação do Espírito Científico”, já declarava que todo conhecimento busca responder a um 

                                                           
10 Uma vez que se trata da versão do livro publicada em Português, a primeira versão, em Francês: “BACHELARD, 

G. La Formation de l’esprit scientifique. Paris: Vrin, 1938.    
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problema. Naturalmente, o problema dá início a construção do conhecimento (CARVALHO, 

2013a).  

No ensino por investigação este é proposto pelo professor (AZEVEDO, 2004; 

CARVALHO et al., 2010; CARVALHO, 2013b, 2014;  LIMA; MAUÉS, 2006; NRC, 2000; 

SCHIEL; ORLANDI, 2009; SCHIEL; ORLANDI; FAGIONATO-RUFFINO, 2010; ZANON; 

FREITAS, 2007; ZÔMPERO; LABURÚ, 2011) ou emerge dos alunos (NRC, 2000; SCHIEL; 

ORLANDI, 2009; SCHIEL; ORLANDI; FAGIONATO-RUFFINO, 2010; ZANON; 

FREITAS, 2007).  

Instaurado o problema, os alunos irão expor seus conhecimentos prévios, levantando 

hipóteses na tentativa de solucioná-lo. Este, torna-se um momento importante, para que o 

professor identifique esses conhecimentos, mas além disso, promova o que chamamos de 

“conflito cognitivo” (CARVALHO et al., 2010). Assim, seja por meio de questionamentos, 

observação, experimentação, etc., promove-se a desestabilização dos conhecimentos 

apresentados (BRASIL, 1997), fazendo com que os alunos sintam a necessidade de testar suas 

hipóteses, bem como adquirir novos conhecimentos para explicar o(s) fenômeno(s) em estudo.  

O problema é, portanto, o motivador da construção do conhecimento, segundo os 

autores citados, não é qualquer problema que irá gerar uma boa discussão em sala de aula. É 

importante que estimule a participação dos alunos em tentar resolvê-lo. Em conformidade com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Ciências Naturais: “uma questão só é 

um problema quando os alunos podem ganhar consciência de que seu modelo não é suficiente 

para explicá-lo. A partir de então, podem elaborar um novo modelo mediante investigações e 

confrontações de ideias orientadas pelo professor.” (BRASIL, 1997, p.78). O modelo 

mencionado faz referência aos modelos explicativos.       

Alguns autores apontam que a problematização não fica restrita ao primeiro momento 

das atividades de investigação, logo pode surgir em outros momentos, suscitando novos 

questionamentos, discussões e explorações (SCHIEL; ORLANDI, 2009; SCHIEL; ORLANDI; 

FAGIONATO-RUFFINO, 2010). 

 

2.2.1.2 Planejamento da Investigação  

 

Toda investigação deve ser planejada, mas quem e como fazer é algo aberto, isso 

depende do grau de liberdade da atividade, assim sendo, pode ser tanto pelo professor como 

pelos alunos. Entretanto, concordamos com os autores, que a participação dos alunos na 
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atividade deve contemplar mais do que a observação ou manipulação de materiais (AZEVEDO, 

2004; CARVALHO et al., 2010; SCHIEL; ORLANDI; FAGIONATO-RUFFINO, 2010).  

 

2.2.1.3 Obtenção e Análise dos dados 

 

Uma atividade investigativa, ou um conjunto dessas atividades, também denominado de 

SEIs – Sequências de Ensino Investigativas11, pode envolver diferentes tipos de problemas - 

experimental; não experimental (mas que traga dados e informações de leitura, de observação, 

de análise, etc.) -  e formas de obtenção dos dados e informações. Isto é, os procedimentos que 

demandam à investigação, tais como: experimentação, observação, leitura, entrevista, estudo 

do meio, entre outros (BRASIL, 1997; CARVALHO, 2013a, 2014). 

As atividades investigativas não precisam envolver todos os procedimentos descritos, 

ou ficar restrita a um deles, como por exemplo, o uso só de experimentos ou atividades práticas 

(CARVALHO, 2013a; DEBOER, 2006; MUNFORD; LIMA, 2007).   

O momento de obtenção e análise dos dados, é uma etapa importante da atividade, 

porque é onde o aluno se envolve com um novo conhecimento: coletando dados e informações, 

analisando evidências, começam a estabelecer relações e a tomar consciência de suas ações.  

 

2.2.1.4 Etapas das Conclusões 

 

O fechamento das atividades é também um momento importante porque os alunos são 

incentivados a expor os conhecimentos construídos durante a investigação. Neste momento, 

fazem mais explicitamente relações causais, lógico matemáticas, etc., apresentam argumentos 

para sustentar suas explicações, comunicam a experiência vivenciada – de forma escrita e/ou 

desenhada e aplicam os conhecimentos adquiridos, bem como são confrontados com “novos” 

conhecimentos científicos (CARVALHO, 2013b, 2014; CARVALHO et al., 2010; SCHIEL; 

ORLANDI, 2009; SCHIEL; ORLANDI; FAGIONATO-RUFFINO, 2010). 

O quadro 3, a seguir, apresenta as etapas da abordagem do ENCI discutidas 

anteriormente e as características que, são propiciadas em cada etapa de seu desenvolvimento. 

 
Quadro 3 – Síntese das características previstas para desenvolvimento nas etapas da abordagem do 

ENCI 

                                                           
11SEIs “são conjuntos organizados e coerentes de atividades investigativas, integradas para trabalhar um tema, 

sendo que a diretriz principal de cada uma das atividades é o questionamento e o grau de liberdade intelectual 

dado ao aluno.” (CARVALHO, 2014, p.7). 
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 Fonte: elaborado pelas autoras deste trabalho. 

 

2.3 Qual o papel do professor numa abordagem investigativa de ensino? 

 

Sabemos que numa abordagem tradicional de ensino o professor desempenha o papel 

de transmissor de conhecimento e o aluno de receptor passivo desse conhecimento 

(CARVALHO et al., 2010). Trabalhos têm apontado ainda que o papel desses sujeitos em sala 

de aula mudam conforme a perspectiva de ensino adotada (AZEVEDO, 2004; CARVALHO, 

2013a, 2014). Portanto, quando nos referimos a uma abordagem investigativa de ensino é 

importante pensarmos em qual deve ser o papel do professor em sua atuação diária, uma vez 

que esta se difere de outras abordagens. 

Entre os trabalhos que apresentam discussões a esse respeito encontramos, autores que 

apontam o professor como um guia (AZEVEDO, 2004; CARVALHO et al., 2010; LIMA; 

MAUÉS, 2006), outros como um orientador (AZEVEDO, 2004; CARVALHO, 2014; ZANON; 

FREITAS, 2007) e, ainda, os que também apontam o professor como um mediador (ZANON; 

FREITAS, 2007) desse ensino.  

Esses autores apresentam algumas ações que são desempenhadas pelo professor, ao 

assumir o papel de um guia, um orientador, e um mediador. Assim, para Carvalho et al. (2010, 

p.33) o professor assume o papel de um guia, pois:  

 

É o professor que propõe problemas a serem resolvidos, que irão gerar ideias 

que, sendo discutidas, permitirão a ampliação dos conhecimentos prévios; é o 

professor que promove oportunidades para reflexão, indo além das atividades 

puramente práticas; estabelece métodos de trabalho colaborativo e um 

ambiente na sala de aula em que todas as ideias são respeitadas. 

 

Para Lima e Maués (2006, p.172), o professor assume o  papel de um guia, quando:   
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Ele propõe e discute questões, contribui no planejamento de investigação dos 

alunos, orienta no levantamento de evidências, auxilia no estabelecimento de 

relações entre evidências, e explicações teóricas, possibilita a discussão e a 

argumentação entre os colegas, promove a sistematização do conhecimento. 

Consequentemente, o professor oportuniza ao estudante vivenciar suas 

experiências com parcimônia, na medida em que a construção dos sentidos 

pessoais é permanentemente confrontada com a significação social das ideias 

em circulação.  

  

Azevedo (2004, p. 25), reconhece que o professor pode agir como um guia neste ensino, 

mas se apoia na descrição fornecida por Carvalho et al., (2010), mencionada acima, (uma vez 

que uma primeira versão deste trabalho data de 1998), para defender a ideia de um orientador, 

acrescentando que o professor além de saber a matéria que irá ensinar “deve torna-se um 

professor questionador, que argumente, saiba conduzir perguntas, estimular, propor desafios. ”     

Já em outro trabalho Carvalho (2014, p.46), em obra organizada pela autora, a mesma 

aponta o professor como orientador, ao descrever que o docente passa a ter esta função, quando: 

 

Através da proposição de questões, busca que os alunos construam hipóteses 

acerca da atividade experimental que está sendo estudada, estimula a 

argumentação e a busca de possíveis explicações causais para os fenômenos 

observados, incentivando o papel ativo do aluno.   

 

Na opinião de Zanon e Freitas (2007, p. 94), o professor assume tanto o papel de 

orientador como de mediador e, ainda, o de assessor das atividades ao:   

 

Lançar ou fazer emergir do grupo uma questão-problema; motivar e observar 

continuamente as reações dos alunos, dando orientações quando necessário; 

salientar aspectos que não tenham sido observados pelo grupo e que sejam 

importantes para o encaminhamento do problema; produzir, juntamente com 

os alunos, um texto coletivo que seja fruto de negociação da comunidade de 

sala de aula sobre os conceitos estudados. 

 

Ao analisarmos tais ações, entendemos que o professor desempenha nessa perspectiva 

de ensino, o papel de um mediador do conhecimento. Assim sendo, constitui-se como desafio 

ao professor além de saber os conteúdos – conceituais, procedimentais e atitudinais - a serem 

trabalhados (CARVALHO, 2004; CARVALHO et al., 2010), o saber conduzir as ações dos 

alunos durante as etapas das atividades de investigação.   

Nessa direção, no livro “Formação de Professores de Ciências: tendências e Inovações”, 

Carvalho e Gil-Pérez (2011) apontam o saber dirigir o trabalho dos alunos como novas 

necessidades formativas do professor de Ciências, num ensino em que a aprendizagem é 
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concebida como um processo de pesquisa dirigida, o que acreditamos estar relacionado com 

uma perspectiva de direção no sentido de mediar o trabalho em sala de aula, como está 

destacado no próximo parágrafo.  

Dentre as ações destacadas por estes autores, encontramos as seguintes:  

 

Apresentar adequadamente as atividades a serem realizadas, tornando possível 

aos alunos adquirir uma concepção global da tarefa e o interesse pela mesma; 

Saber dirigir de forma ordenada as atividades de aprendizagem. Facilitar, em 

particular, o funcionamento dos grupos e os intercâmbios enriquecedores, 

dirigindo adequadamente as observações em comum e tomando decisões 

fundamentadas no complexo contexto que compõe uma classe; Realizar 

sínteses e reformulações que valorizem as contribuições dos alunos e orientem 

devidamente o desenvolvimento da tarefa; Facilitar de maneira oportuna a 

informação necessária para que os alunos apreciem a validade de seu trabalho, 

abrindo-lhes novas perspectivas etc; Criar um bom clima de funcionamento 

da aula, sabendo que uma boa “disciplina” é o resultado de um trabalho 

interessante e de um relacionamento correto entre professor e alunos, 

marcados pela cordialidade e aceitação. (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, 

p. 53). 

 

Assim, vemos que o papel do professor é o de mediar para conduzir as atividades em 

sala, estimular para a pesquisa, se posicionar, etc., sem que haja transmissão do conhecimento 

pronto para o aluno.  

Em um estudo, apresentado na tese “Concepção e Implementação de Actividades de 

Investigação: Um Estudo Com Professores de Física e Química do Ensino Básico”, defendida 

por Baptista (2010), encontramos também várias ações que são desempenhadas pelo professor 

em atividades de investigação. A autora se apoia em diversos pesquisadores12 da área, para 

apresentar tais ações. A partir da leitura de seu trabalho, destacamos algumas categorias que 

puderam ser detectadas em relação ao papel do professor em sala de aula, sendo elas: incluir e 

desenvolver as atividades, administrar o tempo e promover um ambiente favorável à 

investigação.  

Na ação de incluir e desenvolver as atividades na turma, cabe ao professor selecionar as 

atividades de acordo com o perfil dos alunos, conhecer bem os materiais e recursos a serem 

utilizados e, além disso, ter uma atuação mais passiva passando a orientar o trabalho dos alunos 

com questionamentos e organizando as discussões entre os grupos.  

                                                           
12Autores que discutem as ações do professor com relação aos aspectos: incluir e desenvolver as atividades: 

Oliveira et al. (1999); administrar o tempo: Brunheira e Fonseca (1996); Carlson, Humphrey e Reinhardt 

(2003); promover um ambiente favorável à investigação: Cachapuz (2000); Carlson, Humphrey e Reinhardt 

(2003); Gott e Duggan (1995); Oliver-Hoyo, Allen e Anderson (2004); Porlán (1993); Watson e Wood-Robinson 

(1998) apud Baptista (2010). 
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Em relação administrar o tempo: o professor precisa saber controlar o tempo durante a 

realização das atividades pelos alunos para que eles possam construir conhecimentos, pois 

tempo excessivo dado ao aluno pode desmotivá-lo e, em contrapartida, pouco tempo pode 

comprometer o seu desempenho frente ao problema proposto. O professor deve ainda estar 

atento àqueles alunos que demoram a realizar a tarefa, já que isso pode também resultar em 

dispersão.  

Por último, destacamos a atuação do professor com relação a promover um ambiente 

que seja favorável à investigação, onde os alunos possam, então: fazer planejamento para 

investigação, resolver problemas, formular perguntas, explorar materiais ou ideias espontâneas, 

refletir, discutir, criticar, fazer registros, trabalhar coletivamente, estabelecer relações, explicar, 

argumentar, estruturar o pensamento e construir conhecimentos.   

Além das ações no momento da aula, também destacamos como importante que o 

professor saiba organizar as aulas a fim de propiciar um espaço de interação, onde possam ser 

desenvolvidas competências científicas, como a explicação e a argumentação.  

Em seu livro sobre atividades de Conhecimento Físico, já apresentado neste texto, 

Carvalho et al., (2010), destacam que durante as etapas das atividades investigativas, que 

envolvem resolução de problemas, o professor deve intervir com questionamentos que 

direcionem os alunos a tomada de consciência e explicações para os fenômenos observados na 

aula.  

Dos questionamentos que podem ser lançados aos alunos, conforme orientam estes 

autores, dois em especial marcam etapas da aula, que são: o momento do “Como”, em que os 

alunos têm que contar como fizeram para solucionar o problema; e o momento do “Porquê”, 

em que os alunos buscam explicar por que deu certo. Os autores salientam que estes 

questionamentos podem ser feitos da seguinte forma: “Como fizeram para...?”, “Conte como 

você fez”, “Por que...?”, “Explique por que deu certo” (CARVALHO et al., 2010, p. 38).    

As etapas das atividades de investigação já foram explanadas anteriormente e faremos 

mais adiante, mas, a princípio é importante ressaltar que, além de um papel questionador, o 

professor também deve compreender e levar adiante o papel investigativo de uma aula, dando 

ao aluno a responsabilidade pela construção do seu conhecimento, estimulando a participação 

do mesmo em sala, promovendo a discussão e debates, além de propiciar a interação em sala 

de aula.    

Além de todas estas questões em relação ao papel do professor, destacamos ainda dentro 

deste papel, a realização da avaliação da aprendizagem dos alunos. Esta avaliação, por sua vez, 

precisa estar coerente com a proposta de ensino adotada, ou seja, se partimos do pressuposto 
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que nessa abordagem de ensino os estudantes têm a oportunidade de aprender não só conteúdos 

conceituais, como também procedimentais e atitudinais, são estas dimensões do conteúdo 

escolar que devem ser avaliadas (CARVALHO, 2013a). 

Ainda nesta perspectiva de avaliação, em seu livro sobre saberes, citado anteriormente 

neste texto, Carvalho e Gil-Pérez (2011, p.60) apresentam discussões sobre a importância de o 

professor em saber avaliar o processo de ensino-aprendizagem,  em conformidade com uma 

concepção construtivista de ensino. De modo a “conceber e utilizar a avaliação como 

instrumento de aprendizagem que permita fornecer um feedback adequado para promover o 

avanço dos alunos”, a fim de que haja uma ampliação tanto do conceito quanto da prática da 

avaliação “ao conjunto de saberes, destrezas e atitudes que interesse contemplar na 

aprendizagem das Ciências”. Com relação a avaliação do ensino, os autores apontam que o 

professor deve avaliar sua prática, de modo que esta avaliação seja um instrumento para 

melhorar o ensino. 

Ao discutir sobre avaliação do desempenho dos alunos ao realizarem atividades 

investigativas, Carvalho (2013a, p. 18) aponta que “avaliar os conteúdos conceituais é uma 

tradição no ensino, e os professores não têm dificuldades em construir instrumentos para essa 

avaliação”, e ainda, que “os conteúdos procedimentais e atitudinais não são tão comuns de 

serem avaliados na escola”. Essas afirmações, nos fornecem indícios de que há muitas dúvidas 

em relação a avaliação de conteúdos numa abordagem investigativa de ensino, pois requer do 

professor novas formas de avaliar não só a aprendizagem como também o ensino.  

Carvalho (2013a) propõe, então, que a avaliação seja formativa e que os professores 

utilizem como instrumento de avaliação da aprendizagem dos alunos, tanto a observação quanto 

os registros da atuação destes em sala. A autora propõe também algumas atividades a serem 

inseridas no planejamento do professor para que seja avaliado o conteúdo conceitual, que são: 

questionamentos, construção de painéis, cruzadinhas e numa perspectiva mais tradicional, os 

questionários. Sugere que o professor diversifique sempre a forma de avaliação conceitual para 

que não se torne algo monótono. Esta afirma que por meio de algumas dessas atividades é 

possível ainda uma avaliação dos conteúdos procedimentais e atitudinais.  

Em relação a avaliação dos conteúdos procedimentais e atitudinais, esta autora cita 

alguns comportamentos que podem ser observados pelo professor, quando os alunos trabalham 

quer seja em grupo ou individual.  

No trabalho em grupo, por exemplo, pode ser observado os seguintes comportamentos 

que indicam a aprendizagem de atitudes:  se há um trabalho colaborativo, se os alunos prestam 

atenção, se esperam a vez de falar, respeitam o que foi dito pelo colega, etc. Quando a atividade 
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for realizada individualmente, pode ser observado se o aluno utiliza verbos de ação no plural 

(tais como: fizemos, colocamos...) o que denota o trabalho em equipe (CARVALHO, 2013a).  

Os comportamentos procedimentais são percebidos no trabalho em grupo quando os 

alunos discutem, levantam e testam hipóteses, descrevem o que foi observado, estabelecem 

relações causais, fornecem explicações para os fenômenos observados em sala, etc. Os 

procedimentos: relatar as ações e estabelecer relações podem ser observados também quando o 

aluno realiza uma atividade de forma individual como a escrita de um texto contendo ou não 

desenhos (CARVALHO, 2013a). 

Diante do que foi apresentado sobre o papel do professor nesta abordagem de ensino, 

nota-se que não é uma tarefa fácil para o mesmo desenvolver o ensino numa perspectiva 

inovadora, já que, muitas vezes, a formação acadêmica não propiciou reflexões e discussões 

nesse sentido. Ademais, a exigência de um envolvimento constante de pesquisa e busca de 

parcerias para que seja desenvolvido um trabalho colaborativo, envolvendo a comunidade 

escolar e a acadêmica, se constitui em mais um desafio a ser enfrentado.  

Isto sem contar nas condições precárias de trabalho, a desvalorização profissional, o 

tempo destinado à preparação das aulas, dentre muitos outros obstáculos em que se depara o 

professor no seu cotidiano de trabalho, questões essas que influenciam direta ou indiretamente 

a prática pedagógica.   

 

2.4 Qual o papel do aluno numa abordagem investigativa de ensino? 

 

Ao mudar o papel do professor numa abordagem investigativa de ensino o papel e a 

participação do aluno também se alteram em sala de aula. O aluno passa a ter um papel ativo 

na construção do seu conhecimento (CARVALHO et al., 2010).   

Azevedo (2004), Carvalho (2013a, 2014), Zômpero e Laburú (2011), apontam que os 

alunos têm numa proposta investigativa de ensino, a oportunidade de aprender e desenvolver 

não só conteúdos conceituais, como também procedimentais – como, por exemplo, pensar, agir, 

argumentar, interferir, interpretar, analisar, etc., - e atitudinais - como: autonomia, respeito, 

participação, cooperação, dentre outros.  

A partir do papel do professor, já destacado anteriormente, de levantar questões, 

conduzir e propiciar um espaço para o desenvolvimento de tais competências e atitudes 

científicas, que podem ou não ser desenvolvidas em sala de aula (como já destacamos na seção 

anterior), bem como o de avaliar esse processo de aprendizagem, destacamos o papel do aluno.  
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Vemos que o papel do aluno é o de se reconhecer nessa cultura científica, isto é, um 

conhecimento não só do produto da ciência, mas também do seu processo de construção, que 

diz respeito ao envolvimento com as respectivas práticas, regras, valores e linguagens 

(DRIVER et al., 1999;  CARVALHO, 2006; CARVALHO, 2007).  

Dentro do papel do aluno, vem sendo estudado na área de ensino de Ciências a 

construção de argumentação, e ainda durante esse processo, a explicação, como algo 

fundamental no ensino de Ciências, já que são tão importantes na construção de conhecimentos 

científicos.  Nessa direção, vale a pena discutir o que é, e como chegar a argumentação e a 

explicação por parte dos alunos em sala de aula. Esse é o nosso próximo ponto de discussão.  

 

2.5 Explicação, argumentação e argumento em aulas de Ciências: o que vem sendo 

discutido 

 

Quando destacamos que argumentar e explicar fazem parte do ensino de Ciências e 

também do ensino por investigação, devemos ter o devido cuidado de apresentar estes termos 

a partir de suas definições, conforme discutem alguns autores.  

Há atualmente um debate entre pesquisadores da área, em que tem sido evidenciado que 

o termo “explicação” vem sendo empregado de forma inadequada ou confundido com o termo 

“argumentação/argumento” (OSBORNE; PATTERSON,  2011; VIEIRA; NASCIMENTO, 

2013). Nesse sentido, estes pesquisadores tentam esclarecer as características essenciais que 

distinguem tais termos, apresentando, deste modo, a definição em que se apoiam.  

Em seu artigo “Scientific argument and explanation: A necessary distinction?”, 

Osborne e Patterson (2011) reconhecem que definir uma explicação é uma tarefa difícil e 

complexa. Para eles, a explicação pode ser vista, por exemplo, como dedutiva, causal, 

pragmática ou dependente do contexto. Estes adotam a visão de que explicações escolares da 

ciência são causais, a exemplo: “porque as coisas caem”.  

Na visão destes autores, a explicação é uma declaração sobre um determinado fenômeno 

a ser explicado que tem a intenção de deixá-lo claro e inteligível e que, esta deve ainda fazer 

sentido de um fenômeno baseado em outros conhecimentos cientificamente aceitos. Assim, o 

fenômeno explicado não é um caso de dúvida, pois, geralmente uma declaração explicativa é 

formulada por uma pergunta que conduz a resposta sobre o modo como o fenômeno aconteceu.  

Ainda para estes autores, as explicações são construídas com base em modelos e 

representações da realidade e as entidades invocadas para explicar são menos certas do que o 

fenômeno ou fato a ser explicado e, assim, são julgadas por meio de argumentos que sejam 
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coerentes, plausíveis e abrangentes. Deste modo, as explicações são um subconjunto de 

descrições, em que novas entidades ou propriedades emergem para explicar uma causalidade.  

Osborne e Patterson (2011) salientam, que para um argumento não há uma característica 

ou comportamento de um fenômeno a ser explicado, mas a necessidade de justificação do 

fenômeno investigado. Para os autores, o que há sempre é um grau substancial de tentativas, 

uma declaração argumentativa, portanto, possui sempre um caráter de incerteza e o sentido de 

direcionalidade com a intenção de persuadir.  

Osborne e Patterson (2011) colocam que os argumentos são essenciais no processo de 

justificação e validação de uma explicação, buscam justificar conclusões incertas ou dúbias, a 

partir de alegações que tem suporte em dados, estes, atuam como a premissa para as alegações. 

Em um argumento, as garantias e evidências apoiam como os dados justificam uma alegação. 

“Então, um argumento é uma afirmação onde a premissa é apresentada como um meio de provar 

ou justificar uma conclusão. ”13  

Vieira e Nascimento (2013) expõem no livro “Argumentação no Ensino de Ciências: 

tendências, práticas e metodologia de análise”, que o caráter controverso e não controverso 

das declarações é uma diferença básica entre um termo e outro. Para esses autores, na explicação 

uma declaração possui um caráter incontroverso, não apresentando uma necessidade de 

contestação, já na argumentação uma declaração possui um caráter controverso, o que revela a 

necessita de contestação.  

Estes autores explicitam ainda que, na explicação, a declaração se estabelece como 

afirmação, enquanto na argumentação se estabelece como opinião. E reconhecem que os termos 

são dependentes do contexto. Como, por exemplo, uma declaração argumentativa em uma 

situação de ensino para alunos do ensino médio pode ser transformada quando é feita em outro 

contexto (com professores em formação). Assim, dependendo do contexto, uma declaração 

pode assumir um caráter contestável ou incontestável.  

Podemos perceber até aqui que, compreender como a explicação difere da 

argumentação/argumento na prática discursiva de sala de aula, não é uma tarefa simples, nem 

a definição de tais termos é algo consensual entre os estudiosos do tema. Pensando no que a 

explicação e argumentação apoia-se, já que, se apoiam em conceitos, relações etc., é importante 

que a aula de Ciências seja capaz de estabelecer estas relações.  

No entanto, cabe indagarmos, como os pesquisadores têm caracterizado a explicação e 

a argumentação, enquanto situações discursivas produzidas em aulas de Ciências? E se tais 

                                                           
13 Govier (1987) apud Osborne e Patterson (2011, p.634, tradução nossa). 
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conceitos, relações, etc., podem ser estabelecidos por alunos nos diferentes níveis de ensino, 

especialmente nos anos inicias? É sobre essas questões que discutimos na próxima seção.    

 

2.6 A construção de explicação e a argumentação em aulas de Ciências 

 

Carvalho et al., (2010), em seu livro já mencionado neste texto, trazem-nos reflexões 

acerca da construção de conhecimento em aulas de Ciências, numa perspectiva investigativa de 

ensino. Para os autores, quando se transforma um conhecimento que o aluno deve adquirir em 

um problema, este tem a oportunidade de expor seus conhecimentos prévios, trabalhar 

coletivamente, levantar hipóteses baseada nos conhecimentos que possui, e testar essas 

hipóteses com a finalidade de resolver o problema. O aluno tem a oportunidade ainda de se 

envolver em discussões, para explicar o “Como” e o “Porquê”, a partir do que ele conseguiu 

observar, fazer e pensar sobre o fenômeno trabalhado em sala. Nesse sentido, o aluno elabora 

uma explicação para o problema proposto, e tenta provar mostrando para o professor e colegas 

da turma.  

Osborne e Patterson (2011) acreditam haver uma relação semelhante entre a construção 

de explicação por parte dos alunos em aulas de Ciências e o processo de transformação de uma 

explanação hipotética em uma explicação aceita na comunidade científica. Como descrito por 

eles: 

Quando se trabalha em aulas de ciências com os alunos para construir 

explicações, estamos pedindo para eles a inventar - uma explanação hipotética 

- que poderia explicar todas as suas observações. São as observações que 

levam a necessidade de explicações, mas as explicações são válidas somente 

na medida em que elas representam os dados conhecidos. Avançando a 

alegação de que eles fazem isso requer a construção de um argumento sobre o 

ajuste entre os dados conhecidos e os motivos levados em conta, mas o 

argumento que eles fazem não é a explicação do fenômeno em si mesmo – Os 

dois não são um ou a mesma coisa. (2011, p.636, tradução nossa). 

 

Sasseron e Carvalho (2009) apresentam a construção de explicação em aulas de Ciências 

como um dos indicadores ligados ao processo de Alfabetização Científica (AC). Entendendo a 

argumentação “como todo e qualquer dicurso em que aluno e professor apresentam suas 

opiniões em aula, descrevendo ideias, apresentando hitpóteses e evidências, justificando ações 

ou conclusões a que tenham chegado, explicando resultados alcançados” (p.142).  

Estas autoras apresentam resultados de um estudo com alunos do 4º ano do Ensino 

Fundamental, em que foram analisadas evidências do processo de AC através da argumentação 

dos alunos, envolvendo uma sequência de atividades investigativas, denominada “Navegação e 
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Meio Ambiente” e temáticas relacionadas à Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

(CTSA).  

As autoras puderam perceber, como resultados da pesquisa, que nos turnos analisados, 

a professora organiza as informações, os alunos levantam hipóteses, apresentam dados, 

evidências, justificativas, fornecem condição de garantias, realizam indução, fazem previsão, 

usam o raciocínio lógico e proporcional, demonstram uso de causalidade e explicação – a 

exemplo de explicação: em um dos turnos, uma das alunas fornece um complemento para uma 

das afirmações feitas por ela anteriormente, este complemento, se configura em uma explicação 

fornecida para uma hipótese elaborada (SASSERON; CARVALHO, 2009).   

Carvalho et al. (2010), desenvolveram uma atividade para discutir a flutuação dos 

corpos, também com estudantes do quarto ano do Ensino Fundamental. A aula envolveu uma 

abordagem investigativa. Os autores constataram que os alunos conseguiram perceber vários 

aspectos que estavam relacionados à solucão do problema, e que apesar de não se referirem a 

variável determinante para a flutuação, conseguiram construir relação entre a massa e a 

dimensão dos objetos.  

Na última etapa da atividade, esta destinada ao relato por escrito e/ou desenho sobre a 

experiência vivênciada na aula, foi constatado que os relatos apresentados foram descritivos, e 

que um deles, se aproximou mais do conhecimento científicamente aceito, em que a aluna 

forneceu uma explicação causal relacionada ao tamanho do barco e a quantidade de peças 

contidas nele (CARVALHO et al., 2010). 

Ainda sobre a construção de explicações em aulas de Ciências, Abib (2013, p.94) 

explicita “que as crianças desde muito cedo começam a perceber a influência do peso dos 

objetos e, dependendo das suas vivências, vão passam a incorporar novos elementos às 

explicações sobre causas desse fenômeno”.   

A autora relata resultados de alguns estudos realizados em escolas, com estudantes do 

Ensino Fundamental (séries intermediárias), adolecentes e adultos, que não tinham adquirido 

conhecimentos científicos acerca do tema flutuação dos corpos, e que mesmo assim, estes, 

conseguiram elaborar explicações que incluiam várias propriedades, tais como: tamanho, 

formato..etc. Para a autora, a vivência com situações experiementais que propicie a realização 

de observações sobre os objetos com características distintas, faz com que as explicações dos 

alunos se tornem mais complexas e incorpore novas propriedade e informações.  

Em uma outra vertente, Padilha e Carvalho (2011) apontam que a explicação pode ser 

determinada não só pela linguagem verbal, como também por outros modos de comunicação, 

tais como visual, gestual, etc. Estes autores, constataram através de pesquisas que as crianças 
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fazem uso de palavras como força, calor, eletricidade, energia, entre outras, em um sentido 

divergente do significado atribuído no contexto científico escolar. Mas, que essas palavras não 

seriam utilizadas de forma espontânea, já que há uma associação com fenômenos observados 

em sala de aula. 

Nesse sentido, estes autores buscaram investigar a relação entre palavras e gestos 

durante a argumentação de alunos, do 2º ano do Ensino Fundamental, em aulas de Ciências. O 

estudo considerou o processo de construção do conhecimento na perspectiva social, semiótico 

e multimodal. Os autores buscaram identificar os significados atribuídos pelos alunos às 

palavras, e as mudanças desses significados tendo como referência características dos contextos 

(cotidiano ou científico escolar). Para isso, foi aplicada uma atividade investigativa de 

conhecimento físico, denominada “Sombras Iguais”.   

Padilha e Carvalho (2011) perceberam que um aluno faz menção a palavra refletir em 

alguns momentos da argumentação, mas apresentando variação de significado nos diferentes 

contextos, o que foi evidenciado pelo uso dos gestos que serviram de facilitadores na 

interpretação dos dados. O uso de outras palavras como sólido e líquido também pareceram 

confusas para alguns alunos.  

Estes autores concluíram, que os alunos fazem uso de palavras do cotidiano e de gestos 

para suprir a ausência de signos verbais adequados, e a partir da mudança na ferramenta de 

análise dos dados percebeu-se que o uso de gestos é essencial na construção de conhecimentos 

e socialização destes. Também foi mencionada neste estudo a importância da argumentação na 

compreensão do que o aluno quer transmitir e os significados que esses atribuem às palavras 

representativas dos conceitos.   

Observamos que os autores apresentados buscam caracterizar o dicurso explicativo ou 

argumentativo, em situação discursiva de sala de aula, de acordo com elementos característicos 

de cada discurso.  
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CAPÍTULO 3 – AVALIAÇÃO EXTERNA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: ENFOQUE 

VOLTADO PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS 

 

Neste capítulo, buscamos discutir sobre avaliação externa na educação básica, 

especialmente sobre o PISA, no que concerne aos critérios e parâmetros presente na matriz de 

avaliação em Ciências, do exame aplicado em 2006, tendo como foco principal as competências 

científicas.   

Com esta finalidade buscamos também apresentar o que se entende atualmente por 

avaliação e sua importância para o contexto de ensino e aprendizagem. Assim sendo, tomamos 

como referencial as contribuições de pesquisas tanto na modalidade de avaliação externa quanto 

interna.  

 

3.1 Reflexões sobre avaliação educacional  

 

Há na literatura especializada densa produção científica sobre a temática avaliação, fato 

que contribuiu para sua consolidação, enquanto campo de conhecimento. Além desse espaço, 

nos diversos setores da educação, isto é, no próprio cotidiano seja das escolas, das 

universidades, dos institutos de pesquisa, etc., este é um tema bastante presente abordado em 

diferentes perspectivas.  

Todavia observa-se ainda certa confusão com relação à prática de avaliação que, por 

vezes, tem sido equivocadamente limitada à aplicação de testes, provas, exames, dentre outros 

instrumentos de coleta de dados, como salientam alguns autores (FERNANDES, 2014; 

HORTA NETO, 2013; LUCKESI, 2011b; VIANNA, 1992; VILLAS BOAS, 1998, 2013). 

Dizemos certa confusão, pois ao passo que no discurso o conceito de avaliação parece ter sido 

compreendido, na prática ainda carece de efetivação.  

Segundo Luckesi (2011b), a prática dos exames escolares faz parte do nosso contexto 

educacional desde os séculos XVI e XVII, mas apesar de ter passado por mudanças durante 

todo esse tempo, influencia e direciona nossas ações no processo de acompanhamento da 

aprendizagem.  

Luckesi (2011b, p.28) coloca que a ideia de avaliação da aprendizagem foi proposta por 

Ralph Tyler, em1930, para expressar a preocupação deste educador com a aprendizagem dos 

estudantes. A ideia de Ralph Tyler ficou amplamente conhecida como o “ensino por objetivos” 

que consiste em basicamente: “(1) ensinar algumas coisa, (2) diagnosticar sua consecução, (3) 

caso a aprendizagem fosse satisfatória, seguir em frente, (4) caso fosse insatisfatória, proceder 
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a reorientação, tendo em vista obter o resultado satisfatório, pois que esse era o destino da 

atividade pedagógica escolar.” Este autor aponta ainda que a ideia de avaliação da 

aprendizagem só passa a ser incorporada no Brasil em 1996, com a LDB.   

Desde este período, até então, o conceito de avaliação vem evoluindo no que se refere a 

sua compreensão. Para Villas Boas (1998, p.21), “a avaliação não acontece em momentos 

isolados do trabalho pedagógico: ela o inicia, permeia todo o processo e o conclui.” 

Na opinião de Vianna (2005, p.16) 

 

A avaliação não é um valor em si e não deve ficar restrita a um simples rito 

da burocracia educacional; necessita integrar-se ao processo de transformação 

do ensino/aprendizagem e contribuir, desse modo, ativamente, para o processo 

de transformação dos educandos. 

  

Nessa direção, a partir da compreensão destes autores, podemos perceber que a 

avaliação não se restringe ao momento em que é verificado o desempenho dos estudantes com 

relação aos conteúdos disciplinares desenvolvidos em sala de aula, mas, sobretudo, compreende 

todo o processo pedagógico envolvido.     

Luckesi (2011, p.52), traz ainda que:   

 

O ato de avaliar implica, coleta, análise e síntese dos dados que configuram o 

objeto de avaliação, acrescido, de uma atribuição de valor ou qualidade, que 

se processa a partir da comparação da configuração do objeto avaliado com 

um determinado padrão de qualidade previamente estabelecido para aquele 

tipo de objeto. O valor ou qualidade atribuídos ao objeto conduzem a uma 

tomada de posição a seu favor ou contra ele. E o posicionamento a favor ou 

contra o objeto, ato ou curso de ação, a partir do valor ou qualidade atribuídos 

conduz a uma decisão nova: manter o objeto como está ou atuar sobre ele.  

 

Pensar a prática pedagógica incorporando os elementos imbuídos nos conceitos de 

avaliação da aprendizagem apresentados, implica também pensar em como as avaliações 

externas, e no caso desta pesquisa, como uma avaliação internacional em larga escala, podem 

contribuir nesse processo.  

Na literatura, encontramos algumas críticas relacionadas à avaliação externa, ao fato de 

seu dados serem costumeiramente indicadores da qualidade da educação e também 

encaminhamentos para o tratamento dos resultados pela escola (BONAMINO; SOUSA, 2012; 

FETZNER, 2014; MACHADO; ALAVARSE, 2014), de modo que, venha a intervir no 

processo de avaliação da aprendizagem.  
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Assim, no que se refere às críticas, é comum encontrar autores que discutem sobre as 

avaliações externas apontando o efeito de reduzirem o papel da escola e contribuírem para o 

aprisionamento no que concerne ao currículo escolar (FETZNER, 2014), que os resultados das 

avaliações não retornam à escola (BONAMINO; SOUSA, 2012; MACHADO; ALAVARSE, 

2014), e ainda, que os resultados deveriam levar em consideração os cálculos dos alunos e o 

seu contexto socioeconômico (GODINHO; FARIAS, 2013), mas, sobretudo, que “os resultados 

dessas investigações não têm produzido efeitos em prol do reinvestimento na educação 

nacional, tendo em vista sua melhoria em termos de qualidade.” (LUCKESI, 2011a, p.430). 

 

3.2 Conhecendo o PISA: características gerais do programa 

 

O PISA, enquanto avaliação externa, é um programa de avaliação educacional em nível 

internacional, instituído em 1997, pela OECD. Este programa surgiu a partir da necessidade 

dos países membros da OECD de obter dados de forma regular e fiável a respeito dos seus 

estudantes, no que se refere à aquisição de conhecimentos e competências e, por conseguinte, 

dos seus sistemas de ensino em termos de sua atuação (OECD, 2015). 

Nessa direção, o principal propósito do PISA é avaliar a cada 3 (três) anos, os 

conhecimentos e competências de estudantes nas áreas de Leitura, Matemática, Ciências, 

Competência Financeira e Resolução Colaborativa de Problemas, visando a produção de 

indicadores educacionais que subsidie a discussão e a implementação de políticas de melhoria 

da educação, nos países que participam dessa avaliação (INEP, 2011).  

A cada ano de aplicação do PISA uma área de conhecimento, dentre as avaliadas, recebe 

maior destaque. Como na primeira edição do programa Leitura foi a área em destaque, em 2003 

foi a vez de Matemática e, em 2006, de Ciências. Por se tratar de um sistema cíclico de 

avaliação, Ciências novamente foi destaque em 2015 (INEP, 2008, 2011; OECD, 2013). É 

importante esclarecer que as outras duas áreas de conhecimento começam a ser avaliadas nesta 

última edição do programa.  

O PISA, tem avaliado as áreas de conhecimento numa perspectiva ampla de ensino e 

aprendizagem denominada de letramento14, que aponta para: 

 

A capacidade de ir além da simples aquisição de conhecimentos, 

demonstrando competência para aplicar esses conhecimentos em situações do 

dia-a-dia. Ou seja, o PISA procura ir além do conhecimento escolar, 

examinando a capacidade dos alunos de analisar, raciocinar e refletir 

                                                           
  14 Termo utilizado como tradução da expressão inglesa literacy.  
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ativamente sobre seus conhecimentos e experiências, enfocando competências 

que serão relevantes para suas vidas futuras (INEP, 2008, p. 33). 

 

Além de avaliar conhecimentos e competências dos estudantes relacionados às áreas do 

saber, por meio dos resultados do PISA, pode-se ainda obter indicadores contextuais sobre 

variáveis demográficas, socioeconômicas e educacionais e indicadores de tendências (INEP, 

2008).  

A amostra do PISA é composta por alunos(as) em idade de 15 e 16 anos, faixa etária 

que marca o final da formação obrigatória e início dos estudos secundários, na maioria dos 

países participantes. No exame aplicado em 2015 foram selecionados cerca de 33 mil estudantes 

brasileiros matriculados em 965 escolas (INEP, 2011).  

Participam da avaliação do PISA escolas públicas municipais, estaduais e federais e 

privadas, de todos os estados brasileiros, localizadas no meio urbano e/ou rural. A seleção das 

escolas é realizada pelo consórcio PISA, a princípio por critérios estabelecidos pelo país e 

segundo dados do censo escolar, juntamente com a parceria estabelecida entre o INEP15 e as 

secretárias de educação (INEP, 2008). 

Fica a cargo de cada escola fornecer uma lista com o nome dos estudantes que se 

enquadram no perfil de avaliação do programa. Os dados contidos nas listas servem para 

alimentar um software destinado ao sorteio dos estudantes. Desse modo, estatisticamente, 

obtém-se a estimativa da amostra de estudantes selecionados por escola referente aos países 

participantes (INEP, 2008).   

A adesão do país ou economia ao PISA acontece mediante a aprovação do conselho 

diretor do programa que busca avaliar dentre outros critérios se o país/economia dispõe de 

suporte técnico para administrar o programa em sua localidade e se tem fundos suficientes para 

se responsabilizar com as despesas durante todo o processo. Além disso, exige-se que a 

solicitação de participação seja emitida com antecedência de dois anos, da data prevista para 

nova aplicação do programa (OECD, 2015).  

 O PISA conta com a participação de 34 países membros da OECD - Austrália, Áustria, 

Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, 

Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Coréia, Luxemburgo, México, Holanda, 

Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, República Eslovaca, Eslovênia, Espanha, Suécia, 

Suíça, Peru, Reino Unido e Estados Unidos – e com algumas economias e países que participam 

                                                           
15 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é o responsável pelo programa 

em nível nacional. 



50 

 

 

na categoria de convidados/associados. O Brasil, por exemplo, tem sua participação marcada 

desde 2000 (OECD, 2015; PISA, 2011).  

Segundo a OECD (2015), um total de 79 entre países e economias fizeram suas 

inscrições para participar do exame aplicado em maio de 2015, exceto os países membros da 

OECD mencionados anteriormente, compõem a lista de participantes: Albânia, Argélia, 

Argentina, Azerbaijão, Brasil, Bulgária, Colômbia, Costa Rica, Croácia, República 

Dominicana, Geórgia, Hong Kong-China, Índia, Indonésia, Jordan, Cazaquistão, Kosovo, 

República do Quirguizistão, Letônia, Líbano, Liechtenstein, Lituânia, Macau-China, Antiga 

República Jugoslava da Macedónia, Malásia, Malta, Mauritius, Miranda, Moldávia, República 

do Montenegro, Panamá, Peru, Catar, Roménia, Federação Russa, República da Sérvia, Xangai 

(China), Singapore, Chinese Taipei, Tailândia, Trinidad e Tobago, Tunísia, Emirados Árabes 

Unidos, Uruguai e Vietnam.  

 

3.2.1 Esclarecimento sobre o emprego do termo letramento científico  

 

O termo letramento científico é uma tradução da expressão inglesa Scientific Literacy. 

Na literatura brasileira tanto letramento científico quanto Alfabetização Científica são 

traduções para a expressão Scientific Literacy (TEIXEIRA, 2013), sendo que, Alfabetização 

Científica é a expressão comumente mais utilizada. 

Mas há uma discussão entre os pesquisadores do ensino de Ciências em relação a 

conceituação destes termos. Sasseron e Carvalho (2008, p.334) defendem que, apesar da 

divergência os autores dialogam quanto “as mesmas preocupações com o ensino de Ciências, 

ou seja, motivos que guiam o planejamento deste ensino para a construção de benefícios 

práticos para as pessoas, a sociedade e o meio ambiente.”  

Assim, apenas para alinharmos as discussões com os referenciais teóricos relacionados 

ao PISA, optamos pelo termo letramento científico, uma vez que a expressão tem sido traduzida 

desse modo, em versões dos documentos oficiais disponibilizados pelo INEP. 

 

3.2.1.1 Critérios e parâmetros de avaliação do letramento científico do PISA 2006 

  

Para o PISA, um indivíduo é considerado apto para enfrentar os desafios da sociedade, 

ou melhor dito, em processo de letramento científico, se: 
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 Possui conhecimento científico e utiliza esse conhecimento para identificar 

questões, adquirir novos conhecimentos, explicar fenômenos científicos e tirar 

conclusões baseadas em evidência científica sobre questões relacionadas a 

Ciências. 

 Compreende os traços característicos da Ciência como uma forma de 

conhecimento humano e investigação.  

 Demonstra consciência de como a Ciência e a Tecnologia moldam nosso 

ambiente material, intelectual e cultural. 

 Demonstra engajamento em questões relacionadas a Ciências como um 

cidadão consciente. (INEP, 2008, p. 34). 

 

A base estrutural da avaliação do PISA 2006 foi organizada da seguinte forma: conceito 

de letramento científico, já apresentado; o domínio do conhecimento, que compreende as 

categorias conhecimentos de Ciências e conhecimento sobre Ciências; as competências 

científicas, quais sejam: identificar questões científicas, explicar fenômenos cientificamente, 

usar evidência científica; contexto e situação, em que podem ser aplicados tais conhecimentos 

e competências, esses são divididos nos níveis pessoais, sociais e globais (OECD, 2007, 2008), 

como mostra a figura 1.  

 

Figura 1. A Estrutura de Ciências do PISA 

 

 
Fonte: OECD (2008, p.40). 

 

Como pode-se perceber na figura 1., o PISA 2006 avaliou conhecimentos, competências 

e atitudes. Para avaliar os conhecimentos de Ciências considerou-se três aspectos essenciais, a 

saber: os conhecimentos que são importantes para situações da vida; os conceitos científicos 

que apresentam utilização duradoura; e o nível cognitivo adequado à faixa etária dos estudantes 

selecionados (OECD, 2007, 2008).  

Na categoria conhecimentos sobre Ciências foram avaliadas a investigação científica - 

“como os cientistas obtêm dados ou evidências” - e a explicação científica - “como os cientistas 
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utilizam os dados ou evidências”. (BYBEE; McCRAE; LAURIE, 2009, p. 869, tradução nossa). 

Com relação a avaliação das competências científicas foram consideradas características 

essenciais de cada uma delas, conforme explicitadas na figura 2. As atitudes científicas foram 

analisadas com base em quatro categorias descritas: apoio à investigação científica, 

autoconfiança como aprendizes de Ciências, interesse por Ciência, responsabilidade com 

relação a recursos e meio ambiente (OECD, 2007, 2008).  

 

Figura 2. Competências em Ciências, PISA 2006 

 

 

Fonte: OECD (2008, p.41). 
 

De acordo com Bybee, McCrae e Laurie (2009), as categorias de competências, 

selecionadas devido à sua relação com a prática da ciência e com competências requeridas nessa 

prática, apresentam como características essenciais: raciocínio indutivo e dedutivo, pensamento 

baseado em sistemas, tomada de decisão crítica, transformação de dados, construção de 

argumentos, explicações baseadas em dados e pensando em termos de modelos.  

O PISA avalia as competências dos estudantes de acordo com a capacidade deles 

resolverem tarefas com que são confrontados. Desse modo, com base em uma escala de 

desempenho científicos, é possível mensurar o nível de dificuladade de cada tarefa e também o 

desempenho dos estudantes em cada uma delas (OECD, 2007, 2008).  

Sendo assim, para a disposição dos resultados do PISA 2006, segundo Bybee, McCrae 

e Laurie (2009) utilizou-se uma escala combinada e seis níveis de proficiência. Esses níveis 

representam os níveis de letramento científico, “parte das competências básicas do letramento 

científico e vai até níveis mais altos de conhecimento de conceitos científicos e à capacidade 

dos estudantes de utilizarem sua compreensão de conceitos para refletir de modo científico 

sobre problemas da vida real.” (INEP, 2008, p.37–38).  
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Nesta pesquisa, como já mencionado, concentramos os estudos especificamente nas 

competências científicas, que são apresentadas no Quadro 4. descrições resumidas, por nível, 

do que os estudantes são capazes de fazer referente a cada uma das competências.  

 

3.3 Desempenho dos estudantes brasileiros em Ciências no PISA 2006 

 

Para analisar o nível de letramento científico de estudantes de 15 anos de idade, o PISA 

utiliza entre outros parâmetros três categorias de competências científicas. Cada uma delas, por 

sua vez, é dividida em níveis de aprendizagem, os quais representam níveis de competência 

conforme o desempenho dos estudantes (OECD, 2007, 2008). 

Os níveis mencionados vão desde o nível 1 considerado o nível mais baixo de 

proficiência até o nível 6 sendo o nível mais elevado de proficiência. O nível 1 por exemplo, 

representa escores entre 334,9 e 409,5, o nível 2 atinge 484,1, o nível 3 atinge 558,7, o nível 4 

atinge 633,3, o nível 5 atinge 707,9, e o último nível exige escores superior a 707,9 

(WAISELFISZ, 2009).  Sendo que a média estimada é “de 500 pontos entre os países membros 

da OECD, com um desvio padrão de 100 pontos” (BYBEE; McCRAE; LAURIE, 2009, p.876, 

tradução nossa).  

De acordo com Waiselfisz (2009), no exame aplicado em 2006, foco da nossa análise, 

o percentual por nível de proficiência dos estudantes participantes foi de: Nível 1 - 34,1%, Nível 

2 - 23,4 %, Nível 3 - 10, 9 %, Nível 4 - 3,3%, Nível 5 - 0,4 %, Nível 6 – 0%. Esses resultados 

representam o escore médio de proficiência de 390,3, o que evidencia que a maioria dos 

estudantes brasileiros avaliados atingiram o nível 1 de proficiência em Ciências.  

Todavia, segundo a OECD, o nível 2 é considerado, na escala geral de níveis de 

proficiência em Ciências, “o nível mínimo em que se poderia considerar que o estudante está 

apto a tornar-se um cidadão capaz de incorporar-se à sociedade de forma ativa e consciente” 

(INEP, 2008, p.39).  

A OECD aponta também que os níveis das escalas de proficiência demostram o que os 

estudantes precisam saber para atingir tal nível. Coloca ainda que, “além de servir para a 

interpretação de diferenças de desempenho, as escalas de proficiência podem ser 

utilizadas para identificar habilidades e capacidades que contribuirão para a obtenção de níveis 

mais elevados de realização do estudante.” (OECD, 2008, p.48).
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Quadro 4. Descrições resumidas dos seis níveis de proficiência na escala de Ciências 

 

Nível Identificação de Questões Científicas Explicação Científica de Fenômenos Usando Evidências Científicas 

6 

Os estudantes situados neste nível demonstram ser 

capazes de compreender e articular o modelo 

complexo inerente ao projeto de uma pesquisa.  

Os estudantes situados neste nível são capazes de 

utilizar uma série de conhecimentos e conceitos 

científicos abstratos, e as relações entre eles, para 

explicar processos dentro de sistemas. 

Os estudantes situados neste nível demonstram ser 

capazes de comparar e diferenciar explicações 

concorrentes por meio de exame das evidências que 

as apoiam. São capazes de formular argumentos que 

sintetizam evidências provenientes de múltiplas 

fontes. 

5 

Os estudantes situados neste nível compreendem os 

elementos essenciais de uma investigação científica 

e podem, portanto, determinar se é possível aplicar 

métodos científicos em uma variedade de contextos 

bastante complexos e muitas vezes abstratos. 

Alternativamente, por meio da análise de 

determinado experimento, são capazes de identificar 

a questão que está sendo investigada e explicar a 

relação entre a metodologia e a questão. 

Os estudantes situados neste nível são capazes de 

utilizar conhecimentos de dois ou três conceitos 

científicos, e identificar a relação entre eles, para 

desenvolver uma explicação de um fenômeno 

contextual. 

Os estudantes situados neste nível são capazes de 

interpretar dados provenientes de conjuntos de dados 

relacionados apresentados em formatos variados. 

São capazes de identificar e explicar diferenças e 

semelhanças nos conjuntos de dados e de tirar 

conclusões baseadas nas evidências combinadas 

apresentadas nesses conjuntos de dados. 

4 

Os estudantes situados neste nível demonstram ser 

capazes de identificar a mudança e as variáveis 

medidas em uma investigação, e pelo menos uma 

variável que está sendo controlada. São capazes de 

sugerir maneiras adequadas de controlar essa 

variável. São capazes de articular a questão que está 

sendo pesquisada em investigações diretas. 

Os estudantes situados neste nível demonstram ter 

compreensão de ideias científicas, inclusive de 

modelos científicos, com um nível significativo de 

abstração. São capazes também de aplicar um conceito 

científico geral que contenha essas ideias, para 

desenvolver uma explicação de um fenômeno. 

Os estudantes situados neste nível são capazes de 

interpretar um conjunto de dados expresso em 

diversos formatos, tais como tabelas, gráficos e 

diagramas, resumindo os dados e explicando os 

padrões relevantes. São capazes de utilizar os dados 

para estabelecer conclusões apropriadas. Os 

estudantes também são capazes de determinar se os 

dados apoiam afirmações sobre determinado 

fenômeno. 

3 

Os estudantes situados neste nível são capazes de 

fazer julgamentos no sentido de verificar se uma 

questão é passível de medição científica e, 

consequentemente, de investigação científica. 

Diante da descrição de uma investigação, são 

Os estudantes situados neste nível são capazes de 

aplicar um ou mais conceitos/ideias científicos 

concretos ou tangíveis no desenvolvimento da 

explicação de um fenômeno. Isso é reforçado quando 

se dão pistas específicas ou quando há opções 

disponíveis. Quando as relações de causa e efeito são 

Os estudantes situados neste nível são capazes de 

selecionar uma informação relevante a partir de 

dados, ao responder uma questão ou para apoiar ou 

contradizer uma conclusão apresentada. São capazes 

de tirar uma conclusão a partir de um padrão não-

complicado ou simples em um conjunto de dados. 
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capazes de identificar a mudança e as variáveis 

medidas. 

reconhecidas e simples ao desenvolver uma 

explicação, os modelos científicos explícitos podem 

ser utilizados. 

Também são capazes de determinar, em casos 

simples, se há informações suficientes para apoiar 

uma conclusão apresentada. 

2 

Os estudantes situados neste nível são capazes de 

determinar se é possível aplicar medições científicas 

a determinada variável em uma investigação. São 

capazes de reconhecer a variável que está sendo 

manipulada (alterada) pelo investigador. Os 

estudantes são capazes de perceber a relação entre 

um modelo simples e o fenômeno que ele representa. 

Ao pesquisar tópicos, os estudantes são capazes de 

selecionar as palavras-chave adequadas para uma 

busca. 

Os estudantes situados neste nível demonstram ser 

capazes de evocar um fato científico tangível 

adequado, aplicável em um contexto simples e direto, 

e de utilizá-lo para explicar ou prever um resultado. 

Tendo pistas adequadas, os estudantes situados neste 

nível são capazes de reconhecer as características 

gerais de um gráfico e de indicar uma característica 

óbvia em um gráfico ou tabela simples para apoiar 

uma afirmação. São capazes de reconhecer se um 

conjunto de características se aplica à função de 

produtos de uso cotidiano, ao fazer escolhas sobre 

sua utilização. 

1 

Os estudantes situados neste nível são capazes de 

sugerir fontes apropriadas de informação sobre 

tópicos científicos. São capazes de identificar uma 

quantidade que está sendo alterada em um 

experimento. Em contextos específicos, são capazes 

de reconhecer se essa variável pode ou não ser 

medida por meio de ferramentas familiares de 

medição. 

Os estudantes situados neste nível são capazes de 

reconhecer relações de causa e efeito simples a partir 

de pistas relevantes. O conhecimento utilizado é um 

fato científico singular, apresentado de acordo com a 

experiência, ou de amplo conhecimento geral. 

Ao responder uma questão, os estudantes com 

desempenho situado neste nível são capazes de 

extrair informações de uma publicação ou de um 

diagrama relacionados a um contexto comum. São 

capazes de extrair informações de um gráfico de 

barras cujo requisito é a simples comparação entre a 

altura das barras. Em comum, os estudantes com 

experiência em contextos neste nível são capazes de 

atribuir um efeito a uma causa. 

Fonte:  OECD (2007, p.77-78, 86-87, 101-102, tradução nossa.)



56 

 

 

CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise dos dados desenvolvida neste estudo. Para tanto, 

consideramos as competências científicas propiciadas pela abordagem do ENCI e as 

competências científicas avaliadas pelo PISA 2006, em níveis de proficiência em Ciências, ou 

melhor, em níveis de letramento científico. Analisamos também as etapas do ENCI na qual se 

presume o desenvolvimento das competências científicas descritas, para cada nível mencionado 

no PISA. 

Como são duas abordagens diferentes, uma delas é uma abordagem de ensino e a outra 

uma avaliação externa em larga escala, representando universos aparentemente díspares, 

apresentamos tanto os pontos de convergência quanto os de tensão entre essas duas propostas.  

 

4.1 Possíveis pontos de convergência entre o ENCI e o PISA 2006 no contexto do 

desenvolvimento de competências científicas 

   

Ao analisarmos os possíveis pontos de convergência entre a abordagem do ENCI e o 

PISA aplicado em 2006, com relação ao desenvolvimento de competências científicas, 

podemos perceber que essa investigação é possível, mesmo tendo em conta que estamos 

analisando universos diferentes.  

Os quadros 5, 6, e 7 apresentam as competências científicas: identificação de questões 

científicas, explicação científica de fenômenos e usando evidências científicas, compreendidas 

em seis níveis de proficiência pelo PISA. Em cada nível tem-se a descrição dos conhecimentos 

e competências exigidos dos estudantes para desempenharem tarefas relacionadas ao respectivo 

nível de proficiência.  

Nestes quadros, também são apresentadas as competências científicas propiciadas pela 

abordagem do ENCI, eleitas em nossa análise como ponto de convergência em relação às 

tarefas requeridas nas questões do PISA. Apresentamos também as etapas do ENCI nas quais 

cada competência científica pode ser ensinada, desenvolvida e/ou melhor explorada pelos 

professores de Ciências e alunos. 

Nesta direção, a seguir, iremos expor e discutir sobre o desenvolvimento de 

competências científicas, tanto na perspectiva do ENCI quanto do PISA.    
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Quadro 5 – Síntese dos possíveis pontos de convergência entre a competência: identificação de 

questões científicas e as competências científicas e etapas de seu desenvolvimento presumidas no 

ENCI 
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6 

Os estudantes situados 

neste nível demonstram ser 

capazes de compreender e 

articular o modelo 

complexo inerente ao 

projeto de uma pesquisa. 

Formulação de 

explicações teóricas 

 

Análise de resultados 

 

Comparação e 

classificação, com 

critérios próprios ou 

dados 

Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapa das Conclusões 

5 

Os estudantes situados neste 

nível compreendem os 

elementos essenciais de 

uma investigação científica 

e podem, portanto, 

determinar se é possível 

aplicar métodos científicos 

em uma variedade de 

contextos bastante 

complexos e muitas vezes 

abstratos. Alternativamente, 

por meio da análise de 

determinado experimento, 

são capazes de identificar a 

questão que está sendo 

investigada e explicar a 

relação entre a metodologia 

e a questão. 

Formulação de 

explicações teóricas 

 

Análise de resultados 

 

Comparação e 

classificação, com 

critérios próprios ou 

dados 

 

Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapa das Conclusões 

4 

Os estudantes situados neste 

nível demonstram ser 

capazes de identificar a 

mudança e as variáveis 

medidas em uma 

investigação, e pelo menos 

uma variável que está sendo 

controlada. São capazes de 

sugerir maneiras adequadas 

de controlar essa variável. 

São capazes de articular a 

questão que está sendo 

pesquisa em investigações 

diretas. 

Comparação e 

classificação, com 

critérios próprios ou 

dados 

 

Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapas das Conclusões  
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3 

Os estudantes situados neste 

nível são capazes de fazer 

julgamentos no sentido de 

verificar se uma questão é 

passível de medição 

científica e, 

consequentemente, de 

investigação científica.  

Diante da descrição de uma 

investigação, são capazes de 

identificar a mudança e as 

variáveis medidas. 

Comparação e 

classificação, com 

critérios próprios ou 

dados 

 

Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapas das Conclusões  
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2 

Os estudantes situados neste 

nível são capazes de 

determinar se é possível 

aplicar medições científicas 

a determinada variável em 

uma investigação. São 

capazes de reconhecer a 

variável que está sendo 

manipulada (alterada) pelo 

investigador. Os estudantes 

são capazes de perceber a 

relação entre um modelo 

simples e o fenômeno que 

ele representa. Ao pesquisar 

tópicos, os estudantes são 

capazes de selecionar as 

palavras-chave adequadas 

para uma busca. 

Comparação e 

classificação, com 

critérios próprios ou 

dados 

 

Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapas das Conclusões  

1 

Os estudantes situados neste 

nível são capazes de sugerir 

fontes apropriadas de 

informação sobre tópicos 

científicos. São capazes de 

identificar uma quantidade 

que está sendo alterada em 

um experimento. Em 

contextos específicos, são 

capazes de reconhecer se 

essa variável pode ou não 

ser medida por meio de 

ferramentas familiares de 

medição. 

Comparação e 

classificação, com 

critérios próprios ou 

dados 

 

 

Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapas das Conclusões  

Fonte: adaptação da OECD (2007, p.78–86, tradução e grifo nosso). 

 

O nosso primeiro ponto de discussão incide sobre as competências científicas 

compreensão de textos científicos e a busca de informações. Identificamos que estas são 

competências comuns nos níveis de proficiência analisados, caracterizamos como 

competências transversais, já que a presença marca, mesmo que implicitamente, uma demanda 



59 

 

 

exigida para todos os níveis de proficiência das três competências científicas investigadas, a 

julgar pela interação do aluno com o instrumento avaliativo.  

No que se refere especificamente à competência científica formulação de perguntas 

investigativas propiciada em abordagens baseadas no ENCI, identificamos também, conforme 

a perspectiva abordada por Furman e Podestá (2009), que há uma relação estrita entre a 

identificação de perguntas investigativas e a exigência para todos os níveis de proficiência da 

competência: identificação de questões científicas do PISA.  

Acreditamos que, ao passo que os estudantes têm a oportunidade de aprender a formular 

perguntas de investigação, vão tendo a oportunidade de aprender a identificar as perguntas e as 

questões, que são ou não passíveis de investigação.     

Em nossa análise, observamos também que, nos Níveis de proficiência 1, 2, 3 e 4 

(quadro 5), são exigidos dos estudantes a identificação e/ou reconhecimento de variáveis e suas 

mudanças relacionadas a determinado fenômeno. Essas ações nos remetem a competência 

científica comparação e classificação, com critérios próprios ou dados, propiciada em 

atividades de investigação, dado que se exige do aluno a capacidade não só de reconhecer como 

de comparar as variáveis analisadas.  

Além das competências citadas anteriormente identificamos que os Níveis de 

proficiência 5 e 6 (quadro 5), exigem a análise de determinado experimento, a explicação de 

relação entre metodologia e a questão, e a compreensão de investigação, como ações 

essenciais requeridas nesses níveis de proficiência. Compreendemos que essas ações se 

relacionam com as competências científicas formulação de explicações teóricas e análise de 

resultados, favorecidas no ENCI.   

Nesse sentido, em síntese, destacamos as competências científicas propiciadas no ENCI: 

compreensão de textos científicos e a busca de informações, formulação de perguntas 

investigativas, formulação de explicações teóricas, análise de resultados e a comparação e 

classificação, com critérios próprios ou dados, como possíveis pontos de convergência 

encontrados com relação a competência científica: identificação de questões científicas do 

PISA 2006.   

Salientamos que estas são competências que se desenvolvem no ENCI nas etapas de 

obtenção e análise de dados e nas etapas das conclusões.    
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Quadro 6 – Síntese dos possíveis pontos de convergência entre a competência: explicação científica 

de fenômenos e as competências científicas e etapas de seu desenvolvimento presumidas no ENCI 
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Os estudantes situados neste nível são 

capazes de utilizar uma série de 

conhecimentos e conceitos científicos 

abstratos, e as relações entre eles, para 

explicar processos dentro de sistemas. 

Previsões 

 

 

Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapas das Conclusões  

5 

Os estudantes situados neste nível são 

capazes de utilizar conhecimentos de 

dois ou três conceitos científicos, e 

identificar a relação entre eles, para 

desenvolver uma explicação de um 

fenômeno contextual. 

Previsões 

 

 

Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapas das Conclusões  

4 

Os estudantes situados neste nível 

demonstram ter compreensão de ideias 

científicas, inclusive de modelos 

científicos, com um nível significativo 

de abstração. São capazes também de 

aplicar um conceito científico geral que 

contenha essas ideias, para desenvolver 

uma explicação de um fenômeno. 

Previsões 

 

 

Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapas das Conclusões 

3 

Os estudantes situados neste nível são 

capazes de aplicar um ou mais 

conceitos/ideias científicos concretos 

ou tangíveis no desenvolvimento da 

explicação de um fenômeno. Isso é 

reforçado quando se dão pistas 

específicas ou quando há opções 

disponíveis. Quando as relações de 

causa e efeito são reconhecidas e 

simples ao desenvolver uma 

explicação, os modelos científicos 

explícitos podem ser utilizados. 

Previsões 

 

 

Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapas das Conclusões  

2 

Os estudantes situados neste nível 

demonstram ser capazes de evocar um 

fato científico tangível adequado, 

aplicável em um contexto simples e 

direto, e de utilizá-lo para explicar ou 

prever um resultado. 

Previsões Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapas das Conclusões 

1 

Os estudantes situados neste nível são 

capazes de reconhecer relações de 

causa e efeito simples a partir de pistas 

relevantes. O conhecimento utilizado é 

um fato científico singular, apresentado 

de acordo com a experiência, ou de 

amplo conhecimento geral. 

 Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapas das Conclusões  

Fonte: adaptação da OECD (2007, p.86–87, tradução e grifo nosso). 
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A competência científica formulação de explicações teóricas aparece relacionada a 

todos os níveis de proficiência da competência científica: explicação científica de fenômenos, 

pois consideramos que em todos eles a elaboração de explicação, por parte do aluno, é uma 

exigência fundamental. Isso justifica também a nossa análise para essa competência não ter sido 

por nível, mas por competência científica identificada. 

Assim, a nosso ver, o que diferencia em termos de exigência nos níveis é a complexidade 

das explicações a serem elaboradas, ou seja, se os estudantes demonstram ser capazes de 

agregar mais elementos e conhecimentos a esse processo.   

Observamos também que, o reconhecimento de relações de causa e efeito simples é 

uma habilidade que está relacionada com a elaboração de explicações, como destacado nos 

níveis de proficiência 1 e 3, e apontado por Abib (2013), Carvalho (2013b), Carvalho et al., 

(2010), Sasseron e Carvalho (2009), em suas pesquisas desenvolvidas na perspectiva do ENCI.  

No estudo apresentado por Abib (2013) e Carvalho et al., (2010), podemos ver exemplos 

de relações causais entre tamanho e quantidade ou tamanho e formato, etc., estabelecidas pelos 

estudantes. O estabelecimento de relações é uma característica essencial para a construção de 

uma explicação (SASSERON; CARVALHO, 2008).  

Além disso, podemos identificar que, a formulação de previsões vem sendo apresentada 

por Furman e Podestá (2009) e Sasseron e Carvalho (2008), como uma competência científica 

essencial no ENCI, e pelo PISA, especificamente no Nível 2 de proficiência da competência 

científica analisada, como uma competência necessária para realizar tarefas desse nível.  

Destacamos que, em nossa análise (quadro 6), identificamos as competências 

científicas: compreensão de textos científicos e a busca de informações, formulação de 

explicações teóricas e as previsões, como possíveis pontos comuns encontrados entre a 

competência científica: explicação científica de fenômeno do PISA e as competências 

científicas do ENCI. 

Vale ressaltar que aqui também consideramos as competências científicas compreensão 

de textos científicos e a busca de informações, como competências transversais, no sentido 

explicitado anteriormente.  

No que concerne às etapas de desenvolvimento do ENCI apontamos que estas 

competências científicas podem se desenvolver, principalmente nas etapas da problematização 

(ver subseção 2.2.1.1), de obtenção e análise dos dados, que é quando os estudantes se 

envolvem com o “novo conhecimento” (ver subseção 2.2.1.3) e nas etapas das conclusões, 

momento no qual os estudantes são incentivados a expor os conhecimentos aprendidos (ver 

subseção 2.2.1.4). 
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Quadro 7 – Síntese dos possíveis pontos de convergência entre a competência: usando evidências 

científicas e as competências científicas e etapas de seu desenvolvimento presumidas no ENCI 
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Os estudantes situados neste nível 

demonstram ser capazes de comparar 

e diferenciar explicações concorrentes 

por meio de exame das evidências que 

as apoiam. São capazes de formular 

argumentos que sintetizam evidências 

provenientes de múltiplas fontes. 

Formulação de 

Hipóteses 

 

Formulação de 

explicações teóricas 

 

Argumentação 

 

Comparação e 

classificação, com 

critérios próprios ou 

dados  

 

Todas as Etapas: 

 

Problematização 

Planejamento da 

Investigação 

Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapas das Conclusões  

5 

Os estudantes situados neste nível são 

capazes de interpretar dados 

provenientes de conjuntos de dados 

relacionados apresentados em 

formatos variados. São capazes de 

identificar e explicar diferenças e 

semelhanças nos conjuntos de dados e 

de tirar conclusões baseadas nas 

evidências combinadas apresentadas 

nesses conjuntos de dados. 

Formulação de 

explicações teóricas 

 

Argumentação 

 

Comparação e 

classificação, com 

critérios próprios ou 

dados  

 

Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapas das Conclusões  

4 

Os estudantes situados neste nível são 

capazes de interpretar um conjunto de 

dados expresso em diversos formatos, 

tais como tabelas, gráficos e 

diagramas, resumindo os dados e 

explicando os padrões relevantes. São 

capazes de utilizar os dados para 

estabelecer conclusões apropriadas. 

Os estudantes também são capazes de 

determinar se os dados apoiam 

afirmações sobre determinado 

fenômeno. 

Formulação de 

explicações teóricas 

 

Argumentação  

 

Comparação e 

classificação, com 

critérios próprios ou 

dados  

 

Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapas das Conclusões  

3 

Os estudantes situados neste nível são 

capazes de selecionar uma 

informação relevante a partir de 

dados, ao responder uma questão ou 

para apoiar ou contradizer uma 

conclusão apresentada. São capazes 

de tirar uma conclusão a partir de um 

padrão não-complicado ou simples 

em um conjunto de dados. Também 

são capazes de determinar, em casos 

simples, se há informações suficientes 

Argumentação  

 

Comparação e 

classificação, com 

critérios próprios ou 

dados  

 

Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapas das Conclusões  
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Fonte: adaptação da OECD (2007, p. 101–102, tradução e grifo nosso). 

 

No Nível 1 de proficiência (quadro 7), são exigidos dos estudantes a capacidade de 

extrair informações de uma publicação e a comparação entre a altura das barras de gráficos. 

Entendemos que essas ações elencadas para este nível de proficiência demandam o 

desenvolvimento, por parte do aluno, de competências científicas propiciadas em atividades de 

investigação, tais como: a compreensão de textos científicos e a busca de informações e a 

comparação e classificação, com critérios próprios ou dados. 

Consideramos que a competência de extrair informações de um determinado texto está 

relacionada diretamente com a competência científica compreensão de textos científicos e a 

busca de informações, pois entendemos que, para o aluno selecionar informações, a partir de 

uma comanda expressa num instrumento de avaliação, este deve também ser capaz de localizar 

e compreender as informações contidas no mesmo.  

Além disso, vemos uma outra exigência para este nível: O aluno demonstrar a 

capacidade de fazer comparações simples, o que acreditamos está relacionada a competência 

científica comparação e classificação, com critérios próprios ou dados, uma vez que 

informações devem ser organizadas, de modo que, seja estabelecido relações entre elas.  

para apoiar uma conclusão 

apresentada. 

2 

Tendo pistas adequadas, os estudantes 

situados neste nível são capazes de 

reconhecer as características gerais de 

um gráfico e de indicar uma 

característica óbvia em um gráfico ou 

tabela simples para apoiar uma 

afirmação. São capazes de reconhecer 

se um conjunto de características se 

aplica à função de produtos de uso 

cotidiano, ao fazer escolhas sobre sua 

utilização. 

Argumentação  

 

Comparação e 

classificação, com 

critérios próprios ou 

dados  

 

 

Obtenção e Análise dos 

Dados 

Etapas das Conclusões 
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Ao responder uma questão, os 

estudantes com desempenho situado 

neste nível são capazes de extrair 

informações de uma publicação ou de 

um diagrama relacionados a um 

contexto comum. São capazes de 

extrair informações de um gráfico de 

barras cujo requisito é a simples 

comparação entre a altura das barras. 

Em comum, os estudantes com 

experiência em contextos neste nível 

são capazes de atribuir um efeito a 

uma causa. 

Comparação 

classificação, com 

critérios próprios ou 

dados  

 

 

Obtenção e Análise dos 

Dados 
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Nos Níveis 2 e 3 de proficiência (quadro 7), são exigidos dos estudantes, mais 

explicitamente, além das competências científicas citadas anteriormente, a capacidade para 

trabalhar com dados, pistas adequadas e afirmação. Essas são ações que costumam ser também 

propiciadas em atividades investigativas quando os estudantes desenvolvem a competência 

científica: argumentação.  

Na oportunidade de desenvolvimento dessa competência, o aluno interage com dados 

fornecidos, buscando evidências a partir desses dados, para construir ideias, argumentos que 

sustentem afirmações. No caso específico destes níveis citados, o trabalho com dados tendo a 

finalidade de se buscar evidências, tende a direcionar as afirmações (que serão percebidas por 

meio das respostas do aluno) tanto para a refutação das conclusões expostas como para a sua 

corroboração, dependendo da demanda que se tem. 

Os níveis 4 e 5 de proficiência (quadro 7), apresentam, incluindo as competências 

científicas citadas em níveis anteriores, as explicações de diferenças e semelhanças ou de 

padrões como ações requeridas para realizar tarefas correspondentes a esses níveis. A 

formulação de explicações teóricas vem sendo considerada enquanto competência científica 

fundamental a ser desenvolvida pelos alunos em propostas de atividades investigativas. Em seu 

desenvolvimento o aluno é levado a estabelecer relações entre as informações disponibilizadas.  

O último nível de proficiência (quadro 7) analisado, traz a capacidade de comparar e 

diferenciar explicações como uma demanda a ser atingida na realização das tarefas 

compreendidas para esse nível. Essa exigência revela a necessidade do aluno não só reconhecer 

hipóteses alternativas como também testá-las.  

Nesta direção, compreendemos que, a competência científica formulação de hipótese 

propiciadas em abordagem do ENCI torna-se componente fundamental nesse processo. Na 

formulação de hipóteses o aluno baseia-se nos conhecimentos que possui sobre o fenômeno 

observado, ou no caso do PISA, também nas informações descritas sobre os fenômenos nos 

itens de prova do exame. 

 Como síntese da nossa análise destacamos as competências científicas: compreensão 

de textos científicos e a busca de informações, formulação de hipóteses, formulação de 

explicações teóricas, argumentação e a comparação e classificação, com critérios próprios 

ou dados, como pontos de convergência identificados entre a competência científica: usando 

evidências científicas do PISA e as competências científicas propicias no ENCI.  

Destacamos também que essas competências científicas se desenvolvem no ENCI nas 

etapas destinadas a: problematização, planejamento da investigação, obtenção e análise dos 
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dados e nas etapas das conclusões, compreendendo o desenvolvimento em todas as etapas (ver 

seção 2.2.1). 

Contudo, é importante ter em consideração que, em nossa análise, buscamos discutir 

mais especificamente as competências científicas que aparecem em cada nível, conforme 

aumenta o grau de complexidade. Assim dialogando com o que supõem o PISA quanto a 

afirmação de que os estudantes conseguem realizar as tarefas exigidas em níveis anteriores, 

tendo como ponto de partida básico de proficiência o Nível 1.    

 

4.2 Possíveis pontos de tensão entre o ENCI e o PISA 2006 no contexto do desenvolvimento 

de competências científicas 

  

Quando nos referimos ao desenvolvimento de competências científicas no contexto 

escolar, levando em consideração universos diferentes a serem avaliados, como a abordagem 

do ENCI e o PISA, é importante não somente expormos e discutirmos sobre os possíveis pontos 

de convergência evidenciados em nossa análise, mas também sobre os possíveis pontos de 

tensão. Desse modo, destacamos a intenção como o primeiro ponto de tensão a ser discutido a 

seguir. 

A abordagem do ENCI constitui uma estratégia pedagógica para o cotidiano da sala de 

aula, que tem como intenção o ensino e o desenvolvimento por meio de propostas de atividades 

de investigação, de conhecimentos e competências características do fazer científico, ou seja, 

dos procedimentos adotados pelos cientistas-pesquisadores em suas investigações, tais como: 

o levantamento de hipótese, a formulação de previsões, de explicações, etc., algumas já 

apresentadas anteriormente.  

O PISA é uma avaliação internacional em larga escala que tem como intenção avaliar o 

ensino desenvolvido pelas escolas dos diversos países participantes do programa por meio de 

teste do desempenho dos estudantes na perspectiva de letramento científico. Tal perspectiva 

compreende o domínio em competências científicas chaves da ciência: identificação de 

questões científicas, explicação científica de fenômeno e usando evidências científicas.  

 Um outro ponto de tensão identificado na nossa análise se refere ao tempo, este 

compreendido no sentido do aluno, assim o denominamos de temporalidade.  

Em todas as etapas da abordagem do ENCI os estudantes têm a oportunidade de 

desenvolverem de maneira gradativa, tanto os conhecimentos quanto as competências e atitudes 

propiciados por meio dessa abordagem de ensino. Nesse processo, são considerados os tempos 

de aprendizagem do aluno em interação com o professor de Ciências, em sala de aula.  
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O PISA como um exame pontual que é, desconsidera o processo de ensino e 

aprendizagem, centrando a atenção e o interesse apenas nos resultados obtidos por meio dos 

testes de respostas aos itens. Além disso, para examinar o desempenho dos estudantes, o PISA 

pretende medir, em seu teste, o que considera ser resultado de todo o período de formação 

básica obrigatória. 

O último ponto de tensão analisado traz a relação da adequação curricular. Sobre esse 

ponto, temos observado que as atividades que são propostas baseadas no ENCI, de modo geral, 

são sempre orientadas por uma demanda do currículo escolar. Há uma preocupação com a 

proposta de ensino inserida numa perspectiva de currículo, que, por sua vez, pertence a uma 

determinada sociedade e comunidade escolar.  

O PISA, por outro lado, ao aplicar uma prova num momento pontual para alguns alunos, 

busca por uma padronização do currículo para todas as escolas, dos diversos países participantes 

desse programa. Enquanto o ENCI considera a abordagem curricular com seus múltiplos 

desdobramentos, o PISA foca no resultado, sem considerar as diferentes realidades curriculares 

dos muitos países participantes de suas provas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho de pesquisa buscamos analisar o que a literatura da área de Ensino de 

Ciências por Investigação (ENCI) apresenta como pontos de convergência e de tensão em 

relação ao desenvolvimento de competências avaliadas e requeridas pelo Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), no componente curricular Ciências.  

Como resultados, podemos afirmar que são poucos os autores que discorrem em seus 

estudos sobre quais competências precisam ser trabalhadas pelo professor e desenvolvidas pelos 

estudantes no contexto escolar.  

No tocante ao ensino de Ciências, especificamente, ao analisarmos o referencial 

identificado no levantamento, relacionado à abordagem do ENCI, com base nos estudos de 

Furman e Podestá (2009) e Furman (2009), contatamos que apesar dos trabalhos analisados 

citarem as competências científicas, a maioria não apresenta informações sobre as 

características, o conceito, ou ideias a elas relacionadas. Além disso, verificamos que há uma 

carência de estudos com esse direcionamento. 

A explicitação das características da abordagem do ENCI possibilitou a constatação de 

que, há diferentes possibilidades de abordagens, e também de objetivos que atendem ao 

propósito de ensinar e aprender por investigação. Nessa direção, considerando as etapas da 

abordagem do ENCI numa perspectiva de possibilidades, foi possível identificar as etapas da 

problematização, do planejamento da investigação, da obtenção e análise dos dados e a etapa 

das conclusões, como quatro importantes etapas do ENCI em que as características dessa 

abordagem se enunciam. Contudo ressaltamos que há necessidade de um estudo mais 

aprofundado, que possibilite a revelar outras características não identificadas nesta pesquisa.   

No que concerne ao conceito de avaliação, os resultados da análise mostraram que, 

apesar das discussões, a noção de avaliação ainda necessita ser posta devidamente em prática, 

e que há discussões interdependentes entre as diferentes formas de avaliar, quer seja as 

instituições de ensino, o desempenho do professor e as políticas educacionais. 

Quanto as avaliações externas, foi possível identificar que buscam a construção de um 

currículo único tanto em nível nacional quanto em nível internacional, que representa a 

conjuntura social, política e econômica, além de a evolução do conhecimento. E que apesar das 

muitas críticas direcionadas as avaliações externas por serem consideradas, frequentemente, 

como indicadores da qualidade da educação, observa-se que há necessidade de uma reflexão 

crítica sobre essas matrizes de referenciais e o tratamento dado aos resultados das avaliações 
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por parte da escola, com vista a aprendizagem dos alunos e, consequentemente, a melhoria da 

educação.  

Analisamos o ENCI e o PISA e seus respectivos conceitos de competências científicas, 

como pontos de convergência com a busca das categorias de análise, ou seja, as competências 

científicas do ENCI nos níveis de proficiências do PISA. Obtivemos como resultados de 

pesquisa, as seguintes competências científicas: compreensão de textos científicos e a busca de 

informações, formulação de perguntas investigativas, formulação de explicações teóricas, 

análise de resultados, formulações de hipóteses, argumentação, previsões e a comparação e 

classificação, com critérios próprios ou dados. Esses resultados revelam que as referidas 

competências potencializam o desenvolvimento das três competências científicas (identificação 

de questões científicas, explicação científica de fenômenos e usando evidências científicas) 

esperadas e avaliadas pelo PISA 2006 para designar um indivíduo como letrado 

cientificamente.  

Compreendemos que as competências científicas compreensão de textos e busca de 

informações aparecem com relevância como o ponto que denominamos aqui de transversal. 

Partimos do pressuposto de que, para que outras competências possam ser aplicadas à 

compreensão do texto lido, que envolve a aplicação de outras competências como selecionar, 

localizar e interpretar as informações contidas no mesmo, pode contribuir para um bom 

desempenho do estudante no exame do PISA, haja vista que o primeiro contato do aluno com 

o instrumento avaliativo requer essa demanda. 

Analisamos também os possíveis pontos de tensão encontrados entre o ENCI e o PISA 

considerando o desenvolvimento de competências científicas enquanto contexto e obtivemos 

os seguintes resultados: a intenção, a temporalidade e adequação curricular. Constatamos que 

esses resultados são particularmente interessantes para a comunidade de pesquisa sobre ensino 

de Ciências, pois nos ajuda a pensar a relação entre esses universos aparentemente diferentes, 

de uma forma mais aprofundada e crítica.  

Ao considerarmos que o PISA está presente no contexto escolar, e mesmo se tratando 

de um instrumento que não considera o processo de ensino, vale ressaltar que as competências 

apresentadas podem ser desenvolvidas em sala de aula, não no sentido de preparar o educando 

para uma avaliação externa, mas sim como mais uma oportunidade de desenvolvimento das 

competências científicas, respeitando os seus diferentes níveis.  

Nesse sentido, entendemos que o ensino voltado para o desenvolvimento de 

competências científicas pode vir a contribuir com dois propósitos: o primeiro, relacionado a 

formação do estudande cidadão, para sua atuação em sociedade considerando as suas demandas 
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atuais; o segundo, não menos importante, a formação do aluno como um pesquisador, ou seja, 

uma proficiência em habilidades e competências científicas que pode ser formada desde os anos 

inicias da educação básica.  

Mas vale ressaltar que, no ensino por competência cabe ao professor, além de mediar as 

situações de ensino, criar estratégias que prossibiltem aos estudantes vivenciarem situações 

diversificadas, envolvendo o desenvolvimento de distintas competências e também várias 

teorias científicas, de modo que, seja contemplado os aspectos da natureza da ciência e a 

extrapolação dos conhecimentos abordados no momento da aula.     

Como encaminhamentos futuros para novas pesquisas destacamos a necessidade das 

competências científicas propiciadas pela abordagem do ENCI serem melhor definidas e 

discutidas, pensando no contexto de desenvolvimento, isto é, a sala de aula. E também que a 

análise de competências científicas tendo em consideração o olhar voltado para o PISA, possa 

contemplar outras matrizes de avaliação em Ciências e o universo de habilidades, requeridas 

para cada nível de proficiência.    
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ANEXO A - Summary descriptions of the six proficiency levels in identifying scientific issues 
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ANEXO A - Summary descriptions of the six proficiency levels in identifying scientific issue 
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ANEXO B - Summary descriptions of the six proficiency levels in explaining phenomena 

scientifically 
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ANEXO B - Summary descriptions of the six proficiency levels in explaining phenomena 

scientifically 
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ANEXO C - Summary descriptions of the six proficiency levels in using scientific evidence 
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ANEXO C - Summary descriptions of the six proficiency levels in us 

  

 

 


