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RESUMO 

 

O papel do professor em sala de aula é compreendido quando se entende a 

relação entre educação e cidadania.. O Educar pela pesquisa surge justamente 

para contemplar tanto a formação desse professor quanto para a formação dos 

alunos do ensino básico. Com base nessa proposta, este trabalho teve como 

objetivo principal a aplicação de uma atividade para discussão, reflexão e 

entendimento da pesquisa enquanto prática educacional diária para um grupo 

de professores em formação inicial participantes do PIBID (Programa 

institucional de bolsa de iniciação à docência) Química da Universidade 

Federal Fluminense. Primeiramente foram elaboradas perguntas em um 

questionário aberto on-line e foram recolhidos planos e materiais de aula para o 

levantamento dos conhecimentos prévios dos participantes da pesquisa. Após 

a Análise Textual Discursiva dessa etapa, foi pensada e aplicada uma 

atividade-aula que buscou trabalhar e discutir a pesquisa como uma 

metodologia formativa de ensino visando desenvolver a capacidade crítica e 

intervencionista dos futuros alunos. Pelo questionário ficou evidente o caráter 

construtivista dos futuros professores e ao mesmo tempo o desconhecimento 

da pesquisa como metodologia de ensino. Os documentos apontaram para 

uma discrepância entre o que foi respondido no questionário e o que eles 

aplicam em suas aulas. A atividade-aula enfatizou o desconhecimento da 

pesquisa como prática de ensino, mas conseguiu mostrar o Educar pela 

pesquisa como uma nova possibilidade de educação formativa e construtivista. 

Confirmou-se uma relação estreita entre aprendizagem e pesquisa e a 

eminente necessidade de se trabalhar o conceito de pesquisa em educação na 

formação de professores.  

 

Palavras-chave: Educar pela pesquisa, Formação de professores, PIBID. 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The teacher’s role in the classroom is understood when it looks to the relation 

between education and citizenship. Educate by Research arises precisely to 

contemplate both the teacher and students training. Based on this proposal, this 

work had as main objective the application of an activity for discussion, 

reflection and understanding of the research as a daily educational practice for 

a group of teachers in formation of PIBID Chemistry of Federal Fluminense 

University. First, questions were asked in an open online questionnaire, and 

lesson plans and materials were collected to survey their previous knowledge. 

After the Discursive Textual proposal of this stage, it was thought and applied a 

class-activity that sought to work and discuss the research as a formative 

teaching methodology aimed at developing the critical and interventionist 

capacity of the future students. Through the questionnaire the constructivist 

character of the future teachers was evident and at the same time the ignorance 

of the research as teaching methodology. The files pointed to a discrepancy 

between what was answered in the questionnaire and what they applied in their 

classes. The class-activity emphasized the lack of knowledge of research as a 

teaching practice, but managed to show Educating by Research as a new 

possibility of formative and constructivist education. There was a close 

relationship between learning and research and the imminent need to work on 

the concept of research in education in teacher training. 

 

Keyword: Educate by Research, Teacher Training, PIBID 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A educação e suas discussões políticas estão presentes em minha vida 

desde meados da minha educação básica. Quando, na oitava série do ensino 

fundamental de um colégio público, atual nono ano, eu fui considerado inapto a 

cursar o primeiro ano do Ensino Médio por ter sido reprovado nas disciplinas de 

história, matemática e educação artística.  Minha mãe, pedagoga formada pela 

UFF e insatisfeita com todo o contexto que culminou nessa reprovação, me 

incentivou a iniciar um processo de questionamentos acerca da situação em 

que eu me encontrava, o que moldou toda a minha formação daqueles dias em 

diante.  

Naquela ocasião questionei o porquê de meus amigos estarem todos 

avançando e eu não. Questionei os parâmetros de avaliação utilizados para 

justificar minha reprovação, se eram realmente justos e se eu realmente sabia 

menos do que eles e por isso não merecia estar com eles. Não entendia como 

alunos que “colavam” de mim durante as avaliações poderiam ser 

considerados mais aptos, mais inteligentes, mais conhecedores e eu menos 

inteligente, menos apto, menos, apenas menos.  

 O questionamento sem dúvidas foi a ferramenta que mais me 

possibilitou desconstruir e reconstruir conceitos durante toda minha trajetória 

de vida. A inquietação e a necessidade por explicações afrontaram pessoas 

importantes naquele colégio e afrontam muitas pessoas até hoje, que não 

estão habituadas com o exercício do questionar. É curioso e irônico que esse 

hábito tenha surgido em um local absolutamente apropriado, que é o espaço 
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escolar, mas num contexto totalmente diferente, dramático, fora de sala de 

aula, um contexto de necessidade em um caso real causado pelo próprio 

sistema escolar.  

 Fui marcado não só pelo questionamento, mas também por não desistir 

facilmente das minhas posições. Não que eu não gostasse de admitir erros, 

mas desde adolescente, elaborar argumentos para defender minhas ideias 

nunca foi um problema tão grande, a não ser para quem discutisse comigo. Até 

hoje essas características permanecem em mim e foram fundamentais para 

escolha do tema deste trabalho.  

 Minha decisão pela licenciatura se deu no contexto de inquietação 

(citado anteriormente) com o sistema e principalmente com as suas injustiças. 

Eu me sentia liberto por enxergar o que meus amigos não conseguiam, por 

tornar-me sensível a problemas que muitos nem percebiam e gostaria de poder 

compartilhar dessa liberdade, uma liberdade que eu considerava 

transformadora. 

Na graduação tive contato com pensadores, teóricos da aprendizagem, 

pedagogos renomados os quais me apresentaram novos conceitos sobre a 

educação básica que eu não havia vivido quando a cursei. Enquanto aluno do 

ensino médio, não havia espaço nem estímulo para a participação construtiva. 

Ser sujeito do meu conhecimento seria algo inteligível e inatingível naquele 

sistema. A transmissão era a única metodologia a qual tivemos contato. Se em 

algum momento houve a oportunidade em ter contato com alguma metodologia 

construtivista, essa passou despercebida em meio a tanto tradicionalismo. A 

cópia também foi a única ferramenta que nos ensinaram. “Cópia” inclusive 

pode ser a palavra certa para descrever grande parte das aulas que 
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recebemos. Quando não eram descaradamente transcrições dos livros 

didáticos, eram repetições de aulas as quais minha irmã, seis anos mais velha, 

tivera com os mesmos professores. 

 Esse provavelmente não é um relato isolado de ensino básico pautado 

na educação bancária de Freire (1968), uma vez que muito dessa prática dos 

professores é oriunda de uma formação também “bancária”, uma formação de 

“depósitos e transferências”. Foi a partir de análises como essas e de muitas 

leituras acerca de autores que tratavam especificamente de formação de 

professores que vislumbrei nessa área a possibilidade de atingir os objetivos 

que me trouxeram para a licenciatura de forma ainda mais ampla, afinal agora 

não estaria influenciando apenas os alunos com quem trabalhasse, mas sim os 

professores desses alunos.  

O educar pela pesquisa surge nesse contexto como uma ferramenta de 

transformação em todos os níveis, da educação básica a educação superior. 

Como não poderia me identificar com uma metodologia que tem em seus 

alicerces justamente o questionamento e a argumentação que me 

caracterizaram durante boa parte da minha vida? Tendo o PIBID, dentre outras 

funções, um propósito de incentivo à pesquisa na formação dos professores, 

trazer o educar pela pesquisa para discussão com os seus bolsistas me 

pareceu coerente com meu propósito.  

Sendo assim, este projeto foi aplicado a um grupo de bolsista do PIBID 

do curso de licenciatura em Química da Universidade Federal Fluminense. O 

objetivo geral foi desenvolver uma atividade que discutisse a pesquisa em sala 

de aula enquanto metodologia de ensino. Para isso, aplicou-se um questionário 

aberto e foram solicitados planos e roteiros de aulas para diagnose de seus 
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conhecimentos prévios. Para análise dos resultados, foram utilizadas as 

respostas por escrito dos alunos durante a atividade, além das observações do 

pesquisador. 

 O trabalho será dividido em três partes daqui em diante. Na primeira 

parte, com o objetivo de obter informação e conteúdo teórico para entender e 

discutir a necessidade de inserção do educar pela pesquisa em sala de aula, 

será discutida a relação entre educação e cidadania para que se possa 

compreender em seguida o papel do professor em sala de aula e suas 

dificuldades. Na sequência, ainda na primeira parte, serão discutidas as 

dificuldades encontradas na formação dos professores e a eficiência dos 

cursos em formar os professores para o exercício pleno de suas funções. Por 

fim, apresento o educar pela pesquisa como uma metodologia pedagógica de 

ensino que pretende se encaixar nas necessidades discutidas nos tópicos 

anteriores e a revisão bibliográfica.  

Na segunda parte serão apresentados os métodos utilizados para 

levantamento das concepções prévias dos participantes, descrevendo o 

questionário elaborado e os documentos solicitado, os participantes da 

pesquisa, a descrição da atividade-aula e a descrição da Análise Textual 

Discursiva.  

Na terceira parte serão feitas as análises dos resultados, sendo esse 

capítulo divido em três partes: a análise das respostas do questionário, dos 

documentos enviados e da atividade aplicada. Por fim, as considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

1.1 Educação e cidadania 

 

 

 Antes de discutir a cidadania, seu conceito e sua relação com a 

educação é importante enfatizar o compromisso do Estado com o 

desenvolvimento da cidadania do seu povo, como consta na Constituição de 

1988: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 
1988, p. 144) 

 

 Assim, a cidadania enquanto princípio fundamental da República 

Federativa do Brasil constituída em Estado Democrático de Direito (BRASIL, 

1988) é descrita por Barbalet (1989) “como participação numa comunidade ou 

como a qualidade de membro dela”. Atualmente no nosso sistema democrático, 

entende-se a base da cidadania como a capacidade para participar no 

exercício do poder político por meio do processo eleitoral. Uma cidadania 

plena, que combine liberdade, participação e igualdade para todos é um ideal 

desenvolvido no Ocidente e talvez inatingível, mas ele tem servido de 

parâmetro para o julgamento da qualidade da cidadania em cada país e em 

cada momento histórico (CARVALHO, 2002). 

 Ainda que a condição plena de cidadania seja inatingível em uma 

perspectiva prática, o papel da educação pública em seu desenvolvimento é de 
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sublime importância. Nos países em que a cidadania se desenvolveu com mais 

rapidez, por uma razão ou outra, a educação popular foi introduzida. Foi ela 

que permitiu às pessoas tomarem conhecimento de seus direitos e se 

organizarem para lutar por eles. A ausência de uma população educada tem 

sido sempre um dos principais obstáculos à construção da cidadania civil e 

política (CARVALHO, 2002). 

 A educação, em uma pedagogia libertadora, enquanto ferramenta para 

se alcançar a formação de sujeitos autônomos e livres, encontra na escola a 

oportunidade de se fazer, ou ser feita, elemento indispensável na construção 

dessa cidadania e no professor um dos agentes competentes para orientar os 

indivíduos até que se encontrem como sujeitos. A escola e o professor tem, 

portanto, o compromisso político e social com a formação cidadã de seus 

membros e consequentemente, com desenvolvimento de uma sociedade 

participativa. 

 

 

1.2 O papel do professor 

 

 

 Na educação para cidadania todos têm um papel a desempenhar, seja o 

professor, a equipe de coordenação e direção, os alunos, os pais, funcionários, 

etc, mas o professor exerce um papel principal e privilegiado não apenas por 

estar em contato direto com os alunos no local onde se manifestam os 

problemas e nem por ser o profissional da educação, mas também por ser 
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potencialmente um dos mais interessados em resolver estes problemas (em 

função do elevado desgaste que sofre). 

 É de saber comum as dificuldades enfrentadas pelos docentes em suas 

práticas no cenário tanto estadual quanto municipal. A precariedade do ensino 

público é uma realidade enfrentada pelos profissionais da educação e a 

situação econômica é possivelmente uma das mais alarmantes. O professor 

recém-formado da rede estadual recebe, em média, por hora de aula, o 

equivalente a R$ 16,95, o que num expediente de 40 horas semanais 

equivaleria a um salário mensal de R$ 2.711,35. Isso representa 57% do 

salário médio dos trabalhadores brasileiros com formação superior 

equivalente1. A realidade estrutural das escolas, onde se inserem as condições 

de trabalho, insalubridade, equipe de apoio, etc. tem sido motivo atual de greve 

de professores e de ocupação das escolas pelos alunos no Estado do Rio de 

janeiro e de paralisações em todo o Brasil2. 

 Apesar da realidade pouco favorável a qualquer prática docente 

transformadora, o professor tem que ter em mente que é esse seu campo de 

trabalho. O professor se quer ser efetivamente professor deve trabalhar com a 

realidade que tem em sala de aula. A realidade é esta, esta é a escola, estes 

são os alunos, este é o país. Não é papel do professor cair no jogo do 

“empurra-empurra”: culpar os pais pelos  problemas do ensino, que por sua vez 

culpam os professores e a escola, que culpa o sistema, etc. Daí que não se 

                                                           
1 GLOBO, Professor estadual com licenciatura ganha em média R$ 16,95 por hora. Disponível 

em: 
<http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/06/professor-estadual-com-licenciatura-ganha-em-
media-r-1695-por-hora.html>  Acesso em 10 de outubro de 2015 

 
2 GLOBO, Alunos apoiam greve de professores e criticam situação de escolas no RJ. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/alunos-apoiam-greve-de-
professores-e-criticam-situacao-de-escolas-no-rj.html> Acesso em 10 de outubro de 2016 

 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/06/professor-estadual-com-licenciatura-ganha-em-media-r-1695-por-hora.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/06/professor-estadual-com-licenciatura-ganha-em-media-r-1695-por-hora.html
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comprometem, não se envolvem, transformam sua prática docente no simples 

“dar aula” e esperam que os alunos assumam a responsabilidade de o 

acompanhar, caindo sobre si toda culpa de seus fracassos. Dessa forma, o 

professor não faz autocrítica e distribui a culpa do seu fracasso para todas as 

entidades envolvidas. É interessante lembrar que no processo de 

transformação do aluno sujeito de seu próprio caminhar, o professor 

desempenha o papel principal, mas não sendo o único a ter um papel. 

Professores, equipe de coordenação e direção, alunos, pais, funcionários, 

supervisores, autoridades, comunidade local, etc., todos possuem papeis que 

não nos interessa discutir o nível de importância, mas vale atentar à 

necessidade de sua organização para intervenção na realidade. Será, portanto, 

feita a mudança a partir da interação de todos esses segmentos 

(VASCONCELLOS, 1995).  

 

 

1.3 Formação dos professores 

 

 

Tendo em vista a importância do professor no desenvolvimento crítico e 

autônomo de seus alunos, é importante discutir o seu próprio desenvolvimento 

em sua formação, uma vez que é no seu curso de graduação que suas 

habilidades devem ser alicerçadas para exercer o seu papel. 

O papel da universidade na formação dos professores é precisamente 

destacado por Demo (2011). Ele o qualifica como “imprescindível e gerador 

ante o desenvolvimento humano” desde que se faça o signo exemplar da 



17 
 

 

formação da competência e indique a gestação do cidadão capaz de intervir 

eticamente na sociedade e na economia. Demo diz também que a universidade 

não poderia “bastar-se com o simples ensinar a copiar, não só pelo motivo de 

significar mero treinamento, mas sobre tudo porque implica inequívoca 

imbecilização” (DEMO, 2011, p. 55). 

Outros autores teceram críticas aos processos de formação de 

professores. Carvalho e Pérez (1998) já alertaram ao perigo que é originado na 

tendência a contemplar a formação do professor como soma de uma formação 

científica básica e uma formação psicossócio-pedagógica geral. McDermott 

(1990) classifica essa formação como soma de cursos sobre conteúdos 

científicos, ministrados pelos departamentos de Ciências correspondentes, e 

de cursos sobre Educação. Pimenta e Lima (2004) dizem que os currículos de 

formação têm-se constituído em um “aglomerado de disciplinas isoladas entre 

si, sem qualquer explicitação de seus nexos com a realidade que lhes deu 

origem” (PIMENTA e LIMA, 2004, p.33). Gil-Pérez e Carvalho (1998) 

completam ainda dizendo que os departamentos de Ciências não ofereciam 

nenhum curso especial para futuros professores, consideram que a preparação 

docente é responsabilidade das escolas ou departamentos de educação e que 

a formação científica necessária a um futuro professor não difere, por exemplo, 

da de um futuro profissional de uma indústria. McDemott (1990) apresenta 

ainda razões para as quais essa situação constitui sérios prejuízos, alertando 

ao formato expositivo das aulas, o que estimula uma aprendizagem passiva; os 

problemas-padrão, que não preparam os professores para um pensamento 

questionador, dentre outros. A completa separação entre os cursos de 

educação e de conteúdos de Ciências também é apontada por McDemott.  
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O uso efetivo de uma estratégia de ensino vem, em geral, 
determinada pelo conteúdo. Se os métodos de ensino não são 
estudados no contexto em que serão implementados, os professores 
podem não saber identificar os aspectos essenciais nem adaptar as 
estratégias instrucionais – que lhes foram apresentadas em termos 
abstratos – à sua matéria específica ou a novas situações. 
(McDermott, 1990, p. 70) 

 

McDermott (1990) sugere, em uma reestruturação curricular, que os 

cursos deveriam enfatizar os conteúdos que o professor terá que ensinar, além 

de proporcionar uma sólida compreensão dos conceitos fundamentais, 

familiarizar o professor com o processo de raciocínio que subjaz à construção 

dos conhecimentos e ajudar os futuros professores a expressar seu 

pensamento com clareza. Gil-Pérez e Carvalho (1998)  atentam também à 

perda dos aspectos negativos do pensamento docente espontâneo que 

ocorreria com essas mudanças curriculares, sendo o pensamento docente 

espontâneo fruto da impregnação ambiental que se produz ao longo dos muitos 

anos em que os alunos veem a atuação de seus professores. Dizem ainda que 

isso não pode ser entendido como uma necessidade exclusiva dos futuros 

docentes: trata-se de condições que afetam a aprendizagem de qualquer tipo 

de estudante. Concluem dizendo que alguns dos obstáculos que hoje se dão 

na formação dos professores, desaparecerão quando as vivências escolares 

dos futuros professores forem mais positivas. Isso indica uma generalização da 

exigência de transformações a todo o sistema educativo. 

Visando essa reestruturação curricular, o curso de licenciatura em 

Química da Universidade Federal Fluminense, em 2003, incrementou a carga 

horária da formação profissional dos licenciandos de 465 horas para 925 horas, 

adicionando diversas disciplinas que trabalham os aspectos epistemológicos da 

Química, a característica de pesquisador dos futuros professores e a 
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capacidade em relacionar as teorias pedagógicas apresentadas na Faculdade 

de Educação com o conteúdo científico abordado em sua formação acadêmica 

básica. Através de avaliações dos trabalhos de conclusão de curso produzidos 

após a mudança curricular, Chacon, Ribeiro e Borges (2012) concluíram que 

houve uma influência positiva na formação dos então novos professores de 

Química formados pela UFF, evidenciadas pela alteração da postura em 

relação ao próprio futuro e o desenvolvimento do espírito investigativo, 

indicando um incentivo à postura crítica, reflexiva e humana do futuro docente. 

Ainda com os atuais esforços para se contornar esse cenário, Freiberger 

e Berbel (2012) alertam para uma tendência tradicionalista ainda existente no 

programa de formação de professores: 

 

O modelo de aulas baseado na mera transmissão de informações 
parece ser ainda uma forte tendência. Ao entrar para o programa de 
formação de professores, os alunos da graduação posicionam-se 
passivamente, uma vez que devem apenas concluir seus 
compromissos em tempo e passar nos exames e provas que exigem 
habilidades cognitivas, nem sempre de alto nível. Assim, quando são 
confrontados com a tarefa de aprender para tornarem-se 
pesquisadores e produtores de conhecimentos, deparam-se com o 
desafio cognitivo e epistemológico (FREIBERGER;BERBEL, 2012, 
p.3)  

 

Mello3 (2000 apud MÜLLER, 2007) acredita que atualmente a maioria 

dos cursos de formação de professores ainda não possuam as características 

necessárias para que o aluno, futuro professor, consiga relacionar teoria e 

prática no exercício de sua profissão. Ela diz ainda que para que o professor 

possa fazer essa relação ele precisa viver essa experiência durante sua 

formação. Müller (2007) cita então novos fundamentos para que se desenvolva 

                                                           
3 MELLO, Guiomar Namo de. Formação Inicial de Professores para a Educação Básica uma 

(re)visão radical. In: São Paulo em Perspectiva. São Paulo, 14(1), 2000. 
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a capacidade de relacionar a teoria e prática docente durante o processo de 

estágio.  

 

(...) o estágio, visto como teoria e prática indissociáveis, só é possível 
se (...) todas as disciplinas, tanto as de fundamentos quanto as 
didáticas, contribuírem para a formação de professores a partir da 
análise, da crítica e da proposição de novas maneiras de fazer 
educação (...) (MÜLLER, 2007, p.4). 

 

Isto é, a análise, a crítica e a capacidade de proposição, de elaboração 

de soluções, de construção são características principais de uma prática 

reflexiva necessariamente atrelada à teoria, e a pesquisa seria a peça 

fundamental deste processo. 

Visando, dentre outros objetivos, essa aproximação entre teoria e prática 

pelas competências supracitadas, o Ministério da Educação, por meio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

criou em 2007 o PIBID, que tem também como pilar o incentivo a uma 

formação docente reflexiva e investigativa, por meio da aplicação das 

aprendizagens práticas e da vivência dos ambientes escolares, numa troca 

constante e colaborativa de professores iniciantes ou em formação com os 

mais experientes (CHINELLI, 2015).  

Para Zeichner4 (1993, 1998, 1999, 2008 apud, CHINELLI, 2015) os 

professores desenvolvem suas habilidades docentes quando encaram suas 

                                                           
4 ZEICKNER, K. M. A Formação reflexiva de professores: ideias e práticas. Lisboa: Educa, 

1993 
 ________. Para além da divisão entre professor-pesquisador e pesquisador acadêmico. In: 
Geraldi, Corinta M. G., FIORENTINI, D. e PEREIRA, Elisabete M. de A. (org.). Cartografias do 
trabalho docente: professor (a)-pesquisador (a). Campinhas, SP: Mercado das letras: ALB, 
1998 
________. Contradicciones y tenciones em La profesionalizacíon docente y em La 
democratización de lãs escuelas. In: ÂNGULO RASCO, J. F., BARQUÍN RUIZ, J. e PÉREZ 
GÓMEZ, A. I. Desarrollo profesional Del docente: Política, investigación y prática. Madrid: Akal, 
1999 
________. Uma anáilse crítica sobre a “reflexão” como conceito estruturante na formação 
docente. Educação e Sociedade. Campinas, vol.29, n. 103, 2008, p.535-554. Disponível em 
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atividades como processos de pesquisas e buscam entender o motivo de seus 

resultados não corresponderem as suas expectativas. Dessa forma, pode-se 

observar uma necessidade formativa que vai além de uma simples capacidade 

reflexiva, mas também a capacidade investigativa que propicie o 

compartilhamento dos resultados em comunidades docentes. 

Nesse contexto, o professor em formação participante do PIBID, no 

envolvimento com as demandas das salas de aula e das instituições escolares, 

busca criar estratégias didáticas apropriadas às diferentes realidades de forma 

a se tornar um profissional prático reflexivo, isto é, um profissional capaz de 

exceder os limites das regras pré-estabelecidas, que enfrente os problemas 

práticos, os fenômenos inesperados. Tais professores não usam um manual 

pronto ou um modelo previamente estabelecido para resolvê-lo, é um professor 

que ouse improvisar, inventando e testando estratégias que ele mesmo é 

capaz de criar, ou seja, um professor reflexivo e pesquisador da sua própria 

prática (CHINELLI, 2015). 

Assim, a pesquisa se faz presente e é incentivada durante todo o 

programa. A relação entre educação, formação de professor e a pesquisa será 

melhor discutida no próximo tópico. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em 12 jul. 2015 
________; LISTON, D. P. Ensenãr a reflexionar a lós futuros docentes. In: ÂNGULO RASCO, 
J. F., BARQUÍN RUIZ, J. e PÉREZ HÓMES, A. I. Desarrollo profesional Del docente: Política, 
investigación y práctica. Madrd: Akal, 1999 
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1.4 Educar pela pesquisa 

 

 

Primeiramente é importante evidenciar o quanto educação e pesquisa 

estão diretamente relacionadas. Para isso, Demo (2011) cita características em 

confluência de ambas, as quais influem diretamente na formação dos 

professores e de qualquer outro tipo de profissional em qualquer momento de 

sua vida:  

 - ambas se postam contra a ignorância, fator determinante que leva a 

transformar os indivíduos em massa de manobra; ambas valorizam o 

questionamento, marca inicial do sujeito histórico;  

- ambas se dedicam ao processo reconstrutivo, que é a base da competência 

sempre renovada;  

- ambas incluem a confluência entre teoria e prática, por uma questão de 

realidade concreta;  

- ambas se opõem terminantemente à condição de objeto, por ser a negação 

da qualidade formal e política;  

- ambas se opõem a procedimentos manipulativos, porque estes negam o 

sujeito;  

- ambas condenam a cópia, porque esta consagra a subalternidade.  

 Todas essas características confluem para a qualidade emancipatória da 

educação e conferem ao educar pela pesquisa o potencial para fazer emergir 

nos estudantes a condição de sujeito de seu próprio saber.  

Demo (2011) enfatiza a necessidade do aluno pesquisar em vez de 

passivamente assistir aula. Diz também que a aula meramente baseada em 
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repasse de conhecimento enquadra tanto o professor quanto o aluno na 

condição de copiadores e que é preciso desfazer a imagem da aula copiada 

como marca registrada do professor. Moraes e Lima (2004) apontam na escola 

e na própria universidade, enquanto instrumentos da cultura, a necessidade de 

evoluir, deixando de serem aparelhos de reprodução social, para tornarem-se 

ferramentas indispensáveis à construção de uma sociedade mais justa.  

Educar pela pesquisa é apresentado por Demo (2011) como 

metodologia de ensino para todos os níveis da formação humana. A Educação 

pela Pesquisa, enquanto metodologia pedagógica e princípio educativo, 

mostra-se adequada para atingir as transformações citadas por Carvalho e 

Pérez (1998) acerca da necessidade de transformações a todo o sistema 

educativo. Nela, os elementos principais alternam entre o questionamento, 

construção de argumentos e comunicação. Baseado nisso, Moraes e Lima 

(2004) citam um princípio geral para a pesquisa em sala de aula: 

 

A pesquisa em sala de aula pode ser compreendida como um 
movimento dialético, em espiral, que se inicia com o questionar dos 
estados do ser, fazer e conhecer dos participantes, construindo-se a 
partir disso novos argumentos que possibilitam atingir novos 
patamares desse ser, fazer e reconhecer estágios esses então 
comunicados a todos os participantes do processo. (MORAES; LIMA, 

2004, p.4) 
 

Utilizando dos princípios do educar pela pesquisa (o questionamento; 

argumentação competente e fundamentada; crítica e discussão permanentes a 

partir de produções escritas dos participantes) pode-se dessa forma superar a 

aula copiada e atingir o aprender com autonomia e significado (Moraes e 

Galiazzi, 2002) . 

Nesse contexto o questionamento é entendido como o movimento inicial 

da pesquisa e da pesquisa em sala de aula. Esse processo pode ser dividido 
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em três etapas: 1) o autoconhecimento, o refletir sobre aquilo que já se 

conhece, sobre como as coisas são, como se fazem, etc; 2) o conhecimento de 

outras possibilidades, que pode se dar através da fala e discussão com colegas 

e professores; 3) o contraste dessas novas possibilidades com o que já se 

conhece. Nessa última etapa surge a problematização que dá origem às 

dúvidas, às perguntas. Sobre o processo de se questionar, Moraes, Galiazzi e 

Ramos (2012) dizem: 

 

Questionar é criar as condições de avançar (...) é desafiar o poder. 
Quando questionamos, assumimos nossa condição de sujeitos 
históricos, capazes de participar da construção da realidade. Deixmos 
de aceitar a realidade simplesmente, tal como imposta por outros, 
pelo discurso do grupo social em que nos inserimos. Esse é o início 
de um movimento de mudança (MORAES; GALIAZZI; RAMOS; 2002, 
p.14) 

 

A construção de argumentos surge da necessidade de continuidade do 

processo de questionamento. Por si só apenas questionar não produz novas 

verdades, é necessário todo um conjunto de ações, de argumentação que 

possibilite superar esse estado. Pode-se resumir essa movimentação de 

construção de argumentos em quatro passos principais. Num primeiro 

momento é importante construir a antítese, a nova tese. Levantar essa hipótese 

ajuda-nos a decidir sobre o sentido do movimento, a partir do questionamento 

anteriormente produzido. Em seguida, é necessário a fundamentação da nova 

hipótese. Precisamos acima de tudo se convencer e convencer os outros dela. 

Daí surgem atividades como ler, discutir, argumentar, reunir dados, analisá-los, 

etc. Em terceiro se faz necessária a organização dos argumentos. Por último, a 

organização escrita do que se produziu para então submetê-la à crítica, à 
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análise e à validação. Sobre esse segundo momento da pesquisa em sala de 

aula, Moraes, Galiazzi e Ramos (2012) concluem: 

 

Produzir argumentos é envolver-se numa produção. É ir aos livros, é 
contatar pessoas, é realizar experimentos. É também analisar e 
interpretar diferentes ideias e pontos de vista. É, finalmente expressar 
os resultados em forma de uma produção geralmente escrita. 

 

Submeter o que se produziu à crítica, à análise e à validação pode ser 

entendido como o processo de comunicação em uma pesquisa. A construção 

de argumentos e sua comunicação estão estreitamente relacionadas. Se 

comunicar o que se produz se faz necessário uma vez que não há discurso 

com uma só voz. O produto precisa se dar por diversas perspectivas para que 

então tenha mais força nos argumentos que o constituem.   

A pesquisa em sala pode ser entendida também como um conjunto de 

ações educativas fundamentadas no diálogo e no questionamento 

reconstrutivo, possibilitando a constituição do conhecimento a partir da 

argumentação cotidiana na sala de aula e mesmo fora dela. Além disso, trata-

se de uma educação tipicamente escolar, onde o cerne do processo de 

pesquisa deve ser o questionamento reconstrutivo, onde a pesquisa precisa 

estar presente no dia-a-dia tanto do professor quando do aluno para que a 

educação compreenda uma formação de competência humana histórica.  

Na próxima seção serão mencionados trabalhos de pesquisa que 

avaliaram o Educar pela pesquisa como metodologia pedagógica em diversos 

contextos, tais como com professores em formação, com alunos do ensino 

médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).  
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1.5 Aplicação do educar pela pesquisa como metodologia 

 

 

As vantagens do educar pela pesquisa enquanto princípio educativo 

aplicado na formação de professores já foi evidenciado por Moraes e Galiazzi 

(2002) destacando a aproximação da relação entre teoria e prática, uma vez 

que o formador e o licenciando, pelo educar pela pesquisa, podem assumir 

suas próprias teorias pedagógicas. Foi destacado também o desenvolvimento 

das qualidades formal e política nos licenciandos pela construção de 

conhecimentos mais expressivos, pela aquisição de competências 

profissionais, pela autonomia crescente da capacidade crítica e da 

competência de transformação das realidades em que se envolvem. Tais  

qualidades que inferem positivamente e diretamente nos problemas citados por 

McDemott (1990) na página 17 em sua crítica à formação dos professores de 

Ciências. 

Em relatos de participantes de um projeto de aplicação do educar pela 

pesquisa encontrados no artigo de Schwartz (2002), graduandos e mestrandos 

apontaram o crescimento da autonomia intelectual, da inquietação com aulas 

expositivas e, principalmente, a consciência da incompletude do conhecimento. 

A transição dos alunos de objetos para sujeitos do seu próprio educar é outro 

ponto destacado pela autora, que destaca o aumento da autoestima dos alunos 

no processo de pesquisa. 

Com a finalidade de investigar quais as contribuições do Educar pela 

pesquisa para a (re)construção do conhecimento dos alunos da Educação de 

Jovens e Adultos, Brandolt (2013) desenvolveu uma pesquisa, sob forma de 
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um estudo de caso, com estudantes de uma turma da Etapa VIII em uma 

escola estadual da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. As situações de 

ensino propostas foram planejadas considerando a pesquisa como princípio 

educativo e seus momentos de questionamento, construção de argumentos e 

comunicação. Ao final da investigação, após a análise textual discursiva 

(MORAES; GALIAZZI, 2011), a autora chegou ao entendimento de que o 

trabalho desenvolvido em consonância com o educar pela pesquisa na EJA é 

uma possibilidade de qualificação da prática docente nesse segmento 

diferenciado e de atenção às peculiaridades de seus educandos. Ademais, ao 

abarcar diferentes tipos de conteúdos, a prática do Educar pela pesquisa 

mostrou-se capaz de auxiliar na (re)construção do conhecimento de jovens e 

adultos, tratando-se, portanto, de uma forma de considerar o aluno como um 

todo.  

Ramos (2012) investigou de que modo uma Unidade de Aprendizagem, 

baseada no Educar pela pesquisa, poderia contribuir para a aprendizagem 

significativa do tema sobre compostos inorgânicos no Ensino Médio. Os 

instrumentos de coleta de dados foram: questionários, para a identificação dos 

conhecimentos prévios e posteriores ao desenvolvimento da Unidade de 

Aprendizagem e registros realizados pela pesquisadora ao longo das 

atividades. A partir da análise textual discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2007) 

percebeu-se que as atividades desenvolvidas possibilitaram a identificação de 

mudanças no saber inicial dos sujeitos, destacadas pela complexificação de 

suas concepções nas descrições finais do estudo. Destacam-se como 

conclusões, a importância da abordagem de temas relevantes, da 

consideração de informações a respeito dos conhecimentos iniciais e 
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interesses dos alunos e da interação professor-aluno no desenvolvimento da 

pesquisa. 

 Assim, nesse capítulo introdutório foram feitas as considerações 

necessárias para contextualização deste trabalho. Discutiu-se o conceito de 

cidadania e sua relação com a educação, a responsabilidade do professor 

neste contexto, as dificuldades que ele enfrenta em seu processo formativo e, 

por fim, o Educar pela pesquisa como proposta metodológica de ensino para 

contemplar tanto a formação do professor pesquisador competente como do 

aluno autônomo e crítico. No próximo capítulo serão apresentados os 

procedimentos para realização desta pesquisa.  
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2 METODOLOGIA 

 

 

Nesta parte será apresentada a metodologia de pesquisa e elaboração 

do trabalho. Serão apresentados o sujeito da pesquisa, os instrumentos de 

coleta de dados, a descrição da atividade-aula e a metodologia de análise 

realizada.  

 

 

2.1 Sujeitos da pesquisa 

 

 

 Os sujeitos da pesquisa são licenciandos em Química pela Universidade 

Federal Fluminense e participantes do PIBID. Os participantes se encontravam 

em momentos distintos tanto do curso quanto do PIBID, variando entre o 

terceiro e o décimo primeiro período na graduação e com tempos de 

participação de dois meses a três anos no PIBID. Essa distinção foi importante 

a nível comparativo para a análise dos dados recolhidos. A maioria dos 

participantes da pesquisa já lecionava por meio de aulas particulares, outros 

em escolas privadas e uma pequena parcela nunca havia lecionado.  

 

 

 

 

 



30 
 

 

2.2 Coleta de dados 

 

 

 Para a coleta de dados foi realizado um questionário online (Apêndice I) 

com perguntas que abrangeram desde dados pessoais até perguntas 

conceituais e subjetivas acerca da prática docente dos investigados. Para 

efeito de pesquisa foram solicitados aos participantes planos, roteiros e 

materiais de alguma atividade educativa recente à aplicação desta pesquisa. 

Por fim, foi feita a observação do pesquisador e uma questão final respondida 

pelos alunos antes e após a atividade. 

 

 

2.3 Descrição da atividade-aula 

 

 

A aula (Anexo 5) foi baseada no questionamento reconstrutivo, isto é, o 

questionamento recorrente, que busca lacunas, que alimenta dúvidas e a ânsia 

por respostas. No início da aula foi solicitado aos bolsistas que escrevessem 

em uma folha como desenvolver a autonomia crítica em seus alunos 

lecionando Química. Em seguida foram feitas indagações acerca da forma real, 

ou seja, na prática, de como os bolsistas buscam alcançar esse objetivo. A 

intenção foi confrontar os resultados obtidos em sua vivência enquanto 

estudante e professor formando com seus princípios educativos, isto é, 

confrontar seu pensamento teórico com sua prática docente..  



31 
 

 

O objetivo dessa atividade era conduzir e mediar a discussão para que 

se pudesse enxergar as bases de uma educação pautada na pesquisa, ou 

mesmo de um processo de pesquisa, como alternativa viável e pertinente para 

uma educação construtivista e formadora de sujeitos. O outro objetivo foi que 

nesse processo de questionamentos as respostas dadas pelos bolsistas 

fossem confrontadas, caso possível, entre eles e por alguns autores, como 

Gaston Bachelard, Pedro Demo e Celso Vasconscellos. Para isso foram 

impressos alguns trechos de textos (Anexo 6) que abordassem uma série de 

pontos planejados a serem discutidos em sala, tais como o papel do professor, 

a competência argumentativa, a importância da escrita, etc. Ao final, foi 

solicitado novamente que se respondesse a pergunta inicial da aula. 

 

 

2.4 Análise Textual Discursiva 

 

 

 Pesquisas qualitativas em geral não se preocupam em confirmar 

hipóteses ou refutá-las, mas sim, na maioria das vezes, compreendê-las e 

interpretá-las. Nesse sentido, faz-se necessária a utilização de uma 

metodologia de análise documental que abranja a subjetividade característica 

de uma pesquisa qualitativa que ao mesmo tempo respeite determinados 

critérios.  

 Segundo Moraes (2003), esse processo de análise, conhecido como 

análise textual discursiva, pode ser divido em três etapas principais: a 

desmontagem do textos, também chamado de unitarização, a categorização, 
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isto é, o estabelecimento de relações entre as unidades criadas na etapa 

anterior, e por ultimo a etapa de captação do novo emergente, na qual se faz 

uma interpretação geral do todo.  

A desconstrução e unitarização do corpus (a matéria-prima para análise) 

consiste num processo de desmontagem ou desintegração dos textos, 

destacando seus elementos constituintes. Implica colocar o foco nos detalhes e 

nas partes componentes, um processo de divisão que toda análise implica. 

A segunda etapa constitui um processo de agrupamento das unidades 

desconstruídas na etapa anterior com significados semelhantes. Além disso, 

essa parte também implica em se nomear, definir essas categorias e possui 

estreita relação com os conhecimentos prévios do pesquisador e suas bases 

teóricas.  

A última etapa se propõe a produzir um metatexto que expresse o 

sentido de um conjunto de textos previamente analisados, isto é, o corpus do 

trabalho.  

 
“Os metatextos são constituídos de descrição e interpretação, 
representando o conjunto um modo de compreensão e teorização dos 
fenômenos investigados. A qualidade dos textos resultantes das 
análises não depende apenas de sua validade e confiabilidade, mas 
é, também, conseqüência de o pesquisador assumir-se como autor 
de seus argumentos” (MORAES, 2003, p.202) 

 

O corpus textual da análise se delimitou às respostas do questionário, 

aos documentos entregues pelos bolsistas e às respostas à pergunta-chave 

feita na atividade-aula. Dessa forma, inicialmente foi feita a unitarização dos 

dados descrevendo os elementos constituintes para em seguida serem feitas 

as categorias correspondentes. Essas categorias, ao final do próximo capítulo, 

foram descritas com um código no qual o primeiro algarismo é referente ao 



33 
 

 

capítulo, o segundo à seção e o terceiro à ordem a qual foi exposta durante o 

texto.  
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

 Nessa terceira parte serão discutidas 1) a diagnose dos conhecimentos 

prévios dos participantes, isto é, as repostas ao questionário, 2) os documentos 

entregues, os planos e roteiros de aula e 3) a aula elaborada a partir da análise 

desses dois primeiros itens.   

 

 

3.1 O questionário 

 

 

 O objetivo inicial nesta etapa era a realização de entrevistas individuais 

com os participantes, entretanto, devido à dificuldade de realizar os encontros e 

à grande carga horária que demandaria esses encontros individuais, optou-se 

por realizar a entrevista em forma de um questionário online (APÊNDICE A). 

 As perguntas do questionário abordaram temas sobre as práticas 

docentes atuais dos participantes e sobre a expectativa para suas práticas 

quando formados, além de perguntas individualizadas para se conhecer os 

sujeitos. O objetivo geral era o levantamento das concepções prévias dos 

alunos para desenvolvimento da aula a ser planejada. De forma específica, 

pretendia-se também identificar indícios de uma prática docente dos 

participantes voltada para a pesquisa, isto é, identificar algum elemento em 

suas falas que sugerisse a utilização de princípios da pesquisa 
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(questionamento, argumentação, investigação, comunicação) em suas aulas, 

ainda que não tivessem consciência dessa utilização.   

 Em um processo de pesquisa, a importância de identificar o que já se 

conhece para assim ter um ponto de partida é ressaltada por Demo: 

 

(...) pesquisa representa o desafio de reconstrução do conhecimento, 
partindo do que já se conhece e refazendo o que já está feito. Em 
qualquer processo de pesquisa, o pano de fundo hermenêutico sempre 
está presente, no sentido de que não podemos partir do nada. Aprende-
se do que já se aprendeu, por reestruturação, reciclagem, até por que 
somos seres com passado, memória, sentido. É impossível inventar um 
texto sem contexto, pois este vem sempre antes, como condição 
intrínseca. (DEMO,2004, p.52) 

 

O questionário não só seria primordial para o levantamento das 

concepções prévias dos sujeitos da pesquisa para elaboração da atividade, 

mas também para futuras análises, principalmente como parâmetro de 

comparação das concepções anteriores e posteriores à atividade.  

Ao todo 22 participantes responderam ao questionário, dentre eles dois 

já haviam concluído sua formação pelo PIBID e os ativos, tinham tempo de 

atuação que variava entre dois meses e três anos.   

Pelo questionário, de uma forma geral, foi possível perceber o perfil 

construtivista dos futuros professores. Observou-se pelas suas respostas que 

uma grande parcela possui uma linha de pensamento voltada para o aluno 

enquanto centro da aula, preocupada com seu aprendizado e com seu 

envolvimento na aula. Com respeito à pergunta número quatro sobre 

planejamento e participação dos alunos em suas aulas, a aluna A, que 

participou quatro anos do PIBID, disse: 

 

Entendo que as aula devam ser planejadas e adaptadas para o nível de 
conhecimento e realidade dos alunos, e principalmente, compreendo que 
por trabalharmos com pessoas e suas mais diversas interações, não há 
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como esperar que a programação previamente idealizada da aula seja 
rígida seja fielmente cumprida. Percebe a aula como um ser com vida, 
que mesmo que esteja esboçada, se (re)constrói em sala de aula pelas 
mãos de professores e alunos. Isso justifica planejamentos iguais e aula 
diferentes em turmas diferentes. Apoio e acredito que os alunos devam 
ter espaço de fala para sugerir e planejar aulas juntamente com o 
professor, e suas observações e experiências direcionam as abordagens 
feitas pelo professor (Aluna A) 

   

Com relação à pergunta número um sobre o que considera ser uma boa 

aula o aluno B, com dois meses de participação no PIBID, respondeu: 

 

Uma boa aula é a capaz de despertar a vontade da procura pela busca 
do conhecimento em relação à aula. O resultado esperado é que o aluno 
seja capaz de entender o conceito para a vida e para a cultura, 
conseguindo aplicar em sociedade (Aluna B) 

 

Acerca da mesma questão a aluna C, com aproximadamente um ano e 

três meses no PIBID, respondeu da seguinte forma: 

 

A aula deve ser, primeiramente, pensada em prol do aluno e para a 
participação do mesmo; se possível, integrando diferentes áreas do 
saber, ajudando ao aluno a desenvolver e aprimorar o seu 
conhecimento. Esperaria, como resultado (de uma boa aula), alunos que 
pensam além do conteúdo de sala, que consigam desenvolver ideias a 
partir do que eles sabem/aprenderam. (Aluna C) 

 

Percebe-se na narrativa dos alunos A, B e C, independente de quanto 

tempo estejam no projeto, uma categoria de pensamento que pode ser 

resumido a fuga ao tradicional, à aula puramente expositiva, que considera o 

aluno como um simples objeto de ensino.  

Assim como na citação da aluna A em que a participante coloca a aula 

como um processo que se constrói e se reconstrói tanto pelos professores 

quanto pelos alunos, elevando esse aluno ao posto de sujeito, não mais de 

objeto. Outros participantes também trouxeram indícios de uma educação 
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transformadora, com princípios de um pensamento construtivista, como a aluna 

D que diz que uma aula boa é uma aula “com contextualização, com troca de 

experiências e com a construção do conhecimento” e o papel do docente é “dar 

suporte ao discente no processo de construção do conhecimento”. As 

respostas dos(as) alunos(as) A, B, C e D serviram de amostragem perante o 

corpus, uma vez que esse tipo de resposta esteve presente com frequência 

nas repostas, e foram enquadradas em uma categoria denominada 

“construtivista”. 

Acerca dos elementos da pesquisa no discurso dos participantes, foram 

poucas as menções. O que esteve presente frequentemente, como pode ser 

observado nas citações anteriores, foi o discurso que incluía o aluno como 

sujeito da aula, como coparticipante do processo de planejamento e de 

execução da aula, e a ideia do professor como mediador desse segundo 

processo. Porém, ainda assim, a grande maioria não soube responder a 

pergunta três do questionário e devido a essa falta de posicionamento sobre a 

pesquisa em sala de aula, foi criada também a categoria “Desconhecimento da 

pesquisa em sala”.  

Os pilares de uma educação voltada para a pesquisa não foram 

identificados em nenhuma fala dos participantes. Essa ausência no discurso 

ficou ainda mais evidente na pergunta três do questionário, que os questiona 

se conseguiriam integrar pesquisa e educação e de que forma o fariam. A 

grande maioria não soube responder a essa questão e os que responderam 

mostravam que suas concepções de pesquisa em educação se distanciavam 

consideravelmente do conceito discutido neste trabalho, como por exemplo, na 

fala da aluna E que responde a mesma pergunta três dizendo: “sim, tanto 
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utilizando experimentos quanto mostrando estudos atuais das matérias dadas 

em sala para demonstrar sua aplicabilidade no dia a dia e na pesquisa”, ou 

mesmo quando a aluna F responde: “o professor tem que sempre buscar novas 

formas de ensinar, ao ler algum artigo sobre educação você acaba tendo novas 

ideias”. 

Essas duas respostas apontam para uma quarta categoria denominada 

“Pesquisa Segmentada”, que atribui um princípio reducionista à pesquisa. 

Enquanto ambas as respostas induzem exclusivamente ao professor o papel 

da pesquisa, a primeira ainda o resume à execução de experimentos e à 

demonstração de aplicabilidades do conteúdo “dado” em sala de aula. É 

importante não excetuar a importância de se realizar experimentos, de 

contextualizar o conhecimento e da busca por novas formas de ensinar. São 

três práticas recorrentes e significantes numa aula voltada para a pesquisa, 

porém, essas práticas isoladas dos princípios gerais discutidos neste trabalho 

não contribuiriam para o desenvolvimento, por exemplo, das competências 

argumentativas e questionadora dos alunos, menos ainda para a competência 

política, a capacidade de crítica e de intervenção na realidade.  

Neste primeiro momento ficou evidente que os participantes, os quais se 

posicionaram sobre pesquisa, não a entendiam como uma metodologia 

pedagógica, ainda menos como uma ferramenta para a o desenvolvimento de 

sujeitos competentes (alunos) por sujeitos competentes (professores), mas a 

compreendiam apenas como mais uma etapa de uma aula comum que estão 

acostumados a dar e a receber. Por outro lado também foi possível observar o 

discurso pautado em uma educação transformado, com conceitos 
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construtivistas permeando o processo de ensino-aprendizagem e numa 

perspectiva de o aluno ser o centro da aula e o professor o mediador.  

 

 

3.2 Os documentos 

 

 

A análise dos planos e roteiros de aula foi realizada buscando observar 

a proximidade entre o discurso reproduzido nas respostas dos questionários 

com a prática do dia-a-dia e também mais uma vez identificar elementos da 

pesquisa em seus planejamentos. Infelizmente a colaboração nessa etapa dos 

bolsistas não foi expressiva, uma vez que apenas seis dos mais de vinte 

participantes contribuíram com a entrega do material. Apesar disso, foi possível 

fazer algumas considerações com o material obtido. 

Com a intenção de se fazer uma comparação entre o questionário e os 

documentos, primeiramente será feita uma breve menção a algums repostas 

do questionário. Como exposto na discussão da seção anterior, falou-se muito 

em interação professor-aluno, aula contextualizada, troca, construção e 

aprimoramento de conhecimentos, integração entre áreas, despertar interesse 

pela busca do saber, etc. Praticamente todos enxergam o professor como um 

transformador, um mediador essencial para a sociedade. Sobre o papel do 

professor, respondendo a uma das perguntas do questionário, a aluna G disse: 

“O professor é aquele que torna um aluno mais critico, menos alienado, forma 

cidadãos conscientes.” Ainda no questionário, na pergunta sobre os princípios 
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de uma boa aula e os resultados que esperaria dela, a mesma aluna G 

respondeu: 

 

Precisa de uma interação de professor e aluno para acontecer 
uma boa aula, e o resultado enquanto professor é que o aluno 
aprenda de fato, e se torne cada vez menos alienado. (Aluna 

G) 

 

Porém, ao confrontar essas respostas com seu plano de aula (Anexo 1) 

em conjunto ao material de aula (Anexo 2) foi possível avaliar que sua prática 

apontava para um ensino tradicional, com um caráter memorizador e repetidor, 

que não  conseguiria estimular o pensamento crítico de seus alunos, 

propiciando apenas um acúmulo de informação e conteúdo. Essa análise é 

embasada quando se relaciona os dados do plano de aula, isto é, o recurso 

didático utilizado (apenas o quadro), com a forma de desenvolvimento da aula 

(a qual ela diz ser de forma tradicional) e com a própria aula em si (anexo 2), 

que expõe conceitos prontos para serem memorizados por exercícios 

mecânicos.  

Ainda que esse tipo de ensino, evidenciado nesses documentos, não 

favoreça a execução de uma prática docente investigativa, não foi possível 

avaliar se havia ou não algum pilar de uma educação voltada para a pesquisa, 

principalmente devido a pouca informação contida nesse planejamento 

específico, como pode ser visto nos itens IV e VI do seu plano de aula. 

Uma outra participante (Aluna H) respondeu uma das perguntas do 

questionário dizendo que conseguia imaginar os alunos fazendo parte do 

planejamento das aulas, citando exemplos como elaboração de regras para 

jogos ou mesmo a elaboração de jogos pelos alunos. Porém, em uma 

aplicação de uma sequência didática (Anexo 4), na qual é desenvolvida uma 
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peça de teatro, perde-se uma ótima oportunidade de que os alunos participem 

do planejamento da atividade, uma vez que foi a própria bolsista quem 

desenvolveu as falas dos atores, não os alunos. Eles deixaram de construir as 

suas próprias falas para apenas reproduzirem o que lhe foi dado. Outro ponto a 

ser destacado é que a primeira etapa da sequência didática foi a aplicação de 

uma aula teórica e expositiva para a abordagem do tema, isto é, o conteúdo 

pode ter sido trabalhado de forma transmissiva e mais uma vez os alunos 

foram apenas o objeto de ensino.  

Em geral, os planejamentos apontaram para aulas expositivas, 

discursivas, com o conteúdo como centro da aula, que são características 

pouco favoráveis à construção de um cidadão crítico e participativo, apesar de 

serem aulas, em sua maioria, temáticas e algumas bem problematizadas 

(Anexo 3). Dessa forma, esse produto da unitarização foi categorizado em 

“Pensamento transformador, Ensino tradicional”. 

Assim, após essa análise dos documentos entregues e relacionando-os 

as questões respondidas do questionário, foi possível levantar alguns 

questionamentos. A grande parte dos participantes almeja que seus alunos 

sejam cidadãos plenos. Essa maioria também consegue descrever o papel do 

professor de forma coerente e demonstra em sua fala ser adepta ao 

construtivismo, mas, ao final, quem realmente consegue desenvolver esse 

construtivismo em suas aulas? Como fazê-lo? Quem sabe como de fato 

desenvolver a característica de sujeito em um aluno que sempre se viu como 

apenas um receptor? Quais seriam então os alicerces de uma aula para que 

essa, proveitosamente, favoreça a formação do senso crítico de um aluno? Em 

outras palavras, como tornar um aluno mais cidadão?  
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Ficou evidente a necessidade em conhecer o educar pela pesquisa e 

suas bases enquanto princípio pedagógico favorável e pertinente para 

formação do cidadão (no qual a argumentação e reflexão, em consonância com 

um ensino significativo e contextualizado, são o que movem a busca do novo). 

Foi elaborada então uma atividade com os bolsistas que abordasse justamente 

essa questão: como favorecer o desenvolvimento do senso crítico dos nossos 

futuros alunos em nossas aulas? 

 

 

 

3.3 A atividade-aula 

 

 

 A atividade de aula sobre o tema educar pela pesquisa com os bolsistas 

PIBID ocorreu de forma interativa e participativa e os alunos contribuíram a 

todo tempo com apontamentos, com suas experiências e comentários. O 

questionamento esteve presente durante toda a aula para fomentar a 

discussão e para mostrar novas possibilidades aos participantes (como foi 

discutido na página 23, sobre etapas de um processo de questionamento 

reconstrutivo), uma vez que inicialmente os participantes expuseram sua visão 

sobre como desenvolver a autonomia crítica de seus alunos ensinando 

Química. Será que são efetivas essas práticas? Será que suas práticas 

enquanto professores culminam em alunos sujeitos de seu saber? O que um 

indivíduo precisa desenvolver para ter autonomia em suas escolhas? Como 

avaliar se ele realmente está desenvolvendo essa autonomia? Como ensinar 
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Química e ao mesmo tempo desenvolver o potencial crítico de seus alunos 

sem reduzi-la a um amontoado de informações irrelevantes?  

A aula pautada no questionamento reconstrutivo conseguiu estabelecer 

um vínculo entre o professor e os bolsistas na qual foi perceptível a 

concentração e entrega à atividade por todos 

Um ponto a ser considerado é que apesar de apenas três dos quinze 

participantes da atividade terem contribuído com os documentos para a 

análise, confirmaram-se as observações feitas na análise dos planos de aula. A 

grande maioria das respostas à pergunta inicial apontou para o 

desconhecimento da pesquisa como um processo de formação de sujeitos.  

Quanto às respostas o aluno I escreveu após a atividade: 

 

Espero observar alunos questionando o motivo de algo ser considerado 
certo ou errado, baseado nos debates que seriam aplicados. O aluno 
teria argumentos fundamentados.(Aluno I) 

  

Nessa resposta foi possível notar que dois pilares fundamentais de uma 

pesquisa, que são o questionamento e a argumentação, foram compreendidos 

pelo bolsista que  enquanto características necessárias para o exercício da 

cidadania. A aluna J também cita bases de uma educação voltada à pesquisa 

para se desenvolver uma qualidade política, isto é, a capacidade de 

interferência crítica no meio em que vive: 

 

Para desenvolver o senso crítico do aluno é fundamental dar voz a ele. 
Embasá-lo com conhecimento científico, encaminhar suas ideias e 
raciocínios para que ele possa argumentar com base teórica. Levantar 
temas e instigar a curiosidade do aluno também contribui. (Aluno J) 
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A aluna K, após a atividade, disse continuar com a mesma ideia sobre 

como desenvolver a capacidade crítica de seus alunos, mas que agora 

consegue entender a pesquisa, enquanto metodologia pedagógica, como um 

meio mais sólido de se alcançar esse objetivo. Esses alunos (I, J e K) 

formaram a categoria “Nova visão”, representando os alunos que conseguiram 

enxergar na pesquisa uma nova forma de se ensinar.  

Outro aspecto interessante observado foi o de um pensamento já bem 

direcionado acerca deste tema por alguns participantes. Parte dessas 

respostas já possuíam resquícios de uma educação baseada na pesquisa, 

como a do aluno L que comentou “Busco estimular o senso crítico promovendo 

a participação ativa do aluno em atividade que tenha significado para ele.” 

Nessa fala o bolsista chama atenção para a participação ativa do indivíduo, isto 

é, o aluno sujeito de seu conhecimento, que é a parte mais importante de todo 

o processo educativo pautado em pesquisa. 

Nesse mesmo contexto o aluno M comentou: 

 

Para ajudar os alunos a desenvolver um pensamento crítico, usarei 
debates, darei voz aos alunos, questionarei suas perguntas e respostas, 
usarei assuntos ligados ao seu cotidiano para abordar os conteúdos 
químicos, principalmente os assuntos de cunho social, assuntos atuais 
que estão no noticiário. (Aluna M) 

  

Nessa fala o aluno atenta à necessidade do debate, isto é, do confronto 

de ideias, da necessidade de se discutir argumentos e posicionamentos. Atenta 

também ao outro pilar constante no posicionamento dos bolsistas, o 

questionamento. Assim, esses dois alunos constituíram a categoria dos 

“Indícios da pesquisa”, uma vez que indicaram utilizar princípios da pesquisa 

em suas aulas.  
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Uma boa parte das respostas trouxe a significação e inserção de 

conteúdos no meio em que o aluno vive como pilar de uma educação voltada 

para o desenvolvimento do senso crítico, como por exemplo, na fala de uma 

das participantes que diz: “Para que o aluno desenvolva o seu senso crítico, eu 

acredito que ele deva estar inserido de alguma forma no conteúdo apresentado 

pelo professor” e outra fala de um dos participante que diz: “(...) acredito que 

uma boa forma de desenvolver um senso crítico nos meus alunos seria 

trazendo coisas cotidianas (...)”. Essas falas se encaixaram na categoria 

“Ensino significativo e inserido”  

A inserção e a significação são, sem dúvidas, requisitos para o bom 

desenvolvimento de uma educação voltada para a pesquisa, porém, ainda que 

inserido e significativo, o conhecimento por si só não favorece ao processo de 

formação de um sujeito crítico. Como esse discurso de significação foi 

recorrente nas respostas, pôde-se observar que os bolsistas enxergam no 

conhecimento isolado a potencialidade de transformação que só depende do 

contexto em que será trabalhado, e não como será trabalhado. Uma educação 

pautada na pesquisa, antes de tudo, se propõe a pensar em como o 

conhecimento será trabalhado para que então se desenvolvam competências 

específicas nos estudantes. Sendo assim de que adianta falar sobre a violência 

policial em uma aula de sociologia para alunos de uma comunidade carente se 

o método utilizado é basicamente o discurso monológico, o quadro negro e o 

giz?  

Uma ocorrência que chamou atenção durante a aula foi quando uma das 

participantes questionou se realmente era possível desenvolver o senso crítico 

dos alunos ensinando Química. Ela não conseguia ver sentido nessa 
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proposição por entender a Química como sendo uma ciência exata. Nesse 

mesmo momento houve uma mobilização dos alunos para tentar mostrar a ela 

o papel da Química e como seria possível, por exemplo, trabalhar o conceito de 

átomo e ao mesmo tempo desenvolver a autonomia do aluno.  Ainda que não 

aparentasse muita satisfação, a aluna ainda se expressou dessa forma ao final:  

 

Para o meu aluno se tornar uma pessoa mais critica, eu enquanto 
professora pretendo em minhas aulas, por mais que sejam de Química, 
uma matéria exata, trazer debates sobre assuntos polêmicos do dia-a-
dia, que façam os alunos pensarem e debaterem assuntos e não só 
aceitar a opinião dos pais ou do professor. Pretendo mostrar ao máximo 
o porque de cada assunto relacionado a Química e curiosidades sobre a 
matéria para que eles não só aceitem que precisam estudar determinado 
assunto, mas entendam a importância dele e possam criticar e 
desenvolver um pensamento sobre tal assunto. 

 

Percebe-se que ela ainda não havia se convencido dessa nova função 

que sua disciplina acabara de receber, o de formar sujeitos críticos, apesar de 

começar a vislumbrar caminhos para que possa exercer tal papel. Tal 

pensamento que não consegue associar a Química à responsabilidade social 

de desenvolver a cidadania em seus alunos, primeiramente, pode ser 

entendido se olharmos para a forma como se ensina ciências exatas tanto no 

ensino médio como no ensino superior. Tanto o autor deste trabalho quanto os 

alunos participantes do projeto são frutos de uma mesma formação acadêmica, 

com os mesmos professores, nos mesmos ambientes e com as mesmas 

metodologias de ensino. A ausência de uma disciplina de ciência exata com 

metodologia formativa, e não apenas informativa, reflete consideravelmente na 

visão que se tem da função dessas disciplinas. Alguns ao decorrer de sua vida 

acadêmica terão contato com espaços formativos, seja na faculdade de 

educação ou mesmo num projeto de pesquisa, que os questionarão sobre o 

que eles pensam ser o papel da sua disciplina na vida dos seus futuros alunos. 
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Outros, porém, talvez encarem esses mesmos espaços apenas como 

informativos e deixem transpassar por si toda uma nova cultura de se enxergar 

a educação, retendo o pouco que lhe convém e perpetuando uma visão 

mecanicista moldada, fomentada e incentivada pela impregnação ambiental 

conceitual de uma vida toda inserida num sistema educativo igualmente 

mecanicista.  

  Em suma, as falas orais e escritas dos participantes demonstraram uma 

variedade considerável de pensamentos e posicionamentos, o que enriqueceu 

a discussão e o trabalho em si. Foram usados também dois trechos de textos 

de autores, os quais ajudaram a fomentar a discussão em determinados 

momentos da aula, confrontando inclusive algumas falas dos próprios alunos. 

Isso pode inclusive ser encarado como um processo de validação do 

argumento, sendo uma das etapas essenciais para o processo de pesquisa.  

 Assim, através dos 1) questionamentos recorrentes, da 2) troca 

constante de argumentos, inclusive com os participantes contra-argumentando, 

através da 3) validação desses argumentos entre si e por teóricos e pela 4) 

produção final da resposta à pergunta-chave, pode-se observar que nesta 

atividade-aula os quatro pilares fundamentais de uma educação pela pesquisa 

estiveram presentes.  

Abaixo é exposto um quadro resumindo o processo de categorização 

realizado na discussão para a análise, com a descrição resumida de cada 

categoria, e uma tabela com o tempo de participação do PIBID dos sujeitos. 

Em seguida  
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QUADRO. ETAPA DE CATEGORIZAÇÃO DA ANÁLISE TEXTUAL 
DISCURSIVA 

Categoria Descrição 

3.1.1   Construtivista 

Colocam a aula e o conhecimento como um 
processo que se constrói e se reconstrói tanto 
pelos professores quanto pelos alunos, elevando 
esse aluno ao posto de sujeito, não mais de 
objeto. Princípios de um pensamento 
construtivista. 

3.1.2   Desconhecimento 
da pesquisa em aula 

Não conseguem pensar em formas de se integrar 
pesquisa e ensino. 

3.1.3   Pesquisa 
Segmentada 

Encaram a pesquisa como apenas uma parte da 
aula, como a realização de um experimento ou a 
busca de contextualização de conteúdo. 

3.2.1   Pensamento 
transformador, ensino 
tradicional 

Possuem um discurso que se enquadra na 
categoria 3.1.1, mas os planos de aula e os 
roteiros apontam para um ensino tradicional 

3.3.1   Nova Visão 
Após a atividade demonstraram enxergar na 
pesquisa uma nova forma de se ensinar e de 
desenvolver o senso crítico dos seus alunos 

3.3.2   Indícios da 
pesquisa 
 

Já possuíam alguns princípios da pesquisa em 
seus discursos, como o questionamento 
recorrente, a argumentação e a 
validação/comunicação.  

3.3.3   Ensino significativo 
e inserido 

Discurso que considera a inserção do conteúdo 
em contextos palpáveis aos alunos e a 
consequente significação destes conteúdos como 
uma forma de se desenvolver o senso crítico 
desses alunos 

FONTE: Dados de pesquisa, 2016 
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Tabela - Relação dos alunos citados na pesquisa e o tempo de 

participação no PIBID. 
 

Aluno 
Tempo PIBID 

(meses) 
Categoria 

A 48 3.1.1 

B 2 3.1.1 

C 14 3.1.1 

D 24 3.1.1 

E 18 3.1.2 

F 24 3.1.2 

G 1 3.2.1 

H 24 3.2.1 

I 6 3.3.1 

J 24 3.3.1 

K 14 3.3.1 

L 42 3.3.2 

M 42 3.3.2 

 

 Como dito na análise da categoria 3.1.1 (página 36), independente do 

tempo de participação no PIBID, o discurso construtivista estava presente em 

grande parte dos participantes. Assim se repetiu em basicamente todas as 

categorias. Como pode ser visto na tabela acima, com exceção da categoria 

3.3.2, não há uma relação direta do tempo de PIBID com a categoria, tendo 

todas elas alunos recém ingressantes no programa e alunos mais antigos. O 

fato da categoria 3.3.2 (Indícios da Pesquisa) ter apenas alunos mais antigos 

(42 meses) pode sugerir que para se compreender a educação em termos de 

pesquisa possa ser necessário maior tempo de reflexão, leitura, pesquisa  e 

ações práticas (que são as atividades principais proporcionadas pelo PIBID). 

 Ficou evidente nesta nessas duas primeiras etapas da análise como 

educação e pesquisa ainda estão distantes na concepção dos alunos 

participantes deste projeto. Desde a análise do questionário, passando pelos 

documentos e finalizando com a aula, poucas foram as menções a uma prática 
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docente pautada na pesquisa, como mostra a categoria 3.1.2. O entendimento 

da pesquisa como metodologia de ensino presente em todo o processo 

educativo também foi camuflado por um pensamento segmentado da pesquisa 

em sala de aula, como apenas uma etapa em um molde tradicionalista de 

ensinar, como a aplicação de um experimento ou o ato de buscar 

contextualização para um conteúdo a ser ministrado, como mostrado na 

categoria 3.1.3.  

 A atividade-aula pôde evidenciar a pluralidade de concepções sobre a 

construção do cidadão autônomo e crítico. Muitos já possuíam formas muito 

bem definidas de como alcançar tal objetivo, como evidenciado na categoria 

3.3.2, outros ainda não sabiam muito bem e pareciam se confundir com tantos 

discursos absorvidos durante a graduação. O PIBID, nesse contexto, pode ter 

sido peça fundamental para a existência da categoria 3.3.2. Sendo um 

programa de incentivo à pesquisa na educação, eram de se esperar discursos 

dos seus participantes que apontassem um ensino de cunho investigativo que 

procurasse desenvolver a autonomia crítica de seus alunos.  

 Por fim a atividade foi considerada proveitosa para alguns, que 

conseguiram enxergar na pesquisa uma forma nova de pensar a educação 

(categoria 3.3.1), mas não tão proveitosa para outros, que inclusive escreveram 

não ter a atividade acrescentado muito às suas concepções. Uma explicação 

possível é que esses alunos provavelmente já conheciam o tema ou mesmo 

tiveram dificuldades na compreensão dos conteúdos abordados durante a aula. 

 Assim o próximo capítulo será destinado às considerações finais do 

trabalho. 
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CONCLUSÃO 

 

 A pesar das críticas à formação dos professores apresentadas na 

introdução deste trabalho, e apesar de muitos participantes mostrarem 

incoerência da prática com a teoria (categoria 3.2.1) o discurso transformador e 

construtivista da maioria dos estudantes (categoria 3.1.1) que enxerga uma 

necessidade iminente na significação e inserção dos conteúdos (categoria 

3.3.3) evidencia uma esperança positiva para os futuros professores da 

disciplina de Química, formandos pela Universidade Federal Fluminense. 

Talvez e provável que essa esperança se estenda a todas as universidades e 

cursos que possuam o PIBID como programa de pesquisa e incentivo ao setor 

docente.   

 O questionário e os documentos solicitados enquanto forma de diagnose 

permitiram fazer o levantamento das concepções prévias dos participantes 

para o planejamento da atividade. Foi de suma importância essas informações 

para a elaboração de uma aula com um tema pertinente às necessidades 

formativa dos bolsistas e que atendesse a proposta deste trabalho. 

 Ao final o que mais chamou minha atenção veio do comentário acerca 

da responsabilidade da Química com o desenvolvimento do aluno autônomo 

discutido nas páginas 45-47. Porém, não foi apenas a pessoa que desconhece 

esse papel que me inquietou, o que apesar de justificável chega a ser 

espantoso para quem já teve contatos com a literatura pedagógica, mas sim as 

que estão certas de que o conhecem, as pessoas que possuem o discurso 

mais coerente e embasado da universidade, mas que provavelmente vão 

passar toda sua vida profissional sem fazer ideia de como exercer tal papel, às 
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vezes pensando até que estão o exercendo, mas estão na verdade só 

contribuindo para a produção em massa de seres objetos e dependentes.  

Com tudo isso, a experiência de planejamento da atividade, coleta de 

informações, análise e confronto de dados evidenciou a importância da 

pesquisa em um processo de ensino. Acredito ter passado por todas as etapas 

discutidas nesse trabalho, isto é, a elaboração de questionamentos, de 

argumentos, a validação desses argumentos confrontando a todo tempo com 

os teóricos desse trabalho e agora, por fim, a divulgação enquanto uma 

monografia de final de curso. É sempre uma tarefa difícil 

evidenciar/provar/mensurar o quanto se aprende com alguma atividade, mas é 

válido comentar que, como bem cita o autor de referência desse trabalho, 

Pedro Demo, a pesquisa é a melhor forma de se aprender, e talvez tenha sido 

essa a minha maior comprovação. Pesquisa e aprendizado não andam 

separados. Um leva ao outro e sua excelência individual é alcançada quando 

estão em perfeita sintonia. Logo se pesquisa aprendendo e se aprende 

pesquisando. Essa sem dúvidas foi a maior lição de toda minha graduação.  
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Questionário Educar pela pesquisa 

Orientadora: Márcia Narcizo Borges 

Orientando: Mairon Oslay Cortes Alonso 

 

Prezados pibidianos e ex-pibidianos, estou na luta para me formar, mas para isso 

eu preciso da ajuda de todos respondendo o questionário abaixo. São 11 

perguntas que não devem tomar nem 10 minutos do seu tempo, mas vai me dar 

uma ótima base de dados para fazer minha monografia. Agradeço muito a 

compreensão de vocês e espero em breve poder contribuir de alguma forma para 

vossos TCCs. 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Período na faculdade: 

_____________________________________________________________________ 

Já esteve responsável por alguma turma? Se sim, por quanto tempo? 

_____________________________________________________________________ 

Já ministrou aula particular? Se sim, por quanto tempo? 

_____________________________________________________________________ 

Há quanto tempo você está participando ou por quanto tempo participou do PIBID? 

_____________________________________________________________________ 

1) Em sua opinião, quais os princípios de uma boa aula e o que você esperaria dela 

como resultado? 

______________________________________________________________________ 

 

2) Qual o papel do professor na sociedade? 

______________________________________________________________________ 

3) Você já pensou em integrar pesquisa e educação em suas aulas? Se sim, de que 

forma?  

______________________________________________________________________ 
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4) Como você definiria/descreveria a participação dos alunos em suas aulas? 

Você conseguiria imaginar uma aula em que o aluno seja coparticipante no 

planejamento e no decorrer da aula? 

______________________________________________________________________ 

 5) Qual o objetivo da avaliação e de que forma você acredita que ela deva ser feita? 

______________________________________________________________________ 

6) Você possui alguma linha pedagógica, algum teórico da aprendizagem, educador, 

pedagogo como referência para sua prática docente? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 – PLANO DE AULA LEIS PONDERAIS 
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I. Plano de Aula: cálculos químicos e leis ponderais 

 

II. Dados de Identificação: 

 

III. Tema:  

 

IV. Objetivos:  

Objetivo geral : compreender  as leis ponderais e relacina-la a cálculos de massa e mol 

de uma reação. 

Objetivos específicos: Entender a relação de massa de reagente e produtos de uma reação 

Química e desenvolver cálculos químicos. 

 

V. Conteúdo: 

Questões para cálcular grandezas de uma reação. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

Aula desenvolvida em sala de aula tradicional. Duração de 1h e 40min. 

 

VII. Recursos didáticos:  

Quadro. 

 

VIII. Avaliação:  

 

XIX. Bibliografia:  

Kotz, J.C e treichel, Jr, Química e reações Químicas, 6° ed, vol.1, 2005 

Leis ponderais: mundoeducaçao.bol.UOL.com.br 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 – AULA LEIS PONDERAIS 

 

Leis ponderais: Trata-se de leis que foram criadas 

por Antoine Laurent Lavoisier e 
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Joseph Louis Proust , que através 

de estudos experimentais  

 

 

concluíram que as reações 

obedeciam alguns critérios. Esses 

critérios ficou conhecidos  como 

Leis Ponderais. 

As leis ponderais relacionam as 

massas de reagentes e produtos de 

uma reação Química. 

Lei de Lavoisier: 

“ Em um sistema fechado, a soma 

das massas dos reagentes é igual à 

soma das massas doa produtos.” 

Ou seja:   Massa reagentes = 

Massa produtos 

Ex: a)   A   +     B              AB 

           10g      5g              15g 

        

 

 

 

b) Hidrogênio +  Oxigênio           

água 

             2g            16g                 18g   

 

Lei de Proust 

“As massas dos reagentes e 

produtos de uma reação Química 

mantêm uma proporção constante”. 

Tabela 1: massas de reagentes e produto 

da reação de formação do gás carbônico. 

C + O2 → CO2 

3 g          : 8 g : 11 g 

6 g         x 2          x 3   16 g   22 g 

9 g   24 g   33 g 

Se a massa de um dos reagentes 

dobra, a massa dos outros 

reagentes e dos produtos também 

dobra. Se triplicarmos a massa, 

acontecerá o mesmo, a massa de 

todas as demais substâncias 

triplicará e assim sucessivamente. 

Tabela 2:  relação de massa da reação de 

formação de gás carbônico. 

 

 

mgásoxigênio/

mcarbono 

mgás 

carbônico/mcarbono 

mgás 

carbônico/mgás 

oxigênio 

8/3 = 2,66 11/3 = 3,66 11/8 = 1,375 

16/6 = 2,66 22/6 = 3,66 22/16 = 1,375 

24/9 = 2,66 33/9 = 3,66 33/24 = 1,375 

As relações entre a massa 

O2/massa C, massa CO2/massa C, 

massa CO2/massa O2, 

permanecem constantes.  
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 Cálculos químicos  

Massa atômica de um elemento ( 

u ) é  igual à média ponderada das 

massas atômicas dos isótopos 

constituintes do elemento. 

Massa molar  é a massa de um 

mol de uma certa substância em 

gramas. ( g/mol) 

Volume molar é o volume ocupado 

por um mol, a uma determinada 

pressão e temperatura.  Volume 

molar = 22,4 L/mol 

Mol é a quantidade de matéria. 

Constante de Avogadro: 6,02 x 

1023  

Essas grandezas podem ser 

relacionadas. 

 

1mol = 6,02 x 1023  unidade  = Massa ( 

g )( Tabela periódica ) 

                                    

1mol corresponde a 6,02 x 1023 

unidades, que corresponde a massa 

que a tabela periódica nos fornece. 

 

Exemplo: a) 1 mol de H2O = 6,02 x 

1023 moléculas= 18g 

 

Se dobrar o número de mol, 

dobramos o número de molécula e 

dobramos a massa. 

 

Exemplo: 2 mol de H2O = 12,04 x 

1023 moléculas = 36g 

 

Depois de conhecer como o mol se 

relaciona com a constante de 

Avogadro e com a massa, podemos 

então calcular massas através de 

mol ou vise - versa.   

 

Vejamos: 

 

 Exemplo 1:Calcule o número de 

mols de 56 g de SO. Dados: CO= 

28 g/mol.  

 

Pra resolver esse exercício é 

preciso relacionar, por regra de três 

a massa e mol. Então teremos: 

 

         Massa                   mol 

            28 g     1mol (primeiro 

colocaremos  

                                                      os dados da 

tabela 28g/mol) 

 56g                         X =?     (segundo 

colocamos os                                                                                                                          

dados do problema)                                                                                                                                                               

                 28g X = 1mol . 56g 

                     X  = 56mol.g  

                             28g 
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                      X = 2 mol 

Exemplo 2: Qual é a massa 

correspondente a 5 mols de 

alumínio? (Al=27 g/mol) 

             Massa                   mol 

                27g                    1 mol 

                 X=?                     5mol 

 

            1mol.X = 27g. 5mol 

               X = 135g.mol 

                        1mol 

             X= 135g 

 

Além de relacionar massa e mol 

podemos relacionar mol e volume. 

Exemplo: Qual é o volume ocupado, 

em CNTP, por 84 g de nitrogênio 

(N2)? (N=14g /mol) 

1ºachar a massa de N2:14g/mol x 2 

= 28g/mol 

2º relacionar massa e volume em 

regra de três: 

  Massa            volume 

  28 g                 22,4 L 

  84g                     X=? 

     

    28gX = 22,4 L . 84g 

         X= 1881,6 L.g 

                  28 g 

          X= 67,2 L 

 

  



63 
 

 

Lista de exercício 

1. Quantos mols correspondem 

a 189 g de ácido nítrico ( 

HNO3) ? Dados:(H=1, O=16, 

N=14)  

 

 

2. Uma substância de 4 mols 

de  CO2 apresenta que 

massa em gramas? (C= 12; 

O=16). 

 

3. Temos 56 L de gás carbônico 

(CO2) nas  CNTP . Calcule a 

massa, em gramas, deste 

material. (C=12; O=16). 

 

4. Um comprimido de aspirina 

contém 120 mg de ácido 

acetilsalicílico C9H8O4. Qual 

número de moléculas do 

ácido contidas em um 

comprimido de aspirina ? 

 

5. O cálcio reage com o 

oxigênio produzindo o óxido 

de cálcio, mais conhecido 

como cal virgem. Foram 

realizados dois experimentos, 

cujos dados estão alistados 

na tabela a seguir de forma 

incompleta: 

 

 Calcio + oxigenio = cal 

virgem 

1ª 

experiencia 

40g X 56 

2ª 

experiencia 

Y 32g Z 

 Descubra os valores de x, 

y e z com o auxílio                  das   

Leis de Lavoisier (Lei de 

Conservação das Massas) e de 

Proust (Lei das Proporções 

Constantes) 

 

 

 

6. Sabe-se que 28 g de 

nitrogênio reagem 

completamente com 6 g de 

hidrogênio, formando 34g de 

amônia. Qual será a massa, 

em gramas de amônia 

formada, quando 140 g de 

nitrogênio reagir com 

hidrogênio suficiente para 

completar a reação? 
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7. O gás oxigênio (O2), quando 

submetido a faíscas elétricas, é 

transformado em gás ozônio (O3), 

de acordo com a equação: 

 

3 O2(g) → 2 O3(g) 

Se submetermos 60 L de O2 a 

esse processo, obteremos qual 

volume de O3nas CNTP? 

a. 60 L. 

b.  40 L. 

c.  30 L. 

d.  20 L. 

e. 10 L. 
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ANEXO 3 – PLANO DE AULA COMBUSTÃO 

 

I. Plano de Aula: Combustão – TermoQuímica 

 

 

II. Dados de Identificação: 

 

 

III. Tema:  

Motores de carro à combustão. 

 

 

IV. Objetivos:  

 

Objetivo geral:  

 Promover uma ampliação na visão dos alunos da existência das reações Químicas, mais 

especificamente da combustão, no cotidiano. 

 Introduzir o conceito de combustão e os ingredientes necessários para que essa reação 

aconteça. 

 

Objetivos específicos:  

 Levar o aluno a identificar as evidências da combustão completa e incompleta através das 

reações e através de evidências no dia-a-dia, como cor e odores diferentes do esperado. 

 

 

V. Conteúdo: 

Triângulo do fogo. Diferença entre combustão completa e incompleta. Principais reações de 

combustão presentes do cotidiano. 
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VI. Desenvolvimento do tema:  

1) Iniciar a aula, na própria sala, perguntando se os alunos sabem como o combustível se 

transforma, no motor, em força para o movimento do carro. Distribuir a folha com texto e atividades. 

2) Ler o texto, dinamicamente, com os alunos, complementando-o com mais informações vindas 

tanto dos alunos quanto do bolsista/professor. Logo após a leitura, fazer as atividades 1 e 2 da 

folha. Fazer a correção oralmente das atividades, caso for preciso, usar o quadro. 

3) Aula expositiva sobre os reagentes necessários para uma reação de combustão acontecer – 

triângulo de fogo. Introdução do conceito de combustão. Realizar a atividade 3 da folha para 

reforçar o triângulo de fogo. Realizar o experimento da vela. 

4) Com o auxílio do quadro, fazer a diferenciação da combustão completa e incompleta mostrando 

as diferentes equações Químicas, explicitando os produtos de cada tipo de reação. Além disso falar 

sobre a diferença na cor da fumaça que sai dos escapamentos dos carros. Abordar as 

consequências ambientais da combustão. Realizar a atividade 4 da folha. 

5) Mostrar mais reações de combustão que acontecem no dia-a-dia. 

6) Pedir para que os alunos respondam às questões “Ampliando seus conhecimentos” em folha 

separada pra uma avaliação dos resultados da aula. 

Tempo gasto: 90 minutos. 

 

 

VII. Recursos didáticos:  

Folha com texto e atividades  e experimento  

 

 

VIII. Avaliação:  

 

- Questões “Ampliando seus conhecimentos” da folha. 
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XIX. Bibliografia:  
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Editora Moderna, 2006 
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ANEXO 4 – PLANO DE AULA TEATRO 

 

I. Plano de Aula: Teatro da Tabela Periódica 

 

II. Dados de Identificação: 

 

 

III. Tema:  A descoberta da tabela periódica  

 

IV. Objetivos 

Objetivo geral:  

Apresentar a história da descoberta da tabela periódica através da elaboração de um teatro.  

 

Objetivos específicos:  

Combater a educação tecnicista em prol de uma educação motivadora que estimule a assimilação 

do conteúdo por parte do aluno  

e sua criatividade.   

 

 

V. Conteúdo: a história da descoberta da Tabela Periódica e sua organização. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 

1) Aula teórica e expositiva da história da tabela periódica; 
2) Primeira leitura do texto da peça, na qual os alunos escolhem seus personagens;  
3) Realizam-se 5 ensaios no auditório da escola 
4) Apresentação da peça na semana pedagógica da escola; 
5) Os alunos preenchem o questionário que avalia o projeto; 

 

VII. Recursos didáticos:  
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1) Vídeo “Tudo se transforma, história da Química, tabela periódica” e explicação do texto da 
peça; 

2) Questionário; 

 

VIII. Avaliação:  

 

 Participação do aluno;  

XIX. Bibliografia:  

1- MASSARANI, L.; ALMEIDA, C.; Entrevista com Carlos Palma. Arte e Ciência no 

palco. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, vol.13 (suplemento), Rio de Janeiro: 

Editores Convidados, p.233-46, outubro 2006. 

2- SPOLIN, V. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

3- AMARAL, M.N.C.P. Dewey: jogo e experiência democrática. O brincar e suas 

teorias. São Paulo: Pioneira, p.101, 2002. 
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ANEXO 5 – ROTEIRO DA ATIVIDADE-AULA 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Falar sobre a dificuldade em fazer a atividade para os bolsistas (“pensei em 

desistir, mas o planejamento...”). 

Pedir que descrevam seus princípios para como desenvolver no aluno sua 

autonomia enquanto ser crítico e participativo, ou seja, sua cidadania. Formas 

que eles utilizam para atingir esse objetivo, etc.  

Agradecer a prontidão das pessoas que enviaram os planos de aula e 

responderam os questionários e dizer q a atividade foi baseada nesses dados.  

Comentar as respostas (Avaliação, papel do professor, boa aula e, finalmente, 

pesquisa). 

 

ATIVIDADE 

1) Construtivismo, senso crítico e pesquisa. 

Meta 1: Levá-los a compreender a pesquisa como metodologia utilizada pela 

ciência para construção do conhecimento – pesquisa e construtivismo. 

Meta 2:  Iniciar a discussão sobre a relação Pesquisa e Educação 

Pergunta-chave 1: Como construir conhecimento? 

Pergunta-chave 2: Como desenvolver o senso crítico? 

Questionamentos: Construtivismo esteve presente na maioria das respostas no 

questionário, todos acreditam, mas todos aplicam? Todos sabem como aplicar? 

Como construir o conhecimento junto com o aluno? Como o aluno poderia 

construir seu próprio conhecimento? Como o conhecimento foi/é construído 

pela sociedade?  

Aliás, para que aplicar? Qual o objetivo da educação (que por sua vez seria o 

objetivo do professor, da escola, de toda comunidade escolar)?  

 

(“O pressuposto fundamental de qualquer trabalho educacional é crer na 

possibilidade de mudança do outro. A atividade do professor está relacionada à 

transformação do sujeito-educando; se não acreditar nesta possibilidade, seu 

trabalho carece de sentido.” Vasconcello) 
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Sabemos da necessidade de desenvolver o caráter crítico dos alunos, mas como 

fazer isso? Como relacionar o ensino de Química com o desenvolvimento da 

cidadania nos alunos? Que características devem ser desenvolvidas?  

 

Pergunta-Gancho: Mas será que dá para dar aula pesquisando? 

2) Processo de pesquisa e suas bases 

Meta 3: Discutir as bases da pesquisa (questionamento, argumentação, crítica, 

validação) e relacioná-las com a educação 

Meta 4: Responder a pergunta-chave 2 

Pergunta-chave 3: Quais os alicerces de uma pesquisa? 

Pergunta-chave 4: Como a pesquisa forma cidadãos?  

Questionamentos: Quando perguntados, muitos disseram não saber como 

relacionar pesquisa e educação em uma aula, outros disseram tentar fazer 

experimentos, mostrar estudos atuais, fazer diagnose e análises, etc. Seriam 

essas ações autossuficientes para caracterizar a atividade como pesquisa? O 

que caracteriza uma pesquisa? Quais os seus alicerces?  

Obs.: Fazer aqui uma relação sobre pesquisa e aprendizado, citando as pessoas 

que já fizeram ou fazem IC ou monografia e mostrar o vídeo.  

 

(VÍDEO - Pesquisa e educação: 5:40) 

 

Quais os princípios de uma pesquisa? Qual a primeira etapa em um processo 

de pesquisa? 

Definição do tema: O que vou pesquisar?  

E depois? 

Justificativa: Por que estudar esse tema?  

Metodologia: Como estudá-lo? 

Coleta de dados: Como serão coletados? 

Análise e discussão dos dados: Como serão analisados?  

Conclusão da análise  

  

Vocês acham que isso funcionaria numa sala de aula? Quem tem que fazer 

isso? O aluno ou o professor?  
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COMO isso funcionaria? Como a pesquisa forma cidadãos? 

 

(VÍDEO - A importância da fundamentação – qualidade política e técnica: 

7:33) 

 

(“O caráter emancipatório da educação exige a pesquisa como método 

formativo, pela razão principal de que somente um ambiente de sujeitos gera 

sujeitos” Pedro Demo) 

 

(“A base da educação escolar é a pesquisa, não a aula. A pesquisa deve ser 

atitude cotidiana no professor e no aluno” Pedro Demo) 

 

Solicitar a reprodução da questão inicial da atividade.  

FIM 
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ANEXO 6 – FRASES DE APOIO À AULA 

 

Frases de apoio à aula (serão utilizadas caso haja pertinência) 

 

(“Bom professor precisa ser capaz de ensinar seus alunos a produzirem 

argumentos e críticas fundamentadas.” Pedro Demo) 

 

(“É essencial (mister) superar a visão unilateral de considerar como pesquisa 

apenas seus estágios sofisticaods. Pesquisa precisa ser internalizada como 

atitude cotidiana, não apenas como atividade especial, de gente especial, para 

momentos e salários especiais. Ao contrário, representa sobretudo a maneira 

consciente e contributiva de andar na vida, todo dia, toda hora.” Pedro Demo) 

 

(“Nenhum fenômeno histórico é mais característico do questionamento 

reconstrutivo do que o processo emancipatório, enquanto marca permanente 

do processo” - Pedro Demo) 

 

 

(“O pensamento científico é também um pensamento político: remete ao uso, 

ou seja à utilidade social da pesquisa. Assim, uma política de pesquisa deverá 

ser, também, uma política social.” Gaston Bachelard) 

 

(“A prática docente cria oportunidades para o aluno desenvolver processos 

sistemáticos de pesquisa, participando de todas as fases da pesquisa, desde a 

elaboração do projeto de desenvolvimento e conclusão da pesquisa. Nesse 

sentido, pesquisa e ensino constituem processos interligados e interativos, no 

qual se possa criar uma cultura em que o mestre se torne verdadeiramente 

aluno e em que o aluno se torne realmente mestre.” Bachelard)  

 

(“O enfoque de pesquisa, interligada à ação pedagógica, pressupõe a atuação 

do pesquisador e do aluno sobre o objeto do conhecimento e o 

desenvolvimento de práticas científicas mais científicas. Assim, a formação do 

aluno estará voltada para o desenvolvimento da autonomia intelectual.” 
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Bachelard) 

 

(“Uma pedagogia científica é antes de tudo uma pedagogia do pensamento e, 

assim, estará inserida em uma dupla perspectiva – a educação, entendida como 

uma prática filosófica, histórica e social, e uma perspectiva crítica. Tais 

reflexões encaminham para a articulação epistemológica/pedagogia cientíc e 

para a compreensão da pesquisa como uma atividade criativa e crítica de 

produção de novos conhecimentos. Desse processo, deve resultar a 

compreensão do fazer científico, da prática interdisciplinar, da articulação 

teoria/prática e do aprendizado integrado pesquisa/ensino no processo de 

produção do conhecimento. Dessa forma, o professor/orientador exerce 

duplamente a ação pedagógica: a de ensinar e pesquisar, a de aprender e 

ensinar. Ambas são atividades interligadas. “ Bachelard)  

(“O professor precisa ajudar a interromper o cruel processo de imbecilização, 

de destruição a que vem sendo submetido. Precisa resgatar-se como autor, 

como sujeito, como ser autônomo, para, enfim, resgatar sua dignidade.” Celso 

dos S. Vasconcellos) 

 

(“O pressuposto fundamental de qualquer trabalho educacional é crer na 

possibilidade de mudança do outro. A atividade do professor está relacionada à 

transformação do sujeito-educando; se não acreditar nesta possibilidade, seu 

trabalho carece de sentido.” Vasconcellos) 

 

 

 

 


