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Todo conhecimento é resposta a uma questão. 

Se não houve questão, não pode haver 

conhecimento cientifico. (BACHELARD, 

1996).  



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho aborda a exploração de hipóteses no ensino de Ciências por investigação, na 

prática de professores que lecionam disciplinas relacionadas a área de Ciências da Natureza, do 

Curso de Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da Natureza, da Universidade Federal 

do Piauí, campus Senador Helvídio Nunes de Barros. O objetivo geral do trabalho foi analisar 

a utilização da hipótese em estratégias de Ensino de Ciências de professores da LEdoC. Os 

objetivos específicos foram: identificar como os professores fazem o uso da hipótese em seus 

planejamentos e em suas práticas de ensino, a partir de seu discurso; compreender a 

intencionalidade de professores na exploração das hipóteses como estratégia no Ensino de 

Ciências; e, conhecer a concepção dos professores sobre a importância do levantamento de 

hipóteses no Ensino de Ciências. Como instrumento de produção de dados foi utilizado um 

roteiro de entrevista semiestruturado, aplicado a três professores (Biologia, Física e Química). 

Os professores apontaram em suas falas concepções de hipótese semelhantes, considerando a 

mesma como uma ideia que é construída, a ser testada e que pode ou não já ter sido ou ser 

comprovada. Quanto à abordagem desta no ensino, demonstraram não fazer isso 

intencionalmente, mas aparece em suas práticas de alguma maneira. Concluímos que apesar de 

afirmarem, de modo geral, não utilizarem a hipótese em situações problema, deixam nas 

entrelinhas de suas falas indícios de que a exploração de hipóteses em suas aulas acontece, 

mesmo que não seja intencional. Unanimemente, os professores acham importante a exploração 

de hipóteses no Ensino de Ciências. 

 

Palavras-chave: Hipótese. Ensino de Ciências. Investigação. Problematização. 

 

 
 

  



 

 

ABSTRACT 
 

This work addresses the exploration of hypotheses in the teaching of Science by investigation, 

in the practice of teachers who teach disciplines related to the area of Natural Sciences, from 

the Degree Course in Rural Education / Natural Sciences, at the Universidade Federal do Piauí, 

campus Senador Helvídio Nunes de Barros. The general objective of the work was to analyze 

the use of the hypothesis in Science Teaching strategies of LEdoC teachers. The specific 

objectives were: to identify how teachers use the hypothesis in their planning and teaching 

practices, from his speech; understand the intentionality of teachers in exploring hypotheses as 

a strategy in Science Teaching; and, to know the teachers' conception about the importance of 

raising hypotheses in Science Teaching. As a data production instrument, a semi-structured 

interview script was used, applied to three teachers (Biology, Physics and Chemistry). The 

teachers pointed out in their speeches similar hypothesis conceptions, considering it as an idea 

that is constructed, to be tested and that may or may not have already been or be proven. As for 

their approach to teaching, they demonstrated that they did not do this intentionally, but it 

appears in their practices in some way. We conclude that although they affirm, in general, they 

do not use the hypothesis in problem situations, they leave between the lines of their speeches 

indications that the exploration of hypotheses in their classes happens, even if it is not 

intentional. Unanimously, teachers feel it is important to explore hypotheses in Science 

Teaching. 

 

Keywords: Hypothesis. Science teaching. Investigation. Problematization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho aborda a temática da hipótese no Ensino de Ciências, objetivando analisar 

a utilização da hipótese em estratégias de Ensino de Ciências de professores da Licenciatura 

em Educação do Campo/Ciências da Natureza (LEdoC), especialmente, no que tange ao 

levantamento de hipóteses na prática de Ensino de Ciências em sala de aula. De que modo ela 

contribui para o aprendizado de Ciências? 

 No tocante às estratégias de ensino, qualquer que seja a concepção metodológica, os 

saberes desenvolvidos no ensino devem ser fundamentados em estratégias que estimulem a 

curiosidade e a criatividade dos estudantes, para que despertem sua sensibilidade para a 

inventividade, de modo a fazê-los compreender que esta ciência e seus conhecimentos circulam 

em suas vidas e estão presentes nos fenômenos mais simples do seu cotidiano. Assim, dentre 

as etapas dos processos de construção do conhecimento com uma estratégia de abordagem 

problematizadora, como a resolução de problemas em atividades experimentais, nos interessa 

o momento do levantamento de hipóteses, pois atividades que consideram a elaboração de 

hipóteses pelos estudantes também contribuem para o aprendizado sobre a natureza das ciências 

e o processo de construção de modelos e explicações (NUNES; MOTOKANE, 2015). 

 Deste modo, atividades que estimulem, por exemplo, os estudantes a escreverem sobre 

os fenômenos estudados são de grande relevância, pois, além de suscitarem a reflexão e a 

explicação dos mesmos por parte dos alunos, possibilita conhecer e analisar as ideias 

desenvolvidas pelos mesmos a partir dos experimentos. (JUNIOR; FERREIRA; HARTWIG, 

2008). 

 Dentre as inúmeras abordagens no ensino das ciências, a resolução de problemas e a 

experimentação são abordagens teórico-metodológicas e vêm demonstrando serem eficazes no 

tratamento do conhecimento científico. Para Goi e Santos (2015, p. 2) a experimentação se 

enquadra em tendências teórico-metodológicas e “tem papel relevante na aprendizagem escolar, 

ela instiga o aluno a pensar, a criar e a testar hipóteses, como também faz o estudante se sentir 

atuante em sua aprendizagem”. 

 A experimentação investigativa e problematizadora promove o entendimento pessoal 

dos significados. Todavia, em outras palavras, para Júnior, Ferreira e Hartwig (2008, p.11), “só 

é possível explicar um fenômeno a partir do momento em que o mesmo seja pessoalmente 

significativo, a partir do momento em que a curiosidade seja despertada nos estudantes”. Esse 

é o papel motivador da experimentação que tem, como uma das suas funções, enquanto recurso 

didático, instigar a curiosidade e o potencial cognitivo do aluno fazendo-o extrapolar os limites 

de seus conhecimentos, buscando aprender sempre mais. 
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 Por exemplo, em uma aula de Física o professor levanta a seguinte questão: qual a cor 

do céu? Imediatamente os alunos podem afirmar que é azul. Após uma discussão conceitual 

com toda a sala, o professor pode solicitar que os alunos elaborem novamente suas hipóteses 

de forma a explicar o fenômeno detalhadamente, e se essa hipótese for confirmada de forma 

positiva, ou seja, se for comprovado que o céu é realmente da cor azul, então novas questões 

serão levantadas, como: porque o céu é azul? O que dá a cor azul ao céu? E porque ele não pode 

ser vermelho? Logo, novas hipóteses serão elaboradas. 

 
O importante não é o conceito do que se quer ensinar, mas as ações manipulativas que 

dão condições aos alunos de levantar hipóteses (ou seja, ideias para resolvê-lo) e os 

testes dessas hipóteses (ou seja, pôr essas ideias em prática). É a partir das hipóteses 

– das ideias – dos alunos que quando testadas experimentalmente deram certo que eles 

terão a oportunidade de construir o conhecimento. (CARVALHO, 2013, p. 11) 

 

 Um dos fatores que demonstram a importância da hipótese é que elas são instrumentos 

de trabalho das teorias. Portanto, do mesmo modo que se a hipótese de que o céu é azul for 

verificada de forma negativa, ou seja, for comprovado que o céu não é azul, novas questões 

como “se o céu não é azul, porque vemos ele de cor azul” também serão levantadas junto com 

novas hipóteses. Assim, os alunos formulam e reformulam suas ideias, tornando-se cada vez 

mais críticos. 

 
As hipóteses que quando testadas não deram certo também são muito importantes 

nessa construção, pois é a partir do erro – o que não deu certo – que os alunos têm 

confiança no que é o certo, eliminando as variáveis que não interferem na resolução 

do problema. [...] E, como o erro nessa etapa é importante para separar as variáveis 

que interferem daquelas que não interferem na resolução do problema, os alunos 

precisam errar, isto é, propor coisas que possam testá-las e verificar que não 

funcionam (CARVALHO, 2013, p. 12). 

 

 Nunes e Motokane (2015) atribuem às hipóteses algumas características como:  

plausibilidade e clareza, que se refere a capacidade da hipótese em ser aceita como lógica; apoio 

teórico, que se refere à quando a hipótese está fundamentada em conhecimentos ou apoios 

teóricos relacionados a investigação; relevância e precisão, que se referem a capacidade de 

explicar o problema em questão e o quão concisa é uma hipótese, ou seja, quanto mais se 

aproxima da resolução do problema, mais precisa e relevante uma hipótese é. A última 

característica atribuída por Nunes e Motokane (2015, p. 5) é a complexidade que se “caracteriza 

pela quantidade de detalhes atribuídos ao objeto ou fato em observação que deve ser 

considerado na hipótese. Quanto mais particularidades daquele fato ou fenômeno ao qual se 

refere o problema é considerado ou descrito, mais complexa é a hipótese”. 

 Para Praia, Cachapuz e Gil-Pérez (2002) a hipótese tem um papel de articulação e de 

diálogo entre as teorias, as observações e as experimentações, servindo de guia à própria 

investigação, sendo a investigação definida por Marconi e Lakatos (2011), como uma das 
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principais funções das hipóteses, juntamente com generalizar uma experiência, resumindo ou 

ampliando os dados disponíveis e atuando como afirmações ou conjecturas iniciais sobre o 

caráter, a quantidade ou as relações entre os dados. 

 Nesse sentido, e considerando a relação entre o fazer científico e o ensinar ciências, para 

Praia, Cachapuz e Gil-Pérez (2002), a aproximação da Ciência praticada pelos cientistas com a 

Ciência praticada na escola ocorre com a compreensão de um problema e a proposição de uma 

hipótese, na qual as previsões estabelecidas são testáveis a partir de experiências ou 

observações. 

 A relevância desta pesquisa reside na dúvida de se a hipótese em abordagens de ensino 

problematizadoras é utilizada no ensino superior, em Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo/Ciências da Natureza. Partindo dessa questão advém o pensamento e a concepção de 

que com metodologias de ensino que instiguem os alunos a serem curiosos, críticos e criativos, 

fazendo-os verdadeiros protagonistas dos seus conhecimentos, participativos e atuantes não 

apenas nas aulas, mas também nos processos de construção dos saberes, isso pode transformar, 

de forma positiva, o aprendizado dos alunos. Como estratégia de ensino, a experimentação deve 

ser problematizadora do conhecimento, pois é no diálogo com a realidade observada, na 

problematização, no levantamento de hipóteses e na reflexão crítica de professores e estudantes 

que o conhecimento se constitui. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Analisar a utilização da hipótese em estratégias de Ensino de Ciências de professores da 

Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da Natureza (LEdoC). 

 

2.2. Objetivos específicos 

- Identificar como os professores fazem o uso da hipótese em seus planejamentos e em suas 

práticas de ensino, a partir de seu discurso. 

- Compreender a intencionalidade de professores na exploração das hipóteses como estratégia 

no Ensino de Ciências. 

- Conhecer a concepção dos professores sobre a importância do levantamento de hipóteses no 

Ensino de Ciências. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Hipótese no Ensino das Ciências 

 Praia, Cachapuz e Gil-Pérez (2002, p. 253) definem que, na perspectiva racionalista 

contemporânea, “a hipótese intervém ativamente, desempenhando um importante papel na 

construção do conhecimento científico”, contrariando a perspectiva empirista que diz que “a 

hipótese tem um papel apagado e insere-se num processo de verificação em que o exame 

exaustivo dos fatos é determinante para a sua elaboração”. 

 Considerando a intervenção ativa da hipótese, em seu artigo Características das 

hipóteses em sequências didáticas investigativas, Nunes e Motokane (2015, p. 3) enfatizam que 

“no âmbito escolar a hipótese adquire características pedagógicas importantes na construção do 

conhecimento científico escolar”. 

 Conceitualmente, para Kasseboehmer e Ferreira (2013, p. 159) as hipóteses são 

consideradas como “ideias transitórias construídas para a solução de um problema de maneira 

coerente e com suporte teórico”. 

 Já Praia, Cachapuz e Gil-Pérez (2002, p. 254), nos dizem que “se trata de um processo 

complexo que pode ter origem na imaginação fértil, inspiradora, porventura em ideias 

especulativas, à qual subjaz um fundo reflexivo.” Nesse sentido, Nunes e Motokane (2015) 

afirmam que o levantamento de hipóteses em aulas de ciências é um importante marcador da 

apropriação da linguagem e de práticas voltadas a um ensino voltado à perspectiva da 

Alfabetização Científica1. 

 

3.2 Ensino de Ciências problematizador e a hipótese 

 No que se refere ao Ensino de Ciências na perspectiva da Alfabetização Científica, 

Sasseron (2013, p.45) indica que: 

 
Alfabetizar cientificamente os alunos significa oferecer condições para que possam 

tomar decisões conscientes sobre problemas de sua vida e da sociedade relacionados 

a conhecimentos científicos. Mas é preciso esclarecer que a tomada de decisão 

consciente não é um processo simples, meramente ligado à expressão de opinião: 

envolve análise crítica de uma situação, o que pode resultar, pensando em Ciências, 

em um processo de investigação. 

 

                                                           

1   Alfabetização Científica [...] visa conduzir o aluno a compreender conceitos científicos de forma 

a significá-los em suas vivencias cotidianas. Nesses termos, a ideia é possibilitar aos alunos a compreensão da 

linguagem da ciência para que sejam capazes de ampliar o universo de conhecimento sobre o mundo de forma 

consciente. Por se tratar de uma meta, para ser alcançada, a alfabetização científica demanda práticas pedagógicas 

que viabilizem seus objetivos. (JÚNIOR, FERREIRA e HARTWIG, 2008, p. 11) 
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 Sasseron (2013) afirma que são três os eixos estruturantes da Alfabetização Científica: 

I. Compreensão básica dos termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais; II. 

Compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática, 

e; III. Entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio 

ambiente. Eles servem de base para o momento de planejamento das aulas, pois, nesse sentido, 

para que se atinjam os objetivos da alfabetização cientifica, é necessário envolver essas distintas 

e igualmente importantes dimensões da Ciência. (SASSERON, 2013). 

 Kasseboehmer e Ferreira (2013) acrescentam um aspecto importante a discussão quando 

enfatizam que o Ensino das Ciências em uma abordagem problematizadora amplia os 

conhecimentos dos estudantes para outros, como os procedimentais e os atitudinais, 

contribuindo para a melhoria da compreensão dos conceitos tradicionalmente abordados. 

Marsulo e Silva (2005) afirmam que a proposição de problemas não vai se resumir apenas a 

uma fórmula, mas também ao desenvolvimento da capacidade de ver o problema, reconhecê-lo 

e de expressá-lo. 

 
Nesse caso, o levantamento de hipóteses acontece exatamente para que se possa 

envolver o sujeito que aprende. Desde o início, ao tomar decisões, ao se posicionar, o 

sujeito aprendente articula-se, relaciona-se e relaciona possíveis elementos na sua 

vida; é a sua condição humana que o leva a especular, levantar hipóteses e a buscar 

explicações. (MARSULO; SILVA, 2005, p. 7). 

 

 Portanto, o levantamento de hipóteses se mostra como um momento importante na 

resolução de problemas e requer a atenção do professor, no sentido de dar suporte e espaço para 

que os alunos sejam comunicadores, explicitando seus conhecimentos, dúvidas e relações que 

estabelecem durante as aulas de ciências. (NUNES; MOTOKANE, 2015). 

 Como afirma Kasseboehmer e Ferreira (2013), a utilização da hipótese “contribui para 

suscitar a disposição dos estudantes para a imersão em problemas científicos e, portanto, para 

o aprendizado”. Nesse mesmo sentido, para Goi e Santos (2015) ela também pode “contribuir 

para a aquisição de conhecimento e para o desenvolvimento cognitivo dos alunos”, atuando de 

maneira significativa na articulação de estratégias metodológicas de ensino como elemento 

importante na construção do conhecimento científico no contexto das aulas de Ciências. 

Elemento central de nossas análises neste trabalho. 

 Sendo assim, para Júnior, Ferreira e Hartwig (2008) fazem-se necessárias reflexões que 

procurem identificar aspectos importantes de um experimento, com os quais se torne mais 

provável a ocorrência da motivação e o desenvolvimento cognitivo nos alunos, importando que 

os professores compreendam e se conscientizem da importância do elemento cognitivo, da 

discussão argumentativa, que atribuam ao estudo e à reflexão um espaço indispensável para 
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compreender as dificuldades e a complexidade com que se reveste um tal processo de 

construção da ciência. (PRAIA; CACHAPUZ; GIL-PÉREZ, 2002). 

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018) refere-se ao ensino 

problematizador e a hipótese nos seguintes termos: 

 
Pressupõe organizar as situações de aprendizagem partindo de questões que sejam 

desafiadoras e [...] estimulem o interesse e a curiosidade científica dos alunos e 

possibilitem definir problemas, levantar, analisar e representar resultados; comunicar 

conclusões e propor intervenções, dessa forma, o processo investigativo deve ser 

entendido como elemento central na formação dos estudantes, em um sentido mais 

amplo, e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas planejadas ao 

longo de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de forma 

reflexiva seus conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vivem. 

Sendo assim, o ensino de Ciências deve promover situações nas quais os alunos 

possam: observar o mundo a sua volta e fazer perguntas; analisar demandas, delinear 

problemas e planejar investigações e propor hipóteses. (BRASIL, 2018, p. 320, grifo 

meu). 

 

 Sendo assim, o ensino de Ciências deve promover situações nas quais os alunos possam, 

conforme definição de problemas previstas na BNCC de 2018, “observar o mundo a sua volta 

e fazer perguntas, analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações e propor 

hipóteses” (BRASIL, 2018, p. 320). Algumas habilidades podem ser desenvolvidas em 

processos de ensino investigativos, de acordo a BNCC: (EF08CI072) Comparar diferentes 

processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e 

evolutivos; (EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas 

transformações com base no modelo de constituição submicroscópica; (EF09CI03) Identificar 

modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e composição de 

moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica e (EF09CI04) Planejar e executar 

experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição 

das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz 

que o ilumina, que possuem incluídos na proposta de elaboração de currículo a formulação de 

perguntas e hipóteses e a valorização da formulação de argumentos com base em dados 

confiáveis para construir explicações a partir de evidências (BRASIL, 2018). Nessa direção: 

 
O Ensino de Ciências por investigação é aquele que possibilita ao aluno, no que diz 

respeito ao processo de produção do conhecimento, identificar padrões a partir de 

dados, propor explicações com base em evidências, construir modelos, realizar 

previsões e rever explicações com base em evidências; em relação ao processo de 

validação do conhecimento, selecionar evidências para justificar uma explicação, 

construir argumento para relacionar dados e conclusões e empregar dados para tomar 

decisões; e, no que se refere ao processo de comunicação, discutir, escrever e 

comunicar aos colegas o conhecimento científico. (SCARPA; SILVA, 2013. p. 132). 
 

                                                           

2   EF = Ensino Fundamental; 08 = número da série/ano escolar; CI = Disciplina (Ciências); 07= 

número do módulo/capitulo.  
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 Essa proposta metodológica permite conhecer possíveis concepções alternativas e 

incentivar a participação dos estudantes por meio da proposição de explicações para fenômenos 

científicos, além de abrir possibilidades para que o estudante processe as informações 

adquiridas durante os debates sobre o que se pede na atividade, utilizando-as em um novo 

contexto e assim transformando essas informações em conhecimento (KASSEBOEHER; 

FERREIRA, 2013). Para Brito e Fireman (2016, p. 127), o único meio de alcançarmos esse 

objetivo “seria levando para sala de aula problemas envolvendo fenômenos naturais que incitem 

os alunos a investigação por meio de análises críticas”. 

 Parte-se da concepção de Praia, Cachapuz e Gil-Pérez (2002, p. 255) de que: 

 
[…] o  conhecimento científico é um constante jogo de hipóteses e expectativas 

lógicas, um constante vaivém entre o que pode ser e o que "é", uma permanente 

discussão e argumentação/contrargumentação entre a teoria e as observações e as 

experimentações realizadas. 

 

 Tendo em vista que a ciência apresenta linguagem própria e uma forma particular de ver 

o mundo, é preciso criar situações que possibilitem ao estudante familiarizar-se com suas 

práticas. 

 
As aulas de Ciências [...] devem prever atividades problematizadoras para que os 

alunos possam sentir-se desafiados a procurar soluções, levantar e testar suas 

hipóteses, discutir suas ideias com seus pares e professores e também registrar por 

escrito suas impressões sobre a experiência vivida. (OLIVEIRA, 2013. p. 63). 

 

 Portanto, aulas em que os alunos têm a possibilidade de refletir sobre um problema e 

discutir sobre as soluções desse problema são proveitosas para todos, até mesmo para aqueles 

que não participam diretamente dando suas opiniões para o grupo, pois mesmo indiretamente 

eles também estão sendo atuantes no desenvolvimento e resolução do problema. Sendo assim, 

para Capecchi (2013, p. 37), “a problematização deve ser entendida como um processo de 

envolvimento dos estudantes na identificação de novas questões”. 

 
Quanto mais atividades forem planejadas para as aulas de Ciências com momentos de 

problematizações, sejam elas práticas ou não, e preverem momentos de discussão e 

registro escrito do que foi realizado, mais experientes esses alunos estarão em um 

contexto de investigação científica e, por conseguinte, mais alfabetizados 

cientificamente (OLIVEIRA, 2013, p. 74). 

 

 Para tanto, é preciso criar condições a fim de que o cotidiano seja problematizado em 

sala de aula para que novas questões sejam criadas e ferramentas para respondê-las sejam 

apresentadas e experimentadas. Assim, é necessário pensar na problematização como um 

processo dinâmico, levando em consideração a percepção que o aluno tem da realidade, sua 

visão de mundo, bem como sua postura crítica diante do que acontece. 
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Acreditamos que a metodologia utilizada pelo docente na condução de seu trabalho 

traz, mesmo que implicitamente, características da Natureza da Ciência. Ao conduzir 

situações de aprendizagem, ao criar um ambiente propício para o ensino, também se 

ensina sobre Ciência e não apenas sobre aspectos conceituais. Uma metodologia 

investigativa, por exemplo, pode ressaltar o caráter investigativo do conhecimento 

científico, além de outros aspectos. Portanto, a metodologia de trabalho não é neutra, 

o método de trabalho utilizado pelo docente também é conteúdo (BRICCIA, 2013, p. 

118). 

 

 Segundo Carvalho (2013), vários são os tipos de problemas que se pode organizar para 

iniciar uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI)3 como, por exemplo: problemas não 

experimentais, que são aqueles que são propostos com base em figuras de jornais e/ou internet, 

textos ou mesmo ideias que os alunos já possuem; demonstrações investigativas são quando os 

problemas incluem experimentos que utilizam elementos perigosos como fogo, objetos 

cortantes etc., neste caso, como a manipulação deve ser feita pelo professor, o problema se torna 

uma demonstração para os alunos; e por último, e mais utilizado pelos professores e que mais 

envolve a atenção e curiosidade dos estudantes, é o problema experimental, ou seja, o que 

envolve um experimento. Com isso, é possível constatar que os dados de uma investigação não 

precisam ser necessariamente obtidos de uma experimentação, podendo assim serem coletados 

a partir de observações e comparações do mundo natural, assim como também de livros, 

revistas, internet, jogos etc., dependendo do tipo de pergunta inicial e do tipo de resposta que 

se quer alcançar (SCARPA; SILVA, 2013). 

 
Uma investigação científica, pode ocorrer de maneiras distintas e, certamente, o modo 

como ocorre está ligado às condições disponibilizadas e às especificidades do que se 

investiga, mas é possível dizer que toda investigação científica envolve um problema, 

o trabalho com dados, informações e conhecimentos já existentes, o levantamento e o 

teste de hipóteses, o reconhecimento de variáveis e o controle destas, o 

estabelecimento de relações entre as informações e a construção de uma explicação 

(SASSERON, 2013, p. 43). 

 

 Entretanto, qualquer que seja o tipo de problema escolhido, este deve seguir uma 

sequência de etapas como: observação de um fato; formulação de um problema; formulação ou 

elaboração de hipóteses; elaboração de experiências controladas que testam as hipóteses; 

observação experimental; e conclusão, visando dar oportunidade aos alunos de levantar e testar 

suas hipóteses, a fim de resolver o problema em questão (MARSULO; SILVA, 2005). 

 
[...] uma vez criadas, as ideias precisam ser validadas. A experimentação é assim 

desenvolvida não para provar hipóteses, mas para retificar erros nelas contidos. 

                                                           

3  Sequências de Ensino Investigativas são sequências de atividades (aulas) abrangendo um tópico 

do programa escolar em que cada atividade é planejada, do ponto de vista do material e das interações didáticas, 

visando proporcionar aos alunos: condições de trazer seus conhecimentos prévios para iniciar os novos, terem 

ideias próprias e poder discuti-las com seus colegas e com o professor passando do conhecimento espontâneo ao 

científico e adquirindo condições de entenderem conhecimentos já estruturados por gerações anteriores 

(CARVALHO, 2013, p. 9). 
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O pesquisador observa os resultados, questionando-os em busca de respostas não 

definitivas. Nesse caso, razão e experiência encontram-se intrinsecamente 

entrelaçadas, sendo a razão aquela que procura desaprender por meio de uma 

metodologia consciente, e a experiência científica, aquela que busca desmentir as 

conclusões do senso comum (KASSEBOEHMER; FERREIRA, 2013, p. 159, grifo 

nosso). 

 
 Considerando os elementos apontados, parece claro que a simples introdução de 

atividades práticas não resolve as dificuldades de aprendizagem em Ciências, sendo assim, o 

problema não pode ser uma questão qualquer. Para que as atividades práticas permitam a 

construção do conhecimento, elas devem ser cuidadosamente planejadas, levando em 

consideração os objetivos pretendidos, os recursos disponíveis e as ideias prévias dos 

educandos, assim como também estar contida na cultura social dos alunos. Pois o problema, os 

conhecimentos prévios, espontâneos ou já adquiridos e a manipulação do material escolhido 

devem dar condições para que os alunos construam suas hipóteses e possam testá-las 

procurando resolver o problema. (CARVALHO, 2013; GOI; SANTOS, 2015). Sendo assim, 

para Capecchi (2013, p. 25) “a problematização aparece como um processo de transformação, 

de construção de um novo olhar sobre aquilo que, aparentemente, já nos é familiar, e não como 

o acesso a algo que já vem pronto”. 

 
Assim, uma situação-problema não poderia gerar um diálogo, entre professor e alunos 

cujas respostas da parte destes sejam apenas sim/não, contra/a favor, conheço/não 

conheço, sei/não sei. A problematização se consolida também nas interações dentro 

da sala de aula, pois é algo da realidade dos alunos que está sendo analisado, 

confrontado e questionado. (CARVALHO et al., 2010, p. 44). 
 

 Sobre a atividade experimental problematizadora, Júnior, Ferreira e Hartwig (2008, p. 

4) falam que: 

 
A atividade experimental problematizadora deve propiciar aos estudantes a 

possibilidade de realizar, registrar, discutir com os colegas, refletir, levantar hipóteses, 

avaliar as hipóteses e explicações, discutir com o professor todas as etapas do 

experimento. Essa atividade deve ser sistematizada e rigorosa desde a sua gênese, 

devendo despertar nos alunos um pensamento reflexivo, crítico; fazer os estudantes 

sujeitos da própria aprendizagem. 

 

 Na aplicação da atividade investigativa ou método científico é possível observar duas 

vias de investigação: a primeira partindo da formulação do problema, ou seja, do experimento 

para depois formular as hipóteses e a segunda partindo da hipótese sem, necessariamente, ter 

configurado um problema e/ou experimento. 

 
Diferentes movimentos, entre os elementos constitutivos do método, podem ensaiar 

novas lógicas sobre as quais é permitido reconstruir novos pressupostos como 

possibilidade explicativa na resolução de problemas. Portanto a visão retilínea de que 

a sequência não necessariamente precisaria ser reta, uma coisa após a outra, [...], 

possibilita considerar os mesmos elementos de outra forma. Isto demonstra que não 

existe um jeito só de pensar, que não se precisa fazer molduras na ação pedagógica. 
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Todavia, é preciso que cada professor encontre o seu caminho e elabore o seu modo 

de abordagem. (MARSULO; SILVA, 2005, p. 11). 

 

 De todo modo a formulação de hipóteses no processo de ensino-aprendizagem das 

Ciências é essencial, pois estimula o raciocínio, a construção de argumentos, a apropriação da 

linguagem científica, bem como do método científico. É na problematização da realidade que 

está a chave para um ensino de ciências com sentido.  
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 De acordo com os objetivos desta pesquisa, a mesma classifica-se como exploratória, 

que, segundo Severino (2007, p. 123), procura “apenas levantar informações sobre um 

determinado objeto delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de 

manifestação desse objeto”. 

 Em relação aos procedimentos técnicos utilizou-se a pesquisa bibliográfica sobre a 

temática de investigação, para dar o suporte teórico necessário e para atender aos objetivos 

propostos na pesquisa. Além do levantamento bibliográfico, foram realizadas entrevistas 

estruturadas por um roteiro contendo sete perguntas acerca do tema exposto (APÊNDICE A). 

O roteiro de entrevista apresenta questionamentos sobre as concepções de hipótese, de 

problematização e de ensino de ciências por investigação que os professores constituem, como 

os professores fazem uso delas em suas aulas e se consideram importante para o processo de 

ensino-aprendizagem. Severino (2007, p. 125) define como entrevistas estruturadas “aquelas 

em que as questões são direcionadas e previamente estabelecidas, com determinada articulação 

interna”. As entrevistas foram realizadas durante os meses de agosto e setembro de 2019 com 

três professores que lecionam no curso disciplinas voltadas a área de Ciências da Natureza, 

sendo um professor da área da Biologia, um professor da área da Física e um professor da área 

da Química. A escolha dos professores se deu por abranger as três disciplinas de Ciências da 

Natureza, que é a área do curso ao qual os professores pertencem. 

 Para manter a identidade dos entrevistados preservada não foram utilizados na análise 

dos dados os seus nomes, sendo os mesmos mencionados no texto como professor(a) x, y e z, 

respectivamente. No decorrer da análise foram suprimidas algumas informações que poderiam 

levar à identificação dos professores, sem prejudicar o teor das falas. 

 Com um total de três entrevistas, as mesmas foram gravadas e transcritas, e os dados 

obtidos foram utilizados apenas para fins de desenvolvimento da pesquisa. 

 A análise de dados foi realizada organizando as falas dos entrevistados em categorias 

derivadas das questões sobre hipótese, problematização e investigação no ensino das Ciências. 

Foram extraídos os significados dos discursos em relação com o contexto em que os sujeitos se 

inserem. Segundo Severino (2007, p. 122) “Os discursos podem ser aqueles já dados nas 

diferentes formas de comunicação e interlocução bem como aqueles obtidos a partir de 

perguntas, via entrevistas e depoimentos.” 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Este capítulo apresenta a análise de dados da pesquisa acerca da utilização da hipótese 

em estratégias de Ensino de Ciências por professores da LEdoC. A primeira pergunta foi sobre 

a concepção de hipótese dos professores. Os três possuem basicamente a mesma linha de 

concepção, considerando a hipótese como uma ideia que é construída, a ser testada e que pode 

ou não já ter sido comprovada. Isso fica mais evidente na fala dos professores X e Y, 

respectivamente: 

 
Hipótese é uma ideia […] pra mim [...] é uma ideia que você tem, mas que é possível 

que ainda não seja conclusiva, que ainda não seja um fato, que você ainda não tenha 

prova daquilo ainda. (Professor X, 2019, entrevista) 
 
A hipótese, na minha opinião, ela parte de uma problemática. Então você pega a partir 

de uma problemática e você teria uma ideia do que aconteceria, e aí essa ideia seria 

testada. (Professor Y, 2019, entrevista) 

 

 Alguns autores como Kasseboehmer e Ferreira (2013) e Praia, Cachapuz e Gil-Pérez 

(2002), compartilham da mesma concepção de hipótese: como ideias construídas na imaginação 

para a solução de um problema, com um apoio teórico no qual se baseia, e que serve de ponte 

entre a teoria e a prática. Assim como Kasseboehmer e Ferreira (2013), Carvalho (2013) e 

Sasseron (2013) os professores X, Y e Z acreditam, e mencionam em suas respostas, a 

necessidade de comprovar/validar as ideias elaboradas, ou seja, as hipóteses, como verdadeiras 

ou não, por meio de testes como por exemplo, a utilização dos experimentos. 

 A segunda questão da entrevista abordou como os professores costumam, geralmente, 

desenvolver suas aulas. Apesar de se tratarem de professores de Física, Biologia e Química, 

que são áreas de conhecimento bem distintas e ao mesmo tempo tão interligadas, os professores 

possuem abordagens de ensino diversificadas e que variam dependendo de quais disciplinas, 

dentro de suas áreas, estão trabalhando ou irão trabalhar. Sendo assim, professor X, respondeu 

que: 

 
[...] as minhas aulas elas variam muito de disciplina, de período pra período, não tem 

um padrão [...]. Faço o planejamento e a metodologia varia muito. Geralmente são 

metodologias, é... mais participativas, que eu boto o aluno pra “pôr a mão na massa”, 

pra produzir algo, pra produzir conhecimento, [...] não me limito a aulas expositivas, 

então. Mas varia muito, eu gosto muito de projetos, trabalhar com problemas [...]. 

(Professor X, 2019, entrevista) 
 

 A professora Y respondeu não possuir uma sequência de ensino padrão para suas aulas 

devido à questões como: serem sempre disciplinas diferentes e que necessitam de abordagens 

mais específicas de acordo com a necessidade de cada conteúdo e com a necessidade e/ou 

carência que os alunos possuem em cada disciplina. De acordo com o professor existem 
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disciplinas que, muitas vezes, trazem informações que não estão incluídas no currículo da 

Educação Básica. Isso ocasiona uma grande carência nos alunos, que necessitam assim de uma 

metodologia bem planejada e elaborada para facilitar a melhor compreensão e entendimento 

dos conteúdos. 

 
Então, geralmente, para o desenvolvimento [da disciplina] eu trabalho uma 

metodologia que é diferente de todas as outras, que é sempre a partir de estudos 

dirigidos. Então eu tenho... o texto padrão, texto básico, como se fosse um livro 

didático. Nós temos um livro que eu utilizo que tem uma linguagem, uma 

compreensão mais fácil para os alunos, na minha opinião. E aí, a partir desse livro, eu 

faço uma série de questões-chave, tipo... o que é que eu tenho que saber sobre 

[disciplina], justamente pra que naquele curto espaço de tempo que a gente tem, que 

é o tempo-universidade4 eu consiga saber tecnicamente “o que deveria saber”. 

(Professor Y, 2019, entrevista). 
 

 O professor Z afirma construir uma sequência como forma de planejamento, incluindo 

situações problema, mas que porém não se trata de uma sequência didática propriamente dita. 

 
Então, eu tenho um preparo, eu coloco mais ou menos uma sequência do que eu 

pretendo abordar. Agora, uma sequência didática propriamente dita eu não consigo 

organizar porque vai depender muito do que os meus alunos vão trazer como resposta 

a algumas situações-problema que eu coloco na tentativa de abordar o conteúdo, tá?... 

Utilizo ainda slides até por uma questão de estrutura […]. (Professor Z, 2019, 

entrevista). 
 

 Os professores foram questionados sobre a existência em suas aulas de momentos para 

formulação de hipóteses pelos estudantes. Os professores X e Y responderam acreditar que não 

possuem em suas aulas um espaço para a construção de hipóteses pelos estudantes, mas que 

porém, em alguns casos, como trabalhos de pesquisas, é possível sim que isso aconteça, mesmo 

que não seja ainda um momento intencionalmente planejado pelo professor, a partir de 

problematização. 

 
[...] quando eu trabalho com projetos, que a gente parte sempre de um problema, aí é 

possível que eles tenham hipóteses... quer dizer, eu observo que às vezes alguns já 

começam com uma resposta do problema, que eu vejo como uma hipótese. Mas não, 

não faço um trabalho sistemático pra ver se eles já tem uma hipótese, pra discutir essa 

hipótese com eles, isso eu não tenho. (Professor X, 2019, entrevista). 
 

Eu sinceramente acho que não, apesar de muitas vezes a gente partir das questões-

problema, muitas vezes eu pego mais o que já foi dado em outras aulas, que eles 

tenham uma dificuldade de trazer ou de lembrar, ligar aquela disciplina à [esta] pra 

que você entenda os processos como um todo, mas formulação de hipóteses, de 

problematizar... eu acho que sinceramente não. (Professor Y, 2019, entrevista). 

 

                                                           

4  “O tempo-universidade configura-se no momento em que o aluno permanece na universidade, nos turnos 

matutino e vespertino, para cursar as disciplinas em aulas presenciais. As atividades dessa dimensão ocorrem nos 
 meses de janeiro/fevereiro e julho/agosto.” (UFPI, 2017, p. 75-76) 
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 O professor Z afirmou que, dependendo da disciplina, ele consegue promover esse 

momento com os alunos e, posteriormente, um outro momento para verificação, como 

verdadeiras ou não, das hipóteses levantadas pelos mesmos, possibilitando assim a capacidade 

de adquirirem novos conhecimentos e levantarem novas hipóteses. 

 
[...] dependendo da disciplina eu consigo fazer, como por exemplo, [disciplina] eu 

consigo trabalhar, dando esse intervalo pra eles formularem as hipóteses, pra eles 

formularem [...] a partir de leituras de texto que eu levo pra sala, formularem [...] as 

suas hipóteses […] propor as suas considerações acerca de um determinado fato, e aí 

depois a gente parte para a prática de provar se isso é verdadeiro ou não. (Professor 

Z, 2019, entrevista). 

 

 Autores como Júnior, Ferreira e Hartwig (2008), Carvalho (2013), Nunes e Motokane 

(2015) e Marsulo e Silva (2005) falam da importância dos momentos de elaboração e 

formulação de hipóteses pelos discentes e de como essa prática tem grande contribuição para o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. Isso representa a passagem de um ensino expositivo, 

em que o professor organiza toda a linha de raciocínio e os alunos só a seguem e procuram 

entender o que é exposto, para um ensino que proporciona condições para que o aluno possa 

investigar, questionar e construir seu conhecimento, pois ao criar um problema o professor 

passa a tarefa de raciocinar para o aluno, deixando-o responsável pela elaboração de possíveis 

hipóteses para a resolução e assim responsável pela construção de novos conhecimentos. 

 A respeito da utilização e do desenvolvimento da problematização nas aulas e de como 

os professores fazem uso dessa metodologia, os professores Y e Z afirmaram não trabalharem 

com a problematização em suas aulas, atribuindo isso às disciplinas que, muitas vezes, não 

permitirem tal ação dentro dos conteúdos a serem estudados. 

 
[...] quando a gente fala em problematizar, na minha ideia, ela vem a partir de um 

problema […]. Em [disciplina] eu não vejo muito essas questões, muitas vezes de 

problema. Às vezes a gente ainda pega, fala um pouco de questões de... questões mais 

de impactos social da [disciplina]... Mas problematização, não acho. Mesmo que eu 

tenha as perguntas dos estudos e que tenha um texto onde você possa se basear, onde 

você possa trabalhar, acho muito difícil. (Professor Y, 2019, entrevista). 
 

 O professor Z respondeu não trabalhar com a problematização e que fez algumas 

tentativas em algumas turmas, mas que não teve sucesso ou uma resposta positiva dos alunos, 

citando ainda que não é muito fácil inserir novas metodologias, com as quais o aluno não está 

acostumado e que necessitam muito tempo para serem desenvolvidas. 

 Os professores, no decorrer da entrevista, apesar de afirmarem não fazerem uso da 

problematização, vão citando exemplos de algumas questões-problema que surgem no decorrer 

de suas aulas como, por exemplo, o citado abaixo pelo professor Y. 
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[...] talvez a problematização seja mais trabalhada no último ponto [da disciplina], [...] 

então existem muitas vezes que você tem que montar padrões a partir de algo. Então, 

você tem [algo], [...] a partir dali eu vou te dar um problema, quero que você me monte 

[algo] com um histórico […]. (Professor Y, 2019, entrevista). 

 

 O professor X foi o único que afirmou fazer uso da problematização, ressaltando ainda 

a importância de se trabalhar a problematização envolvendo o cotidiano, a realidade em que os 

professores e os alunos estão inseridos, facilitando assim não só a forma como os alunos 

aprendem, mas também a forma como os professores ensinam. Capecchi (2013, p. 23) ratifica 

a posição do Professor X ao afirmar que “[…] é preciso criar condições a fim de que o cotidiano 

seja problematizado em sala de aula – para que novas questões sejam criadas e ferramentas para 

respondê-las sejam apresentadas e experimentadas.” 

 
[...] geralmente eu gosto de trabalhar com problemas [...] eu junto com os alunos, a 

gente tenta desenvolver alguns problemas que relacionam o conteúdo estudado com 

coisas do dia a dia, com coisas da nossa realidade. Então, sim, eu costumo trabalhar 

com problemas nessa perspectiva como metodologia, mas também como atitude... eu 

vejo que problematizar é mais do que um método, deve ir além da metodologia, deve 

ser uma atitude. Então eu procuro nas minhas aulas despertar nos alunos a necessidade 

de se perguntar sobre tudo da vida. (Professor X, 2019, entrevista) 
 

 O professor X implica ainda que a área de conhecimento que ele trabalha “possibilita 

ao aluno oportunidades de explorar desde as partículas subatômicas até as galáxias, e de 

questionar sobre como as coisas são”, citando ainda exemplos de questões-problema básicos 

como: por que que o arco-íris tem essas cores? Como surgiu o arco-íris? Por que o céu é azul? 

Que tornam as aulas mais interessantes e que despertam o interesse, a curiosidade dos alunos, 

fazendo com que os mesmos investiguem e busquem por respostas. Nesse contexto, autores 

como Goi e Santos (2015, p. 11) indagam que “a resolução de problemas é uma estratégia 

motivadora e permite aos alunos desenvolver atitudes e construir a própria metodologia na 

organização de formas para resolver os problemas”. 

 Como não existe uma forma única e correta de resolução dos problemas propostos, cada 

aluno vai necessitar buscar a melhor abordagem para resolver as questões-problema, tornando-

se críticos, criativos e autores do próprio conhecimento. 

 A quinta questão se referia a concepção de problematização dos professores. Apesar de 

alguns não trabalharem com tal abordagem de ensino em suas aulas, todos possuem uma mesma 

linha de raciocínio a respeito do que seria a problematização, o que ficou bem explícito na fala 

do professor X. 

 
[...] problematização pra mim [...] é criar um problema, mas criar um problema não 

só no âmbito da metodologia, de método pra você desenvolver uma sequência de 

ensino pra ensinar algo [...] que o problema vá levar a resposta, então não é só a 

questão de criar um problema em meio a uma sequência, mas de desenvolver uma 

atitude problematizadora, uma atitude crítica, uma atitude questionadora que procura 
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saber porque as coisas são assim, [...] problematizar é mais do que se preocupar com 

resultado, eu nem sempre me preocupo com a resposta da pergunta, mas no processo 

que vai levar o aluno a procurar essa resposta. (Professor X, 2019, entrevista) 

 

 A ideia de problematização que os professores possuem se relaciona muito com a de 

alguns autores que veem a problematização como um processo de transformação, de superar o 

olhar fundado no senso comum, daquilo que já é conhecido, e não apenas como um meio de 

acesso à respostas de algo que já vem pronto, problematizar é formular problemas diferentes 

daqueles que os alunos estão acostumados a elaborar, é tirá-los da zona de conforto a qual estão 

acostumados e proporcionar oportunidades para que novos conhecimentos sejam construídos, 

ou seja, não é propor questões que possibilitem a aplicação ou expliquem conceitos já vistos 

anteriormente, mas sim, criar condições para a aprendizagem de novos conceitos (CAPECCHI, 

2013). 

 A sexta pergunta, questionou se há momentos para a investigação durante as aulas, ou 

seja, momentos em que os estudantes pesquisam e dialogam sobre o assunto entre si e/ou com 

os professores. Os professores responderam que: 

Sim, sim, depende muito da disciplina e da turma. Por exemplo, quando é [disciplina] 

eu não trabalho tanto com problematização, tem alguns problemas envolvendo 

porcentagem ou outra coisa, mas geralmente é uma coisa mais mecânica, de calcular, 

de aplicar fórmulas, não tem muito espaço pra hipóteses, e... pra discussão sim, um 

com o outro, pra ver se a soma foi certa, justamente pra cobrir a deficiência da 

Educação Básica na parte de [disciplina]. Mas em [outras disciplinas] eu costumo 

trabalhar com problemas, aí nessas ocasiões, geralmente é em grupo. Seja nos grupos 

ou com a turma toda, há espaço pra discussão das hipóteses, pra conversar... mas eu 

deixo muito livre pra eles, então nem sempre exijo dos grupos, nem sempre 

acompanho se eles tão fazendo hipóteses, quais são as hipóteses e que tipo de 

discussão eles estão fazendo, eu nem sempre [...] acompanho isso não. (Professor X, 

2019, entrevista). 
 

Então, sobre isso não. Essa investigação ela é pautada realmente somente com o livro, 

mesmo eu apresentando muitas vezes sites que mostram e traga alguns vídeos, não 

existe esse momento investigativo em sala de aula, ao menos não na minha concepção. 

Pesquisar e dialogar sobre o assunto... eu não sei... pesquisar eles pesquisam, mas 

somente pelo material, dialogar a gente tenta dialogar no dia seguinte a partir da 

resolução, a gente vai explicando conteúdo... um falando o que encontrou, mas na 

maioria das vezes existe... dependendo da questão se não tiver copiada [...]  no livro, 

[...], aí começa o embate dentro da sala de aula pra descobrir qual é a resposta, […] 

mas eu não sei se isso seria... eu acho que pode ser chamado de um processo 

investigativo, talvez […]. (Professor Y, 2019, entrevista). 
 

 O professor X cita em sua fala sobre a questão de atividades em grupo, onde ele abre 

espaço para que os alunos possam inventar e pesquisar, pois os momentos de investigações e 

as resoluções de questões-problema em grupos possuem um maior aproveitamento e 

desenvolvimento por parte dos alunos, pois os alunos com desenvolvimentos intelectuais 

semelhantes possuem mais facilidades de comunicação entre si, além disso, há também as 

questões de afetividade, pois é muito mais fácil para os alunos mostrarem e explicarem suas 
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ideias ou suas estratégias de resolução para um colega do que para o professor. (CARVALHO, 

2013). 

 O momento de discussão e apresentação dos resultados obtidos nas 

investigações/pesquisas dos alunos se caracteriza como uma etapa da passagem da ação 

manipulativa que é a realizada pelo professor, para à ação intelectual que deve ser feita pelos 

alunos. 

 
E como ação intelectual os alunos vão mostrando, por meio do relato do que fizeram, 

as hipóteses que deram certo e como foram testadas. Essas ações intelectuais levam 

ao início do desenvolvimento de atitudes científicas como o levantamento de dados e 

a construção de evidências. (CARVALHO, 2013, p. 12). 

 

 Ao analisarmos as respostas dos entrevistados a respeito de sobre como os professores 

acreditam, mesmo com formas diferentes de pensar a utilização da hipótese, que o uso da 

mesma, em práticas pedagógicas, interfere no processo de ensinar e de aprender. É possível 

perceber que todos os entrevistados acreditam que a utilização da hipótese interfere e contribui 

no processo de ensino-aprendizagem e na concepção sobre a natureza da Ciência, como 

argumenta o professor X. 

 
[...] eu acho que o trabalho com a hipótese é importante, que isso deveria ser mais 

trabalhado [...] então, dependendo de como o professor trabalha a hipótese, ele pode 

reforçar um conceito errado sobre a Ciência, por exemplo, se eu faço pra você um 

experimento, [...] qual sua opinião pra explicar esse experimento? Aí você faz a 

hipótese, eu “tô” reforçando um conceito errado de Ciência que seria empírico-

indutiva, eu fiz uma experiência primeiro. Agora se eu falo [...] pense nessa hipótese 

x, aí eu lanço a ideia pra você, e aí a gente vai discutir a hipótese antes de fazer o 

experimento, aí eu acho que seria a maneira correta de trabalhar com Ciência, você 

começa discutindo a hipótese antes de fazer algum experimento, aí a gente ia tentar 

ver que experimento poderia comprovar ou refutar a hipótese. Então eu acho que o 

trabalho com hipótese ele interfere bastante na concepção sobre a natureza da Ciência. 

(Professor X, 2019, entrevista). 
 

Como no caso uma hipótese vem a partir de uma problemática e na maioria das vezes 

os alunos tem que ter uma maturidade pra identificar essa problemática e chegar a dar 

uma possível solução... e além de ter a hipótese e problematizar você ainda tem que 

saber como comprovar aquela hipótese, que eu acho que é a grande questão, então 

muitas vezes é... isso vai fazer com que o aluno [...] tenha uma autonomia no processo 

de aprendizagem [...] ele pode ter essa hipótese, ele vai procurar a partir do problema, 

não vai tá formulado [...] e aí, dessa forma o aluno está se apropriando ele mesmo do 

seu [...] processo, ele pode ver aonde ele tá falhando, aonde ele não tá... O professor 

acompanhando junto pode dar sinais de como ir e pra onde não ir... Então, talvez até 

mesmo utilizando a hipótese, ela facilite que o aluno tenha o que a gente chama de 

uma aprendizagem ativa, utilizando justamente esses problemas pra chegar numa 

resposta (Professor Y, 2019, entrevista). 

 

 Uma aula com características investigativas, ou seja, com abordagens 

problematizadoras permitindo o uso e levantamento das hipóteses pelos estudantes, favorece a 

construção do conhecimento por meio do diálogo, a argumentação dos estudantes, as interações 

professor-aluno, aluno-aluno. 
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 Ao analisar as respostas dos entrevistados, é possível inferir e observar que as atividades 

problematizadoras e investigativas podem se utilizar de uma diversidade de modalidades 

didáticas, já que cada situação exige uma solução própria. Sendo assim, além de contribuir para 

que os estudantes desenvolvam diferentes habilidades nas Ciências Naturais, podem também 

atrair o interesse e despertar a curiosidade dos alunos, deixando claro como esse tipo de 

abordagem interfere e contribui nos processos de ensino-aprendizagem (SCARPA; SILVA, 

2013). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ensinar ciências a partir de atividades investigativas, com abordagens 

problematizadoras, não favorece apenas a aprendizagem de conteúdos, mas estimula também o 

raciocínio crítico a respeito do processo de produção do conhecimento e habilidades que o 

inserem no universo das Ciências. 

 O desenvolvimento da presente pesquisa possibilitou uma análise sobre o uso da 

hipótese em estratégias de Ensino de Ciências de professores universitários e, tendo em vista o 

levantamento bibliográfico e os dados das entrevistas apresentados nesta pesquisa, pode-se 

concluir que as estratégias de ensino interferem em todo o processo de ensino aprendizagem, e 

a escolha da mesma de um modo correto pode acarretar o sucesso da aprendizagem. Ao utilizar 

abordagens mais problematizadoras/investigativas, deixa-se de lado o que seria apenas 

definição de conceitos e busca-se desenvolver habilidades procedimentais e atitudinais, tanto 

nos professores quanto nos alunos. 

 Os resultados da pesquisa mostram que a hipótese não é muito utilizada 

intencionalmente pelos professores, mas que os mesmos a consideram como importantes, 

juntamente com as abordagens problematizadoras de ensino, interferindo assim de forma 

positiva na aprendizagem e desenvolvimentos crítico e questionador dos alunos. 

 Os professores, apesar de afirmarem, de modo geral, não utilizarem a hipótese em 

situações-problema, deixam nas entrelinhas de suas falas indícios de que a exploração de 

hipóteses em suas aulas acontece, mesmo que não seja intencional. 

 O levantamento de hipóteses se mostra um momento importante na resolução de 

problemas em estratégias de ensino ou metodologias utilizadas pelos professores, e requer a 

atenção dos mesmos, no sentido de dar suporte e espaço para que os alunos sejam 

comunicadores, explicitando seus conhecimentos, dúvidas e relações que estabelecem durante 

as aulas de ciências. 
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APÊNDICE A –  ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI – UFPI 

CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS – CSHNB 

CURSO DE LINCENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/CIÊNCIAS DA 

NATUREZA – LEDOC 
 

PESQUISA DE TCC: ESTRATÉGIA DE ENSINO DE CIÊNCIAS: A HIPÓTESE COMO 

MEDIADORA DO CONHECIMENTO 

OBJETIO DA PESQUISA: Analisar a utilização da hipótese em estratégias de Ensino de 

Ciências de professores da LEDOC 

PESQUISADORA: Nicaele da Conceição Ramos 

CURSO: Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da Natureza 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES 

Data da entrevista: ______/_______/________ 

Nome do professor(a): ___________________________________________________________ 

Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 

Área: ____________________________________________________________________ 

Disciplina: ________________________________________________________________ 

 

1- Qual a sua concepção de hipótese? 

2- Conte um pouco como acontece, geralmente, o desenvolvimento de suas aulas. 

3- Existe em suas aulas um momento para formulação de hipóteses pelos estudantes? 

4- A problematização é desenvolvida em suas aulas? Como? 

5- Qual a sua concepção de problematização? 

6- Há momento para a investigação em suas aulas, ou seja, em que os estudantes pesquisam 

e dialogam sobre o assunto? 

7- Como o professor acredita que o uso da hipótese, como prática pedagógica, interfere no 

processo de ensinar e de aprender? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 
CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título da pesquisa: ESTRATÉGIA DE ENSINO DE CIÊNCIAS: A HIPÓTESE COMO MEDIADORA DO 

CONHECIMENTO 
Pesquisadora Responsável: Nicaele da Conceição Ramos 
Telefone para contato: (89) 99436.9216 
E-mail: nicaele14@gmail.com 
 

 Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa, integrada ao Curso de Licenciatura em Educação 

do Campo/Ciências da Natureza, que tem como título “ESTRATÉGIA DE ENSINO DE CIÊNCIAS: A 

HIPÓTESE COMO MEDIADORA DO CONHECIMENTO”. É uma pesquisa conduzida pela discente do curso 

supracitado, sob a orientação do Professor Dr. Gardner de Andrade Arrais. 
 Leia cuidadosamente o que se segue e em caso de dúvida você pode procurar a responsável pela pesquisa. 

No caso de aceitar participar desse estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é 

sua e a outra, que deverá ser devolvida, é dos pesquisadores. Em caso de não ser de seu interesse, não assine o 

documento, apenas devolva a pesquisadora. 
 Diante disso, é de nosso interesse que você participe como voluntário(a) nessa pesquisa, que tem como 

objetivo geral analisar a utilização da hipótese como uma estratégia de Ensino de Ciências de professores da 

LEDOC. A qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador. 
As informações prestadas na entrevista serão utilizadas como fonte de informação sobre os 

modos como o professor utiliza a hipótese no ensino de Ciências. Espera-se com esta pesquisa contribuir 

para a reflexão sobre a importância da hipótese no ensino e na aprendizagem de Ciências. 
 Desta forma, solicitamos que, livre e voluntariamente, você participe desta pesquisa, permitindo que a 

pesquisadora relacionada neste documento obtenha dados, utilizando os seguintes procedimentos: análise de 

planos de aula, observação e entrevista, necessários ao conhecimento da importância da hipótese para o ensino e 

aprendizagem de Ciências. 
 Não haverá qualquer compensação financeira a nenhuma das partes. Ao mesmo tempo informamos que 

as informações pertinentes ao estudo ficarão sob propriedade e guarda da pesquisadora. Será mantido sigilo quanto 

aos nomes dos respondentes. 
 Este documento está elaborado em duas vias, sendo uma cópia para o participante e outra para a 

pesquisadora. Você poderá entrar em contato com a pesquisadora, através do e-mail e telefone informados acima, 

na pessoa da Nicaele da Conceição Ramos. 
 Na perspectiva de contar com sua valiosa colaboração, desde já agradecemos sua atenção. 
 

Consentimento da participação na pesquisa como informante 
 Eu,__________________________________________________________________ 

declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estar de acordo em participar da 

pesquisa, sabendo que dela poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. 

 

 

Picos (PI) _____ de __________________ de 2019. 
 

____________________________________ 
Assinatura do informante 

____________________________________ 
Assinatura do pesquisador 
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