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Introdução 

O ensino por investigação vem se tornando uma grande alternativa dentro de escolas, para se 

trabalhar o ensino de Ciências de forma ativa e inovadora. As atividades investigativas dentro da 

sala de aula, estimula o desenvolvimento de conhecimentos científicos, debate de ideias e 

resolução de problemas (DE AZEVEDO, 2004). Curiosamente, várias escolas dispõem de alguns 

equipamentos e laboratórios que, no entanto, por várias razões, nunca são utilizados. Pesquisas 

vêm sendo realizadas com o intuito de investigar a experimentação em sala de aula, visando 

entender a importância dessas atividades como ferramenta de ensino e seus resultados na 

construção do conhecimento. 

Portanto, o objetivo deste estudo é apresentar os resultados do Curso de Férias de caráter 

investigativo chamado Laboratório Criativo realizado com os estudantes do Ensino Fundamental 

II da Escola Municipal Divino Espírito Santo, conduzido pelos residentes do Programa de 

Residência Pedagógica de Biologia (CAPES) do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

da Universidade Federal de Pernambuco.  

 

Material e Métodos 

O Curso de Férias teve duração de 4 horas e abordou diversas atividades utilizando a metodologia 

do ensino por investigação. Durante a realização de cada atividade os alunos seguiam os passos 

do ensino por investigação conforme Carvalho (2013): situação problema; levantamento de 

hipóteses; resolução do problema; análise dos resultados; elaboração da síntese e exposição o 

trabalho realizado. No primeiro momento os alunos construíram um vulcão para realizar o 

experimento da erupção utilizando bicarbonato de sódio e vinagre. Em seguida, os estudantes 

realizaram testes para verificarem se existia adulteração na gasolina vendida perto da escola, 

utilizando a mesma quantidade de água e analisaram se existe a separação dos líquidos.  

No terceiro momento os alunos realizaram a atividade sobre investigação criminal denominado 

“CSI RECIFE”. No início da ação, eles observaram e coletaram todos os materiais presentes na 

sala de aula, verificando pistas que poderiam ajudar na solução do crime. Identificaram a arma do 

crime que possuía vestígios de sangue e a digital na carta encontrada perto da vítima, utilizando 

alguns produtos do seu cotidiano como, água oxigenada, vela fenolftaleína 1% e iodo. Após a 

identificação, os estudantes explicaram a importância da Ciência Forense e como o assunto estava 

interligado a disciplina de Ciências e por fim compararam a digital encontrada com as digitais dos 

próprios amigos de turma para descobrir o verdadeiro culpado do crime. 

Para finalizar o clube de férias, foi aplicado o jogo “BioBingo” como forma de verificar a 

aprendizagem dos estudantes e acompanhar o desenvolvimento do conhecimento científico 
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utilizando o ensino por investigação como uma metodologia inovadora e alternativa no ensino de 

Ciências.  

 

Resultados e Discussão 

Com as atividades realizadas no clube de férias foi perceptível o entusiasmo e curiosidade por 

parte dos estudantes presentes, que durante todo o processo e desenvolvimento das atividades 

participaram e questionaram sobre os experimentos realizados e os conceitos de Biologia e 

Química que foram abordados. Os estudantes debateram sobre a função dos materiais utilizados, 

os resultados observados como a erupção do vulcão, a separação das misturas de gasolina e água, 

a impressão digital, amostra de sangue e a importância da Ciência Forense na sociedade. 

Verificou-se que as atividades investigativas fizeram com que os discentes sejam protagonistas 

da sua própria aprendizagem e que a obtenção da informação seja adquirida de forma prazerosa. 

Segundo Carvalho (2013), uma sala de aula de Ciências deve ser como um ambiente investigativo 

no qual os estudantes possam ser mediados pelos professores no desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem, ampliando gradativamente o seu interesse pelos conhecimentos científicos. 

  

Considerações Finais 

 Durante o processo o curso de férias foi observado uma boa participação e interesse pelo 

conteúdo abordado, havendo a colaboração dos estudantes em todas as etapas com os seus 

conhecimentos prévios e conceitos do seu cotidiano tornando uma aula mais construtiva, 

interessante e que estimula o senso investigativo dos envolvidos sem deixar de abordar os 

conceitos científicos e temas da atualidade. 

Logo, prova-se que apesar das dificuldades encontradas em algumas escolas públicas de Educação 

Básica existe a possibilidade de utilizar materiais acessíveis e de fácil manuseio em aulas mais 

atrativas e que se importam com o desenvolvimento do senso crítico e investigativo dos seus 

estudantes. Essas metodologias podem ser vistas como uma alternativa no ensino de Ciências 

promovendo uma aprendizagem mais eficaz e que estimule a educação científica no âmbito 

escolar.  
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