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RESUMO  

Os experimentos investigativos são uma das estratégias sugeridas para permitir 
participação mais ativa dos alunos no processo de investigação 

Este trabalho investigou as habilidades cognitivas manifestadas por alunos do ensino 
médio de química em uma atividade experimental investigativa. O experimento pretendia 
investigar quais fatores interferem no ponto de ebulição de um material. Os alunos tiveram a 
oportunidade de participar de todas as etapas de investigação, desde a proposição de hipóteses 
até a elaboração de um relatório. 

A análise dos resultados evidencia grande participação dos alunos na atividade e 
manifestação de habilidades cognitivas de alta ordem, como elaboração de hipóteses; porém, 
grande parte das respostas foi classificada como habilidades cognitivas de baixa ordem, talvez 
por se tratar de uma atividade pouco conhecida pelos alunos e exigir maior esforço cognitivo em 
algumas etapas. 

INTRODUÇÃO 

 
A experimentação no ensino tem sido investigada exaustivamente nos últimos trinta 

anos. Existe uma vasta gama de artigos e livros defendendo a experimentação no ensino de 
química, porém o que se tem percebido é que muitos pesquisadores discordam do modo como 
essas atividades são propostas e executadas. (Hodson 1994; Gil-Perez & Valdés Castro, 1996; 
Gonzales, 1992; Watson et al, 1995). 

As atividades experimentais, tanto no ensino médio como em muitas universidades, 
ainda são muitas vezes tratadas de forma acrítica e aproblemática. Pouca oportunidade é dada 
aos alunos no processo de coleta de dados, análise e elaboração de hipóteses. O professor é o 
detentor do conhecimento e a ciência é tratada de forma empírica e algorítmica. O aluno é o 
agente passivo da aula e a ele cabe seguir um protocolo proposto pelo professor para a atividade 
experimental, elaborar um relatório e tentar ao máximo se aproximar dos resultados já esperados.  

A postura construtivista, disseminada nos últimos trinta anos, tem como marco central a 
participação do aluno no processo de construção do conhecimento e o professor como seu 
mediador ou facilitador, valorizando a participação ativa do estudante na resolução de situações 
problemáticas, possibilitando-o a predizer respostas, testar hipóteses, argumentar, discutir com 
os pares, podendo atingir a compreensão de um conteúdo.  

Fica evidente a necessidade de se investir na proposição de metodologias e estratégias 
capazes de proporcionar o desenvolvimento cognitivo do aluno, e a experimentação em química 
pode contribuir para que esse objetivo possa se concretizar. 

Existem várias propostas de ensino e aprendizagem à procura de melhores resultados 
para a experimentação no ensino de ciências. A experimentação investigativa tem sido 
considerada por diversos pesquisadores como uma alternativa para melhorar e intensificar o 
papel do aluno na atividade. Essas atividades, segundo os pesquisadores podem permitir uma 
maior participação do aluno em todos os processos de investigação, ou seja, desde a 
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interpretação do problema à uma possível solução para ele (Gil-Perez e Valdez Castro, 1996; 
Domin, 1999; Hodson, 2005). Nessa abordagem, os alunos têm a oportunidade de discutir, 
questionar suas hipóteses e idéias iniciais, confirmá- las ou refutá-las, coletar e analisar dados 
para encontrar possíveis soluções para o problema. 

Assim, se uma aula experimental for organizada de forma a colocar o aluno diante de uma 
situação problema, e estiver direcionada para a resolução deste problema, poderá contribuir para o aluno 
raciocinar logicamente sobre a situação e apresentar argumentos na tentativa de analisar os dados e 
apresentar uma conclusão  plausível.  Se o estudante tiver a oportunidade de acompanhar e interpretar as 
etapas da investigação, ele possivelmente será capaz de elaborar hipóteses, testá-las e discutí-las, 
aprendendo sobre os fenômenos químicos estudados e os conceitos que os explicam, alcançando os 
objetivos da uma aula experimental, a qual privilegia o desenvolvimento de habilidades cognitivas e o 
raciocínio lógico.  

Neste trabalho investigou-se as habilidades cognitivas manifestadas por alunos do primeiro ano 
do ensino médio de química em uma atividade experimental investigativa, denominada laboratório 
aberto. Os alunos, nessa atividade, deveriam elaborar hipóteses para  investigar quais fatores afetavam o 
ponto de fusão de um material, elaborar um experimento, executá-lo, analisar  os dados  e comunicá-los 
para a sala. Assim, ao investigar todo o processo de experimentação, desde o pré-laboratório até o pós-
laboratório, foi possível analisar qualitativamente as  habilidades cognitivas manifestadas pelos alunos 
durante essa atividade. 

AS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS INVESTIGATIVAS 

 
Muitas atividades experimentais ainda são desenvolvidas e executadas em sala de aula com o 

objetivo de motivar o aluno ou  comprovar fatos e teorias previamente vistos em sala de aula. Porém, as 
pesquisas têm evidenciado que atividades pautadas nestas concepções são deficientes no que se refere à 
aprendizagem do aluno.  

Pesquisas atuais têm se intensificado à procura de metodologias que priorizem a participação 
ativa do aluno no processo de aprendizagem. Assim, com relação à experimentação, o aluno, segundo tais 
concepções, precisa estar diante de um problema e tentar solucioná-lo, mas, sempre com o auxílio do 
professor. 

Para Gil-Perez et al (2005), o problema existirá se e somente se, a pessoa que o projeta, 
identifica que há algo interessante parar resolver, mas não dispõe de procedimentos automáticos  
que lhe permita chegar a solução de maneira mais ou menos imediata, mas requer  um processo 
de reflexão ou tomada de decisões sobre a seqüência dos passos a seguir, ou seja, para que um 
problema, seja realmente um problema, não deve ter uma solução evidente para a pessoa 
interessada em resolvê- lo, é necessário que se realize uma investigação.  

Os mesmos autores insistem na possibilidade de se obter melhores resultados no Ensino 
de Ciências a partir do estabelecimento de propostas que contemplem a atividade do aluno 
através de seu envolvimento ativo no processo de aprendizagem. Este método, chamado de 
método investigativo, tem mostrado eficácia em desenvolver aspectos fundamentais para a 
educação científica, entre os quais, a possibilidade de que o aprendiz esteja exposto a atividades 
que favoreçam o desenvolvimento de habilidades de observação, formulação, teste, discussão, 
entre outros. 

Segundo Hodson (1994), o trabalho experimental deve estimular o desenvolvimento 
conceitual, fazendo com que os estudantes explorem, elaborem e supervisionem suas idéias, 
comparando-as com a idéia científica, pois só assim elas terão papel importante no 
desenvolvimento cognitivo. Pesquisas mostram que os estudantes desenvolvem melhor sua 
compreensão conceitual e aprendem mais acerca da natureza das ciências quando participam em 
investigações científicas, em que haja suficiente oportunidade e apoio para reflexão . 
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A experimentação deve despertar o aluno para a descoberta e investigação, assim, as 
aulas práticas de Química devem ser elaboradas de forma a valorizar o desenvolvimento lógico 
dos alunos, permitindo que eles desenvolvam a capacidade de relacionar dados empíricos com o 
referencial teórico. 

Segundo Carvalho, “a atividade deve estar acompanhada de situações  
problematizadoras, questionadoras, diálogo, envolvendo portanto, a resolução de problemas e 
levando à introdução de conceitos” (Carvalho et al,1999, p.42). Ainda segundo a autora, a 
resolução de um problema pela experimentação deve envolver também reflexões, relatos, 
discussões, ponderações e explicações,  processos típicos de uma investigação científica. 

Atividades nas quais o aluno se limita a manipulação de materiais ou observação de 
fatos se demonstram de fraco caráter cognitivo, ou seja, permitem pouca participação do aluno 
na elaboração de hipóteses, no contraste de idéias, na análise de variáveis. Essas atividades 
geralmente apresentam um manual pré-elaborado e estruturado, limitando a participação do 
aluno.  

Domin (1999), argumenta que as atividades de laboratório freqüentemente apresentam 
natureza de “receita de cozinha”, e são planejadas com o propósito de consumir mínimos 
recursos, tempo, espaço, equipamentos e pessoal. Pouca ênfase é dada o planejamento 
experimental e interpretação dos resultados.  

Para ele, duas explicações podem ser dadas para a ineficácia das atividades 
experimentais. A primeira se refere ao tempo que os estudantes perdem determinando se o 
resultado obtido é o correto, do que investindo esse tempo em planejamento e organização dos 
experimentos. Segundo, o plano de laboratório das atividades tradicionais facilita o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas de ordem baixa (aprendizagem mecânica, resolução 
de problemas algorítmicos). 

Shiland (1999), declara que uma mudança na estruturação e objetivos dessas atividades, 
como, por exemplo, permitir que os alunos identifiquem e controlem variáveis ou que participem 
da elaboração do procedimento experimental pode contribuir para aumentar e valorizar processos 
cognitivos mais complexos. Corroborando sua idéia, Bennet e O’Neal (1998) argumentam que a 
ausência dos alunos na participação no planejamento do experimento desestimula sua apreciação no 
processo de desenvolvimento dos conhecimentos químicos, uma vez que os experimentos já são 
entregues aos alunos em um protocolo e a eles cabe responder o que está certo ou errado. 

Esta liberdade dada pelos professores aos alunos em atividades experimentais pode estar 
relacionada com o nível de abertura nas atividades práticas. Segundo  Jimenez Valverde et al 
(2006), estes níveis revelam o esforço mental exigido para o aluno resolver o problema 
experimental. Ou seja, exigir maior esforço mental significa que os alunos deveriam desenvolver 
habilidades de maior nível cognitivo. 

Os atores utilizaram os níveis de abertura propostos por Herron (1971). Neste caso, o 
nível de abertura 0, por exemplo, é considerado como aquele experimento de demonstração 
expositivo no qual são dados previamente o objetivo, os materiais, o método e a solução. Já o 
nível 4, o de maior abertura (projeto), os alunos realizam uma investigação, cujo objetivo pode 
ser proposto pelo professor ou pelos próprios alunos, e os materiais, métodos e soluções são 
desenvolvidos pelos alunos. Este nível de abertura permite uma maior participação dos alunos no 
processo de investigação, fazendo com que pensem sobre o problema e suas variáveis, exigindo 
maior esforço cognitivo para sua resolução. Desta forma, os maiores níveis de abertura poderiam ser 
alcançados com a experimentação investigativa, uma vez que estas atividades permitem que os alunos 
participem dos processos de investigação mais ativamente pensando e argumentando sobre o problema 
proposto. 

 Hofstein e colaboradores (2005), concebem as atividades investigativas (inquiry-type 
laboratories) centrais para a aprendizagem de ciências desde que os estudantes estejam envolvidos no 
processo de compreensão de problemas e questões científicas, formulação de hipóteses, planejamento de 
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experimentos, coleta e análise de dados e que tenham a oportunidade de inferir conclusões sobre os 
problemas científicos ou fenômenos. 

Segundo The National Science Education Standards, descrito no artigo de Hofstein e Lunetta 
(2004), o termo investigação (inquiry) pode ser definido de duas maneiras: (a) como capacidade de 
entendimento, na qual os estudantes têm a oportunidade de construir conceitos e padrões, e criar 
significado sobre uma idéia para explicar suas experiências; (b) em termos de habilidades e competências. 
Aqui Bybee, citado ainda por Hofstein e Lunetta (2004), inclui para o termo identificar e propor questões 
cientificamente orientadas, formular hipóteses, planejar e conduzir investigações científicas, formular e 
revisar explicações científicas, e comunicar e defender os argumentos científicos. O autor argumenta 
ainda que muitas destas habilidades e competências estão de acordo com aquelas que caracterizam o 
trabalho laboratorial investigativo, ou seja, uma atividade que coloca o estudante no centro do processo de 
aprendizagem. 

As atividades experimentais investigativas, portanto, podem contribuir para o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas, desde que sejam planejadas e executadas de forma a 
privilegiar a participação do aluno 

A experimentação pode ter grande poder de desenvolver nos alunos a capacidade cognitiva, e se 
conduzidas de maneira a favorecer o pensamento lógico, o processo ensino-aprendizagem poderá 
alcançar resultados satisfatórios quanto ao desenvolvimento dessas habilidades.  

Para Zoller (2002) as habilidades cognitivas podem ser definidas em duas categorias: as 
habilidades cognitivas de ordem baixa (LOCS)1 e as de ordem alta (HOCS)2. 

Habilidades Cognitivas de Baixa Ordem são caracterizadas por capacidades tais como: 
conhecer, recordar/relembrar a informação e/ou aplicação simples de conhecimento ou algoritmos 
memorizados em situações familiares e resolução de exercícios, já  as de Alta Ordem são referidas como 
aquelas capacidades orientadas para a investigação, resolução de problemas (não exercícios), tomada de 
decisões, desenvolvimento do pensamento crítico e avaliativo. Questões de alta ordem cognitiva são 
definidas como: problemas não familiares para o estudante, que requerem para sua solução, 
conhecimento adicional, aplicação, análise e capacidades sintéticas, tal como fazer conexões e 
pensamentos avaliativos, para a solução.  

As práticas de laboratório nas quais os alunos seguem um procedimento tipo receita, coletam os 
dados, mas não os discutem ou os analisam têm-se demonstrado de forte caráter de baixa cognição. Os 
alunos não compreendem o porquê do experimento, não desenvolvem uma síntese do que foi proposto. 

As questões de baixa ordem cognitiva requerem dos alunos apenas relembrar a informação ou 
simplesmente aplicar a teoria ou conhecimento a situações e contextos familiares, as quais podem ser 
solucionados por meio de processos algoritmos específicos ou práticos que requerem apenas técnica, 
aplicação ou memorização de procedimentos para sua resolução. Pesquisas indicam que muitos 
estudantes resolvem os problemas de química usando somente estratégias algorítmicas e não entendem os 
conceitos químicos. (Gabel et al. 19843 apud Zoler 2002). 

As atividades orientadas para o desenvolvimento cognitivo do aluno, podem permitir que estes 
construam suas explicações para a compreensão do fenômeno, estabelecendo relações entre os dados e 
fatos químicos observados. Pode-se oferecer ao aluno a oportunidade de pensar sobre o problema, 
resolvê-lo através da experimentação, relatar e discutir suas idéias, que poderão contribuir para o processo 
de conceituação do fenômeno químico. 

De acordo com Carvalho et al (1999), para que a atividade experimental tenha caráter 
investigativo e possa ser considerada uma atividade de investigação, a ação do aluno não deve se limitar 
apenas ao trabalho de manipulação ou observação, a resolução de um problema pela experimentação 

                                                 
1 LOCS : Lower Order Cognitive Skills  
2 HOCS : Higher Order Cognitive Skills  
3 Gabel, D. L., Sherwood, R. D. and Enochs, L. (1984) Problem-solving skills of high school 
chemistry student. Journal of Research in Science Teaching, 21, 221–233. 
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deve envolver também reflexões, relatos, discussões, ponderações e explicações características de uma 
investigação científica. 

A autora utiliza o termo Laboratório Aberto para definir uma atividade experimental 
investigativa na qual o aluno se envolve na resolução de um problema, e se mobiliza a procura de uma 
metodologia para a sua resolução. Esta atividade pode ser dividida em seis momentos segundo a autora: 
proposta do trabalho, levantamento de hipóteses, elaboração do plano de trabalho, montagem dos arranjos 
experimentais e coleta de dados, análise dos dados e conclusão.  

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
A metodologia da pesquisa apresenta as características de uma abordagem qualitativa, 

uma vez que investigou-se as respostas dos alunos durante uma atividade experimental 
investigativa, analisando os relatórios escritos pelos alunos e a transcrição de suas falas. 

Foram gravadas, em áudio e vídeo, uma seqüência de três aulas do primeiro ano do ensino 
médio de um colégio localizado na cidade de São Paulo. As filmagens da primeira aula, quando a 
professora discute com os alunos a hipótese a ser investigada e na última aula, quando toda a sala discute 
as conclusões, foram realizadas a fim de capturar a fala de todos os alunos da sala a qual era composta por 
aproximadamente 30 alunos. Alguns gravadores foram distribuídos pela sala para contribuir para uma 
melhor coleta dos dados. No momento da discussão pelos grupos para a elaboração do procedimento e no 
momento da realização do experimento, procurou-se valorizar o momento de discussão dos alunos em 
grupo. Dois grupos foram registrados, um em vídeo e outro em áudio. Cada grupo era formado por cinco 
ou  seis alunos. 

Notas de campo também foram realizadas, auxiliando na análise dos dados. Relatórios 
elaborados pelos alunos também foram coletados e analisados. As transcrições das falas do 
professor e dos alunos foram realizadas pela própria pesquisadora, contribuindo para maior 
fidedignidade e qualidade das transcrições para análise.  

 A escolha da escola foi determinada pelos pesquisadores por dois motivos: (1) por sediar e 
executar pesquisas de interesse próprio e de universidades, conforme descrito em seu projeto pedagógico 
e (2) as aulas da professora de química se enquadrarem nas características construtivistas e investigativas 
defendidas neste trabalho. O trabalho exercido pela professora na escola  já era de conhecimento da 
pesquisadora, porém para validar as evidências de uma prática construtivista e investigativa, um 
questionário, elaborado com pressupostos do referencial teórico que conduz a pesquisa, foi respondido 
pela professora, e também algumas aulas antes das gravações utilizadas na pesquisa foram 
acompanhadas.  

Para a pesquisa, não se determinou qual conteúdo químico seria investigado, a 
pesquisadora gravou e analisou as aulas do segundo semestre sem nenhuma interferência 
metodológica. Cabe ressaltar que as filmagens foram realizadas pela pesquisadora, procedimento 
que contribui para a melhor compreensão das posteriores transcrições.  

A escola apresenta infra-estrutura para a realização de atividades deste tipo. A sala de aula é 
integrada ao laboratório e facilita a realização de experimentos. O laboratório contém vidrarias e 
reagentes suficientes para a realização das atividades experimentais e conta com o auxílio de um técnico, 
contribuindo para a realização das atividades experimentais. 

A professora se dedica exclusivamente aos trabalhos da escola, o que contribui 
significativamente para o planejamento de atividades experimentais, uma vez que um dos fatores 
mais citados pelos  professores para a ausência de atividades experimentais é a falta de tempo 
para o seu planejamento (Lima, 2004). 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISE 
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O processo de elaboração das categorias para esta pesquisa foi baseado nos objetivos 
conceituais e cognitivos propostos para as atividades experimentais investigativas em um contexto 
construtivista.  

Duas categorizações foram utilizadas para a compreensão no nível de  habilidades cognitivas 
desenvolvidas pelos alunos. A primeira se refere às questões propostas pelo professor e a segunda às 
respostas elaboradas pelos alunos para essas questões.  

As categorias para análise das respostas dos alunos foram elaboradas previamente pelas 
pesquisadoras baseando-se no procedimento por caixas4 (Bardin,1977), utilizando como referencial as 
definições de Zoller (2002) para as habilidades cognitivas  (Tabela 1) .  

Após a transcrição, as falas e as questões escritas dos alunos foram categorizadas 
utilizando os níveis cognitivos apresentados na  tabela 1. As categorias foram apresentadas e 
discutidas com um grupo de pesquisadores para seu redimensionamento e posterior validação. 

As perguntas propostas pelo professor também foram analisadas conforme conjunto de 
categorias descritas na Tabela 2. Adaptou-se o critério de categorias desenvolvido por 
Shepardison e Pizzini (1991), que investigaram o nível de exigência cognitiva requerido pelas 
questões propostas em livros didáticos do ensino médio de química.  
 

Tabela 1: Nível cognitivo das  respostas dos alunos 

Nível Categoria de resposta ALG 
N1 • Não reconhece a situação problema. 

•  Limita-se a expor um dado relembrado.  
• Retêm-se a aplicação de fórmulas ou conceitos 

Nível Categoria de resposta LOCS 

N2 • Reconhece a situação problemática e identifica o que deve ser buscado.  
• Não identifica variáveis 
• Não estabelece processos de controle para a seleção das informações.  
• Não justifica as  respostas de acordo com os conceitos exigidos 

N3 • Explica a resolução do problema utilizando conceitos já conhecidos ou relembrados 
(resoluções não fundamentadas, por tentativa) e quando necessário representa o problema 
com fórmulas ou equações.  

• Identifica e estabelece processos de controle para a seleção das informações 
• Identifica as variáveis, podendo não compreender seus significados conceituais. 

Nível Categoria de resposta HOCS 

N4 •  Seleciona as informações relevantes. 
•  Analisa ou avalia as  variáveis ou relações causais entre os elementos do problema.  
•  Sugere as possíveis soluções do problema ou relações causais entre os elementos do 

problema.  
• Exibe capacidade de elaboração de hipóteses 

N5 • Aborda ou generaliza o problema em outros contextos ou condições iniciais 

 
 
 

                                                 
4caixas: procedimento de categorização proposto por Bardin (1977), no qual é fornecido o sistema de categorias e 
repartem-se da melhor maneira possível os elementos, á medida que vão sendo encontrados, aplicáveis no caso da 
organização do material decorrer diretamente dos funcionamentos teóricos hipotéticos. 
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Tabela 2: Nível de cognição das questões propostas para os alunos 

Nível Descrição 
 

P1 
Requer que o estudante somente recorde uma informação partindo dos dados 
obtidos. 

 
P2 

Requer que o estudante desenvolva atividades como seqüenciar, comparar, 
contrastar, aplicar leis e conceitos para a resolução do problema. 

 
P3 

Requer que o estudante utilize os dados obtidos para propor hipóteses, fazer 
inferências, avaliar condições e generalizar. 

 
A análise das perguntas dos professores é de fundamental importância, pois para que o 

aluno se engaje efetivamente no processo, é necessário que a tarefa proposta seja desafiadora e 
significativa. A análise das respostas dos alunos pode exibir o grau de habilidade cognitiva 
exigida pelo aluno para a resolução do problema e sua contribuição no processo de ensino e 
aprendizagem. 

O LABORATÓRIO ABERTO 

Atividade Proposta: Fatores que afetam o  ponto de ebulição 

A questão problema proposta pela professora foi: Quais fatores afetam o ponto de 
ebulição de um material? Desta forma, a professora faz uma breve introdução sobre a definição 
de ponto de ebulição e explicações sobre a diferença entre evaporação e ponto de ebulição. 

Os alunos elaboraram algumas hipóteses partindo de suas idéias prévias: (1) 
temperatura inicial do material; (2) pressão (referenciando o cozimento de alimentos com a 
panela tampada e destampada); (3) tamanho do recipiente (volume); (4) tipos de materiais 
(composição); (5) densidade (conceito construído recentemente); (6) intensidade da chama; (7) 
massa. Dos fatores apontados, somente o (5) e (7) não foram escolhidos por nenhum grupo. 

Depois do levantamento de hipóteses, os alunos formaram grupos de cinco ou seis 
alunos  com o objetivo de elaborar o plano de trabalho, que deveria conter o material necessário 
para a sua realização, as previsões e o procedimento detalhado. Cada grupo investigou uma da 
cinco variáveis. Nesta mesma aula, após a discussão, os alunos entregaram o plano de 
investigação para a professora, para que ela pudesse fazer as alterações necessárias e avaliar a 
possibilidade ou não da realização dos experimentos. Na aula seguinte, os materiais e reagentes 
de cada grupo encontravam-se preparados  e os procedimentos foram devolvidos aos alunos para 
sua realização  

Os alunos realizaram o experimento nessa segunda aula e discutiram os dados  obtidos e 
as possíveis soluções para o problema. Uma terceira aula foi reservada para alguns grupos que 
tiveram de repetir o experimento ou precisaram de mais tempo para obter suas possíveis 
soluções. Na quarta aula, os alunos colocaram seus resultados no quadro para facilitar a 
visualização de todos os outros grupos, e com a intervenção da professora, discutiram seus 
resultados com a sala e comunicaram suas conclusões para os colegas. Após a discussão os 
alunos entregaram para a professora relatórios individuais contendo o objetivo, materiais 
utilizados, previsão, procedimento, resultados  e conclusão. 

 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados será apresentada em três momentos: levantamento de hipóteses; 
discussão dos grupos para elaboração do experimento e execução do experimento; e discussão 
geral. 

Analisando as falas de todos os alunos e da professora na primeira aula, verifica-se que 
no início da aula a professora pretende conceituar evaporação e ebulição antes de propor o 
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problema principal.  Assim, no início da aula a grande maioria das questões propostas pela 
professora foi classifica no nível P1 ou P2, pois estas questões exigiam somente recordar ou 
comparar dados, como por exemplo: “A que temperatura a água ferve?” ou “A que temperatura 
a água evapora?” As respostas dos alunos a essas questões foram classificadas nos níveis N1 ou 
N2, ou seja, respostas de baixa ordem cognitiva, uma vez que exigiam dos alunos expor um dado 
relembrado, aplicar conceitos, mas não exigiam processo de identificação de variáveis ou 
justificativas. Nenhuma resposta foi classificada como N4 neste momento da aula. 

Entretanto, a questão problema proposta pela professora : “O que afeta a temperatura de 
ebulição de um material?” requer que os alunos proponham hipóteses para a sua solução. Assim, 
após expor a pergunta muitas hipóteses foram sugeridas pelos alunos e algumas delas foram 
escolhidas para investigação. Verifica-se que a professora elaborou um maior número de 
questões que podem ser classificadas no nível P3 e que as respostas dos alunos estão entre os 
níveis HOCS e LOCS (N3 e N4). 

Tabela 3 : Porcentagem de questões propostas e respostas dos alunos 

Questões propostas pela professora 
 

Respostas dos alunos 

Nível % Nível % 
P1 26 N1 8,3 
P2 31 N2 55,6 
P3 43 N3 11,1 
  N4 25 
  N5 0 

 
Esta etapa da aula teve duração de vinte e sete minutos, o restante foi  destinado para os 

alunos elaborarem os procedimentos.  
Na elaboração do procedimento observa-se grande dificuldade por parte dos alunos para propor 

o objetivo e fazer as previsões, o que pode ser explicado, talvez, pelo baixo nível de liberdade dado 
geralmente a alguns alunos em atividades laboratoriais, uma vez que se refere à primeira série do ensino 
médio e, estes alunos, poderiam estar acostumados a executar atividades “tipo receita” nas séries 
anteriores, se limitando a algumas etapas da investigação. Observa-se também que em alguns relatórios 
iniciais os grupos omitem essas questões, talvez pelo medo em responder algo diferente do que o 
professor esperava e serem advertidos. Porém, o engajamento dos alunos na atividade é grande e sua 
resolução se demonstra desafiadora.  

Fica evidente na análise dos relatórios e das transcrições a dificuldade dos alunos em 
compreender a relação entre tempo e temperatura. Alguns grupos ao propor seus procedimentos 
determinam o tempo como o objeto de estudo e não a temperatura. Para eles, o tempo é 
determinante e pode alterar a temperatura. 

Um dos grupos, por exemplo, investigou se o volume de um material (o grupo utilizou leite)  
tem influência na temperatura de ebulição, e o episódio abaixo evidencia a dificuldade descrita 5: 

 
Al 1: Em quanto tempo qual a temperatura ele atinge 
Al 2: Mas agente ta olhando o termômetro quando ele começar a ferver a gente 
olha a temperatura 
Al 1: Então... mas se por exemplo eu deixar um minuto o que tem lá dentro vai 
estar mais quente 
P: Perfeito 
Al 1: Só que esse também pode atingir a temperatura só que em tempo diferente 
P: Isso 

                                                 
5 Al 1, Al 2, Al 3 e Al 4 são utilizados para não identificar o aluno 
P refere-se a professora 
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Al 2: Não tem relação com o tempo 
P: Tem 
Al 1: Ai vai determinar um tempo para determinar a temperatura 
Al 2: Não 
P: Não é o tempo é a temperatura 

 
A análise dos dois grupos investigados no momento da execução da atividade 

experimental evidencia poucas dificuldades para a realização do experimento, uma vez que a 
professora avaliou os procedimentos previamente e orientou os grupos para a execução. Algumas 
limitações manipulativas são encontradas principalmente na leitura do termômetro, porém, o que 
fica mais evidente são as dificuldades geradas para analisar os dados e elaborar a conclusão. O 
episódio abaixo mostra a discussão de um dos grupos investigados com a professora para 
elaborar a pergunta para o relatório: 
 

P: O objetivo era analisar o tempo ...analisar o tempo que demora para entrar em 
ebulição ((professora lendo o objetivo descrito pelos alunos)) 
P: Um mesmo material em temperaturas diferentes..era o tempo? Não era esse o 
objetivo..era o tempo..o que vocês queriam analisar? 
P: O que vocês queriam medir? Vocês mediram o tempo? 
Al 3: Sim 
P: Que mais 
Al 4: A temperatura 
P: Vocês queriam analisar o efeito de quem sobre a temperatura? 
Al 3: ebulição 
P: Não 
Al 4: O tempo que demora para atingir a mesma temperatura 
P: Então gente... 

 
Este episódio evidencia que este grupo de alunos permanece com dificuldades em compreender 

o que estavam analisando. Matthews6 (1994) (apud Laburú, 2003), adverte que, a emissão, 
interpretação e teste das hipóteses são etapas difíceis para alguns alunos e que não se trata de um 
processo direto nem suficientemente simples. Desta forma a  intervenção da professora é de extrema 
importância para conduzir os alunos ao raciocínio adequado e estimulá-los a não desistirem do  desafio. 

Nessas duas etapas, elaboração do planejamento e execução do experimento, os alunos 
interagem constantemente, expondo suas idéias e discutindo com seus pares. Para a resolução do 
problema proposto pela professora, os alunos precisaram selecionar as informações relevantes para a 
elaboração do plano de trabalho, analisar os dados e propor uma solução para o problema, características 
de habilidades cognitivas de alta ordem. 

Para Pintrich (1993), entre os fatores capazes de proporcionar o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas estão a seleção e ativação do conhecimento prévio, o desenvolvimento de 
habilidades de processamento, a elaboração e organização, a resolução de problemas e a 
utilização  de habilidades cognitivas de controle e regulação. 

Na última aula, a professora discute com toda a classe os resultados obtidos pelos grupos e suas 
conclusões. Verifica-se, nessa aula, que as questões classificadas como P3 são geralmente aquelas que a 
professora indaga sobre a conclusão obtidas pelos grupos, exigindo assim, que os  alunos avaliem os 
dados. Desta forma, as respostas elaboradas pelos alunos apresentam habilidades cognitivas de ordem alta  
como análise de variáveis e seleção de informações, sendo então classificadas como N4.  

                                                 
6 Matthews, M. R. Science teaching. The role of history and philosophy of science. Philosophy of Education. 
Research Library. Routledge. Cortez Editor. NY, 1994. 
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Três questões foram feitas repetidamente  pela professora cada vez que um determinado grupo 
explicava seus resultados. As questões eram: (1) O que foi mantido constante (2) O que foi variado e (3) 
A alteração da temperatura ambiente causa quais modificações no processo de ebulição? (neste caso para 
o grupo que investigou a variável temperatura ambiente). Por essas três questões exigirem dos alunos 
comparar ou contrastar dados  e não avaliar ou fazer inferências para a sua resolução, as três questões 
foram classificadas como P2. Devido a professora repetir as questões todas as vezes que os grupos 
discutiam seus dados, o número de questões P2 foi elevado. 

Conseqüentemente, as respostas orais dos alunos foram diretas e não exigiam esforço cognitivo 
que os conduzissem a respostas de alta ordem cognitiva, sendo então classificadas como  N2, uma vez 
que o aluno não precisa identificar processos de controle ou variáveis , exigências do N3, para responder 
por exemplo que,  para investigar a temperatura de ebulição de dois materiais diferentes tiveram que 
manter constante as suas quantidades e a chama. Assim, 82% das questões propostas pela professora 
foram classificadas como P2 e 75% das respostas dos alunos são de baixa ordem cognitiva (N2).  

Nenhuma questão foi classificada no nível N5 de habilidades cognitivas, talvez pelo 
fato de a professora não proporcionar momentos que exigissem tal nível, ou questões que 
permitissem a elaboração de respostas com habilidades de generalização. 

Em geral, a grande maioria das questões propostas pela professora foi classificada no 
nível P2 e P3 e as respostas dos alunos nos níveis N2 e N4. É interessante notar que poucas 
respostas foram classificadas no nível N3, talvez pelo fato de as aulas exigirem dos alunos maior 
esforço cognitivo em algumas etapas, como na elaboração de hipóteses e conclusões e em outras 
etapas porém, não necessitar de identificação de variáveis ou processos de controle por se 
tratarem de questões diretas e com pouca oportunidade de manifestar respostas mais elaboradas. 

Outra consideração a fazer é que nem todos os alunos compreendem ou se engajam na 
atividade de maneira igualitária. Ao mesmo tempo em que alguns alunos compreendem o que 
estão fazendo e por que estão fazendo, outros permanecem passivos, à espera de repostas, mas, a 
porcentagem de alunos que se engajaram na atividade, expuseram dúvidas, re-elaboraram suas 
hipóteses e conclusões após a coleta e análise dos dados, é muito significante. 

CONCLUSÃO 

Os experimentos realizados possuem as características de uma abordagem investigativa, 
uma vez que os alunos puderam participar ativamente da formulação de hipóteses sobre o 
problema proposto pelo professor, elaboração do planejamento, execução do experimento, coleta 
dos dados, análise dos dados obtidos, ou seja, desenvolveram os experimentos como atividade de 
investigação (Carvalho et al, 1999).  

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos alunos na elaboração do planejamento e 
execução do experimento, eles demonstraram interesse pela investigação e manifestaram 
habilidades cognitivas de ordem alta como elaboração de hipóteses e análise de dados e variáveis 
para a sua confirmação ou refutação. 

Segundo Hodson (1988), o papel das hipóteses é de fundamental importância nas atividades 
experimentais, pois pode exigir capacidade criativa e elaboração conceitual por parte dos alunos. A 
elaboração de hipóteses exerce um papel fundamental para a construção do conhecimento científico pois 
está vinculada à elaboração de estratégias para  a coleta e análise de dados e conseqüentemente à 
resolução de uma situação problema.  É preciso haver previsões plausíveis de serem refutadas ou 
confirmadas para se analisar os dados. Assim, a elaboração de hipóteses exige grande demanda cognitiva 
e pode contribuir para o desenvolvimento conceitual do aluno. 

Jenkins (2000), afirma que, na procura para entender um fenômeno, muitos estudantes 
não apresentam uma inteligível diferenciação entre o significado de uma hipótese científica e o 
que é proposto por eles como explicação. Neste momento, o papel da professora foi de 
fundamental importância, em nenhum momento ela refutou ou comprovou as hipóteses, sempre 
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privilegiando o momento de criação e imaginação dos alunos. Quando se trata de uma questão 
“errada”, a professora corrige e explica os motivos. Este momento é muito importante pois a 
professora não pode dar a resposta para não desvalorizar o trabalho que será realizado por eles, 
mas também deve manter o controle e percepção para não desestimular os alunos para a 
investigação do problema, permitindo que os próprios alunos tomem suas decisões.  

A presença de um grande número de respostas de baixa ordem cognitiva e algorítmica 
pode estar relacionada com o grau de exigência do pesquisador em relação às habilidades 
cognitivas exigidas, conforme argumenta Zoller (1993), uma vez que o mesmo nível N3 
considerado nesta pesquisa como baixa ordem cognitiva poderia ser considerado por outro 
pesquisador, em outra situação como alta ordem cognitiva. Deve-se considerar também os 
conhecimentos prévios dos estudantes e o tipo de ensino que eles estão sendo expostos em sala 
de aula (Stamovlasis et al. 2005), ou seja, esta atividade era nova para os alunos e pode ter 
gerado certa desconfiança e medo em realizar algo não condizente com os objetivos do 
professor.  

 Verifica-se que os níveis cognitivos das respostas elaboradas pelos alunos estão 
relacionados com os níveis cognitivos das questões propostas pelo professor. Ou seja, quando o 
professor questiona os alunos para recordar algo (questões de nível P1), as respostas dos alunos 
são condizentes com o nível exigido, geralmente de nível N1 ou N2 de cognição. Porém quando 
o professor exige capacidade de avaliação ou elaboração de respostas, os alunos apresentam 
raciocínios de alta ordem cognitiva, como controle de variáveis e suas relações causais. Segundo 
Yarden at.al. (2001), em uma pesquisa realizada para identificar o nível cognitivo das perguntas 
elaboradas por alunos, o nível cognitivo de certas questões feitas pelos estudantes é determinado 
pelo tipo de questão que é requerido pelo professor. Essas afirmações fortalecem a importância 
da mediação do professor na construção do conhecimento pelos alunos.  

Por fim, verifica-se neste trabalho que o instrumento de análise elaborado e utilizado 
pelas pesquisadoras é eficaz para a interpretação dos resultados, podendo contribuir para uma 
reflexão quanto ao estilo de experimentação executadas em sala de aula, fortalecendo a 
argumentação a favor de atividades experimentais desenvolvidas em um ambiente construtivista 
e investigativo direcionados para o desenvolvimento de habilidades cognitivas de ordem alta nos 
alunos de ensino médio. Também, os resultados obtidos podem contribuir para a realização de  
ações de formação continuada junto a professores de Química visando a análise,  elaboração e 
aplicação de atividades que contribuam para uma melhor formação dos alunos.  

Assim, se estas atividades forem utilizadas de maneira a aproveitar seus aspectos 
favoráveis, respeitando os limites conceituas dos alunos, mas, permitindo que este esteja ativo no 
processo de resolução do problema, podem contribuir para a construção de conhecimentos 
químicos e o desenvolvimento de habilidades cognitivas necessárias para a formação de 
indivíduos críticos e com atitude, exigidos por nossa sociedade em constante transformação. 
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