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Resumo: 

Neste trabalho, analisamos a forma como os professores universitários utilizam/desenvolvem o 

raciocínio hipotético-dedutivo (Lawson, 2002, 2004), além da maneira que os discursos 

argumentativos acerca dos procedimentos experimentais investigativos (Gil Pérez & Castro, 

1996) realizados por eles podem contribuir para a resolução de problemas (Lopes, 1994) sobre o 

sistema locomotor de um artrópode (embuá). Os dados desta pesquisa foram constituídos 

durante um curso de férias. A pesquisa pôde comprovar que os professores ao fazerem o uso do 

raciocínio hipotético-dedutivo para apresentar aos alunos os procedimentos realizados durante a 

resolução de um problema, o fazem utilizando o mesmo raciocínio dos cientistas. O Curso de 

Férias Forma, Função e Estilo de Vida dos Animais foi destinado a vinte professores do ensino 

superior, tendo como metodologia a resolução de problemas com base na experimentação 

investigativa. A metodologia utilizada foi qualitativa (Bogdan & Biklen, 1994). Através de 

videogravações capturamos som/imagem e transcrevemos para a análise as socializações para o 

auditório sobre os problemas investigados (Por que o embuá se enrola?) proposto por um  

participante. Ao analisarmos as transcrições, procuramos percebemos se o raciocínio utilizado 

se enquadrava no raciocínio hipotético-dedutivo ao utilizarem em suas falas “se…”, “e…”, 

“então…”, “mas/e…”, “portanto…”, nos momentos em que estavam expondo os processos de 

solução do problema. Buscamos ainda perceber se a argumentação dos professores se 

aproximava dos procedimentos realizados pelos cientistas durante suas descobertas. Os 

argumentos docentes para responder a pergunta, apontam o raciocínio hipotético-dedutivo, 

quando o professor(P1) explicita: “Se… um embuá que ninguém tinha tocado (proposição), E… 

recebe um estímulo ao toque (teste), Então... ele se enrola (resultado esperado), Mas… volta a 

se desenrolar e não mais responde a estímulos (desequilíbrio no resultado), Portanto… o 

animal depois certo tempo “se acostuma” ao estímulo (conclusão). Observamos que, quando o 

trabalho experimental ocorre de acordo com o ciclo de Lawson (2002) as hipóteses são 

aceitas/refutadas de acordo com as relações dos dados empíricos-observados na experimentação 

e obedecendo a uma lógica interna que ajudava os professores a compreenderem o trabalho do 

cientista e suas possibilidades de contextualização em aula. Pela análise dos discursos, 

constatamos que os professores aproximam-se do raciocínio hipotético-dedutivo, no qual 

caracteriza dentro de um “molde” o trabalho do cientista. Este estudo também evidenciou que a 

maneira que os professores utilizam para confirmar/refutar hipóteses, tem origem dentro do 



ciclo: “Se… E... Então… E/Mas… Portanto…”, o que mostrou avanços na maneira como os 

professores constroem estratégias para trabalhar com seus alunos as práticas epistêmicas de 

justificação do conhecimento, considerando-as como uma das dimensões da apropriação da 

linguagem/trabalho científica(o) (Aleixandre & Agraso, 2006). Os professores precisam estar 

comprometidos com a inovação, pela avaliação contínua da sua prática, o que será possível 

havendo uma inter-relação entre trabalho docente-escola-currículo desenvolvido (Costa, 1999). 

Ao final do experimento os participantes do curso constataram que o embuá se enrola como 

forma de defesa.  

Palavras-chave: 

Resolução de problemas, Raciocínio Hipotético-Dedutivo, Ensino de Ciências. 

 

 

 

Introdução 

Os trabalhos de Gil-Pérez &Martínez Torregrosa (1983) e Gil-Pérez, et al. (1989) (apud 

CONCARI & GIORGI, 2000) concebem a resolução de problemas como um processo que 

reproduz procedimentos de uma pesquisa científica. Um problema, de acordo com essa 

concepção, pode ser compreendido como uma situação que envolve dificuldades, para as quais 

não se possui soluções previamente conhecidas, demandando para a consecução de 

determinados procedimentos que se referem a complexos processos intelectuais e operativos 

semelhantes aos realizados durante uma investigação científica (Concari & Giorgi, 2000). 

Gil Pérez et al. (1992), por sua vez, acreditam que a noção de problema está atrelada às 

concepções presentes em professores e alunos, objetivando a promoção do ensino e a 

aprendizagem de conceitos científicos, ou seja, os problemas apresentados aos alunos deveriam 

ter como pano de fundo as mesmas perspectivas dos enfrentados pelos cientistas. Esses 

problemas não teriam respostas conhecidas a priori, por conseguinte os estudantes precisariam 

mobilizar competências para enfrentar questões propostas quer pelos professores, quer pelas 

situações do dia-a-dia. Uma complementação entre o conhecimento científico e sua aplicação 

prática poderia corrigir uma distorção no processo de ensino-aprendizagem das Ciências. Neste 

sentido, conforme afirmam Izquierdo, Sanmartí & Espinet (1999, p. 46), “o problema principal 

relacionado ao ensino de ciências, continua sendo que sabemos falar sobre os conhecimentos 

científicos, mas temos dificuldade em aplicar estes conhecimentos”. 

Deste modo, a resolução de problemas possibilita aos professores, tomando como base as 

unidades didáticas propostas para serem desenvolvidas com os estudantes, redimensionar seus 



projetos de trabalho, no sentido de problematizarem os conteúdos provocando, assim, uma 

possível contribuição para efetivação do processo ensino-aprendizagem. De acordo com Lopes 

& Costa (1996) esse modelo fundamenta-se nos seguintes aspectos: ensino-aprendizado 

determinado pela resolução de problemas (ou de tarefas-problemas); os contextos problemáticos 

devem nortear o início dos questionamentos; os conceitos são identificados, amadurecem, 

operacionalizam-se, desenvolvem-se e formalizam progressivamente; tarefas-problemas e 

problemas não são uniformes, isto é, podem ser utilizados em diversos momentos, adotando 

feitio e objetivos de acordo com as perspectivas definidas pelos docentes para o aprendizado dos 

estudantes. 

Nesta pesquisa buscamos investigar a forma como os professores universitários 

utilizam/desenvolvem o raciocínio hipotético-dedutivo (Lawson, 2002, 2004), além da maneira 

que os discursos argumentativos acerca dos procedimentos experimentais investigativos (Gil 

Pérez & Castro, 1996) realizados por eles podem contribuir para a resolução de problemas 

(Lopes, 1994) sobre o sistema locomotor de um artrópode (embuá42) durante um Curso de 

Férias que aconteceu na cidade de Castanhal (Pará-Brasil). O problema propostos por 

professores do Campus da UFPA em Castanhal foi: por que o embuá se enrola? Deste modo, 

procuramos verificar o desenvolvimento nos professores de atitudes pertinentes ao método 

científico, como por exemplo, a elaboração de hipóteses e situações visando testá-las, a análise 

de dados e sua comunicação durante os momentos de socialização dos conhecimentos. 

 

Atividades laboratoriais e as investigações 

Não é difícil encontrarmos, principalmente nos livros didáticos, uma interpretação equivocada 

entre os termos investigações e atividades laboratoriais. É importante salientar que a segunda 

pode apresentar-se para os estudantes com diferentes graus de complicação e exigência. A 

maioria desses procedimentos não se apresenta como problemas reais que, para que sejam 

resolvidos, necessitem do espaço do laboratório, e que deste modo, não podem ser considerados 

como investigações (Woolnough & Allsop, 1985 apud Leite, 2001). 

Quando se associam o termo investigação as ações pautadas nas atividades laboratoriais, 

intuitivamente acreditamos que as mesmas vão ser desenvolvidas basicamente para a resolução 

de uma problemática com interesse para o aluno. Neste sentido, os trabalhos práticos 

investigativos, segundo Dourado (2006), contribuem para que os professores e os estudantes 

                                                           
42 Nome comum a diversos miriápodes diplópodes do Brasil, mormente das famílias dos Julídeos e 
Polidesmídeos; conhecido em outras regiões com o nome de gongolô, gongolo, bicho-bola, bicho-de-
ouvido, caramuji ou piolho-de-cobra, do grupo dos Artrópodes. 



desenvolvam competências em múltiplos domínios, nomeadamente nos domínios da 

metodologia científica, do conceitual, das atitudes e dos procedimentos. 

Leite (2001) crê que os trabalhos práticos por si só devem ser atividades de caráter 

investigativo, iniciando pela apresentação de situações problemáticas que despertem o interesse 

dos estudantes, ou muitas vezes, permitindo que os mesmos os formulem. Deste modo, 

provavelmente eles estarão mais motivados para levantarem hipóteses, planejarem os possíveis 

meios para a solução, testarem e analisarem os fatos coletados, etc. Munidos dessas 

informações, estarão instrumentalizados para construir resposta(s) para o(s) problema(s) 

inicialmente proposto(s). É importante considerar que as respostas nem sempre podem estar de 

acordo com as hipóteses inicialmente previstas. 

Além dessa ideia, Roth (2002) aponta para a participação dos alunos em ações relevantes, 

significativas, com propósito e responsabilidade. Quando os estudantes levam adiante 

investigações projetadas por eles, seus olhos e mentes estão completamente ativos, produtivos e 

absortos, fato que contribui acentuadamente para que possam produzir conhecimentos. Se os 

problemas a serem investigados forem voltados para as situações que os alunos enfrentam fora 

do ambiente escolar e os mesmos forem capazes de utilizar os conhecimentos científicos que 

são trabalhados na escola, o autor considera que será uma aprendizagem bem mais relevante e 

significativa. Enquanto os estudantes produzem conhecimento em e para a comunidade, se 

tornam participantes legítimos na vida em comunidade, bem diferente do que acontece na 

escolarização tradicional, quando os resultados das provas são usados unicamente para construir 

hierarquias entre os alunos e não um feedback do trabalho realizado pelo professor com seus 

alunos. 

Entretanto, com relação às investigações sobre os problemas apresentados, eles devem conter 

um obstáculo ou um enigma que será preciso vencer para conseguir resolvê-lo (Marques Vieira 

& Tenreiro Vieira, 2005). É necessário, no entanto, que consideremos as palavras de Gangoso 

(1999, p. 18) quando considera que “a solução de um problema, parte de um estado inicial e 

trata de chegar a um estado final, a meta, mediante a aplicação de operadores que transformam o 

estado inicial em outros intermédios”. 

É interessante observar que, para se chegar à solução do problema, nem sempre conhecemos os 

operadores, isto é, não sabemos as estratégias para a sua resolução e, algumas vezes, nem 

sabemos se existe uma solução (Lopes, 1994). Portanto, segundo Leite (2001) é necessário que 

as investigações que são desenvolvidas no contexto laboratorial possam colocar os alunos frente 

a frente com uma situação problemática sobre a qual ignoram. 

Além disso, para atingir o objetivo final, os problemas devem exigir que os alunos busquem 

estratégias de resolução que possam ser testadas e implementadas, para que os dados recolhidos 



possam ser verificados, confirmados ou descartados como percurso inicial para a resolução do 

problema. Deste modo, as instruções iniciais que os professores fornecem para os alunos, para 

que os mesmos iniciem a busca da solução do problema, são mecanismos totalmente 

incompatíveis com os procedimentos laboratoriais no ponto de vista assinalado acima. 

As atividades práticas de estilo investigativo podem abranger aspectos que tornam a 

metodologia interativa, pois provocam o confronto de ideias entre os vários estudantes dos 

grupos, haja vista que vão ser sempre os alunos que vão decidir, imaginar, executar, etc. todas 

as ações de investigação (Gomez & Insausti, 2005).  Deste modo, o caráter das atividades que se 

podem sugerir neste domínio adapta-se corretamente ao trabalho colaborativo. Portanto, uma 

combinação didática que promova as interações sociais, como a sugestão de dinâmicas que 

envolvam ativamente os estudantes em conhecimentos sólidos, pode beneficiar a performance 

dos educandos, ajudando-os a criar aptidão e a movimentar competências básicas para a sua 

formação (Macedo, 2005) e para o incremento de uma cidadania responsável e participativa 

(Borges & Cesar, 2006), além de “prover uma oportunidade de endossar e encorajar 

pensamentos de alto nível e processos de raciocínio, devido à interação social” (Trumper, 2003, 

apud Laburu, 2005, p. 1). 

Apesar de um grande número de trabalhos investigativos na área da didática das Ciências 

apontarem para esse novo percurso que os trabalhos práticos devem seguir. Barberá & Valdés 

(1996), por sua vez propõem quatro características que julgam intrínsecas ao trabalho prático 

que tem como finalidade o ensino de Ciências:  

1. Proporciona experiência direta sobre os fenômenos, fazendo com que os estudantes 

aumentem seus conhecimentos tácitos e sua compreensão diante dos fenômenos 

naturais; 

2. Permite contrastar a abstração científica estabelecida com a realidade (rica e completa) 

que esta pretende descrever; 

3. Produz a familiarização dos estudantes com importantes elementos de caráter 

tecnológico, desenvolvendo suas competências técnicas; 

4. Desenvolver o raciocínio prático. Nesse sentido, o laboratório pode potencializar essa 

ação, desde que realizado no contexto de levantamento de hipóteses e raciocínio lógico. 

 

Kirschner (1992 apud Pedrosa & Dourado, 2000, p. 60) ao reexaminar os objetivos do trabalho 

prático, considera que o erro mais comum nos currículos baseados nos processos das Ciências é 

de prever que para aprender Ciências basta que os educandos desenvolvam investigação 

científica. “Nesta perspectiva confunde-se as situações de fazer Ciências, aprender Ciências e 

aprender sobre Ciências”. Considera ainda que “entre cientistas e alunos de Ciências, ainda que 



uns e outros se considerem aprendizes de Ciências, há diferenças substanciais em conhecimento, 

interesses, perspectivas, propósitos e atividades que, enquanto tal, desenvolvem”. 

Se considerarmos o processo experimental como uma ação investigativa, elas poderão contribuir 

para que os estudantes desenvolvam com presteza suas habilidades cognitivas. Mas para que 

isso aconteça é importante que o professor não perca de vista que a participação dos alunos em 

todas as fases (inclusive sua proposição) dos procedimentos de resolução do problema é um 

fator essencial para a concretização desse objetivo. As atividades experimentais sustentadas na 

investigação são de fundamental importância para fazer com que os estudantes ampliem suas 

habilidades cognitivas e, consequentemente, uma forma lógica de pensar, possibilitando deste 

modo, que o processo de ensino e de aprendizagem assuma formas robustas no incremento 

dessas habilidades. 

É importante destacar ainda a necessidade dos professores permitirem que os estudantes 

realizem as próprias atividades experimentais, bem como oportunizem aos mesmos que 

proponham os problemas que deverão ser investigados e resolvidos. Assim, de acordo com 

Valverde et. al. (2006), o grau de abertura dado pelo docente para que os alunos experimentem 

por si só, evidenciam a energia mental que estes devem disponibilizar para que possam resolver 

o problema por meio de uma experiência.  

 

Caracterizando a pesquisa 

A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa (Bogdan & Biklen, 1994), pois não foi 

utilizado tratamento estatístico na análise e os pesquisadores tiveram participação ativa nas 

investigações, no que diz respeito à realização das filmagens/transcrições e entrevistas com os 

professores. Através de videogravações transcrevemos as socializações sobre os problemas 

investigados. O problema selecionado para a análise foi proposto por uma equipe de professores 

que participava do curso: por que o embuá se enrola?  

Neste trabalho procuramos analisar a forma como os professores universitários 

utilizam/desenvolvem o raciocínio hipotético-dedutivo (Lawson, 2002, 2004), além da maneira 

que os discursos argumentativos acerca dos procedimentos experimentais investigativos (Gil 

Pérez & Castro, 1996) realizados por eles podem contribuir para a resolução de problemas 

(Lopes, 1994) sobre o sistema locomotor de um artrópode (por que o embuá se enrola?). 

O Curso de Férias Forma, Função e Estilo de Vida dos Animais aconteceu no município de 

Castanhal (Pará-Brasil) e se destinou a 15 professores universitários da faculdade de Medicina 

Veterinária e 30 alunos do ensino superior e ensino médio. Utilizamos de videogravações para 



realizar o registro dos momentos em que os participantes socializavam para o auditório43 as 

atividades que foram feitas, desde o momento da proposição do problema de pesquisa 

(propostos por eles, destacando sempre o porquê de investigar aquela problemática), o 

levantamento das hipóteses, os materiais utilizados, os procedimentos experimentais e os 

resultados alcançados, objetivando com que todos os meandros percorridos por cada uma das 

equipes fossem apresentados para o auditório. 

O auditório também tinha um papel fundamental durante todas as socializações que eram feitas 

durante o curso. A ele cabia a função de interagir com as equipes que estavam expondo seus 

problemas de pesquisa, no sentido de buscar esclarecimentos (ou simplesmente dar sugestões) 

adicionais que, por ventura, não ficassem completamente explicados durante as exposições 

orais. Esse procedimento foi necessário para estimular, principalmente nos alunos, a capacidade 

de expor suas ideias com coerência sobre uma investigação científica em público, fato que 

raramente é estimulado pelas escolas. 

Depois que todas as dúvidas do auditório eram elucidadas, o professor coordenador encerrava a 

discussão chamando o grupo seguinte. 

A análise do discurso foi construída sob a perspectiva anunciada por Toulmin (2001), na qual 

projeta uma revisão da argumentação com uma teoria do raciocínio prático. Toulmin apresenta 

uma visão da argumentação a partir da formalidade e da lógica. Segundo ele, a normas 

universais para construir e avaliar as argumentações estão sujeitas a lógica formal. Deste modo 

ocorre uma elaboração de um modelo de estrutura formal da argumentação, descrevendo os 

elementos constitutivos, representando as relações funcionais entre eles, especificando os 

componentes do raciocínio desde os dados até a conclusão. 

Fizemos ainda uma análise da maneira como os professores inconscientemente utilizaram o 

raciocínio hipotético-dedutivo para responder a pergunta problema. Na análise dos discursos 

percebemos também que o raciocínio utilizado pelos professores, enquadra-se nos pressupostos 

de Lawson (2002, 2004) ao utilizarem o padrão “se…”, “e…”, “então…”, “mas/e…” 

portanto…”, nos momentos em que estão expondo o processo de solução do problema.  

Neste caso específico, os professores se aproximaram dos procedimentos realizados pelos 

cientistas por ocasião da proposição de suas descobertas. Ao final do experimento investigativo 

dos professores, todos os participantes do curso puderam perceber que, nos animais 

investigados pelos professores foi possível constatar que o fato do embuá se enrolar, muito 

provavelmente é para se proteger dos predadores. 

 

                                                           
43 Chamamos de auditório, todos os participantes do curso. 



O Raciocínio Hipotético-Dedutivo implícito na fala Docente. 

As transcrições dos argumentos docentes acerca dos procedimentos feitos para responder a 

pergunta problema “por que o embuá se enrola” apontaram para a o raciocínio hipotético-

dedutivo de Lawson (op. cit.), quando o professor (P1) explicita:  

Se… um embuá que ninguém tinha tocado (proposição),  

E… recebe um estímulo ao toque (teste),  

Então... ele se enrola (resultado esperado),  

Mas… volta a se desenrolar e não mais responde a estímulos (desequilíbrio no resultado),  

Portanto… o animal depois certo tempo “se acostuma” ao estímulo (conclusão). 

 

Na construção acima podemos compreender que é possível adaptar as ideias desenvolvidas pela 

professora ao ciclo “Se…, E…, Então…, E…, Portanto…” proposto por Lawson (op.cit.). 

Esta adaptação reforça a ideia que, a forma como os argumentos são apresentados pelos grupos 

no momento da socialização, adquirem implicitamente um raciocínio hipotético-dedutivo.  

A adaptação deste ciclo aos argumentos apresentados por alunos e professores, poderá 

desenvolver nos cursistas a ideia das estruturas presentes (implícita ou explicitamente) nos 

mecanismos empregados pelos cientistas na proposição de suas descobertas científicas, como no 

caso das observações das luas de júpiter de Galileu Galilei (Lawson, 2002). Além disso, os 

professores poderão perceber ainda a influência desse raciocínio na aprendizagem dos alunos. 

Outra importância que pode ser atribuída ao ciclo hipotético-dedutivo no trabalho experimental 

do curso, diz respeito à possibilidade do mesmo deixar subentendido que as observações 

realizadas pelos professores estão colocadas em uma sequência cronológica, o que revela as 

características mais importantes da linha de pensamento que foi utilizada pelos docentes durante 

o processo de resolução do problema. Esse “teste-padrão”, segundo Lawson (2002, 2004), 

orienta todas as fases percorridas pelos cientistas, até o anúncio da descoberta científica. 

Apesar dessas perspectivas, Allchin (2003) considera também que existe um pluralismo 

metodológico que envolve toda a atividade científica. Isto é, não existe uma “receita” que é 

utilizada da mesma forma por todos os cientistas. Acreditamos que esta característica também 

está presente nas atividades experimentais do curso de férias, pois, dependendo do problema 

investigado, os cursistas precisam criar novos experimentos que possam confirmar (ou refutar) 

suas hipóteses. 



Mas adiante, fazendo a análise do possível raciocínio utilizado pela professora no caso de sua 

hipótese ser falsa, poder-se-ia complementar a sua linha de pensamento ao utilizar o “E” (no 

lugar do Mas) do raciocínio de Lawson (op.cit.) para refutar sua hipótese:  

 

Se… um embuá que ninguém tinha tocado (proposição),  

E… recebe um estímulo ao toque (teste),  

Então... ele se enrola (resultado esperado),  

Mas… depois de um rápido intervalo de tempo, mesmo sendo tocado ele se enrola novamente 

(volta a responder a estímulos) (equilíbrio no resultado),  

Portanto… o animal sempre responderá ao estímulo (conclusão). 

 

Observamos que, neste caso, quando o trabalho experimental investigativo ocorre dentro do 

ciclo proposto por Lawson (op.cit.) as hipóteses formuladas são aceitas ou refutadas de acordo 

com as relações específicas dos dados empíricos diretamente observados na experimentação e 

obedecendo a uma lógica interna que ajudava os professores a compreender o trabalho do 

cientista e suas possibilidade de contextualização em sala de aula, para a resolução de 

problemas reais. 

 

Considerações Finais 

De acordo com a análise do discurso realizado, podemos constatar, inconscientemente, a 

professora por ocasião da resolução de um problema, tomando por base o trabalho experimental 

investigativo, aproximou-se do raciocínio hipotético-dedutivo considerado por Lawson (2002, 

2004) no qual caracteriza dentro de um “molde” o trabalho do cientista, fato que pode ser 

confirmado durante a experimentação realizada pelos professores.  

Além disso, o presente trabalho também evidenciou que a maneira que os professores utilizam 

para confirmar ou refutar hipóteses, tem origem dentro deste mesmo ciclo: “Se… E... Então… 

E/Mas… Portanto…”, o que mostrou de certa forma alguns avanços na maneira como os 

professores podem construir determinadas estratégias para trabalhar com seus alunos as práticas 

epistêmicas de justificação do conhecimento, considerando-as como uma das dimensões da 

apropriação da linguagem/trabalho científica(o) (Aleixandre & Agraso, 2006).  

Reafirmamos, portanto, que, nesta perspectiva, os professores precisam estar comprometidos 

com a inovação, responsabilizando-se, inclusive, pela avaliação contínua da sua própria prática, 



o que só será possível se houver uma interrelação entre o trabalho docente, a escola e o currículo 

desenvolvido (Costa, 1999). 
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Resumo: 

Sem o domínio do conhecimento e sua aplicação científico-técnica e tecnológica, os povos não 
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