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Resumo:
Este trabalho objetiva apresentar os níveis cognitivos de atividades propostas por professores
em suas práticas pedagógicas escritas em sala de aula. A metodologia é de abordagem
qualitativa, exploratória com base num levantamento literário e pesquisa de campo e análise
textual discursiva (ATD). Participaram desta investigação três professores e como recorte de
pesquisa concluída para este trabalho os resultados do professor Pq1 que atua no ensino de
química em escola pública paraense. Os resultados revelam nível de cognição P1 na atividade
proposta pelo professor, ou seja, oportuniza recordar informações partindo dos dados obtidos,
expondo um dado relembrado. Ainda que a prática pedagógica do professor seja de baixa
ordem cognitiva, o professor Pq1 busca novas práticas pedagógicas, necessitando de melhor
formação para desenvolver aprofundamento sobre níveis cognitivos aos alunos. É necessário
fazer e saber por que se faz, de forma significativa. Ou seja, a adesão a propostas de
atividades centradas no aprendizado e no espírito científico e da aprendizagem para além da
aquisição de conceitos científicos necessita de uma ruptura paradigmática por parte do
professor.
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Introdução
Um grande desafio que está posto no ensino de química no momento é
identificar mecanismos que possibilitem a interação do professor com ideias que
promovam desenvolvimento de níveis cognitivos dos alunos, permitindo um melhor
engajamento de aprendizagem dos estudantes. Isto porque, normalmente se ensina
de forma disciplinar e descontextualizada (ROCHA, 2015).
Para Sasseron e Duschl (2016), o ensino que ocorre nas escolas não deve ser
pensado para atender a anseios e desejos imediatos dos alunos e da sociedade.
Destaca-se, que as habilidades de elaborar atividades capazes de gerar uma
aprendizagem efetiva, mediar e orientar o trabalho dos alunos, faz parte daquelas que
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os professores deveriam apresentar para desempenhar sua tarefa de ensinar (ROCHA,
2015; CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2006).
Ainda considerando Rocha (2015) as atividades podem ser organizadas com
diversos tipos de material didático, como uma atividade escrita ou vídeos. O ideal é
que essas atividades sejam aplicações interessantes do conteúdo que está sendo
desenvolvido, ou mesmo, um aprofundamento em que serão introduzidos novos
conceitos importantes para a prática pedagógica.
Investir na proposição de novas práticas pedagógicas capazes de promover o
desenvolvimento cognitivo do aluno, como o ensino investigativo, pode contribuir para
que esse objetivo se realize (ROCHA, 2015).
Assim, de acordo com os autores, a escola também tem o dever de oferecer
oportunidade para que os estudantes aprimorem e aperfeiçoem modos de pensar e de
conceber ideias, aproximando-os dos modos científicos, além de possibilitar acesso a
novas informações e contextos de observação e investigação.
A importância desta pesquisa se justifica, por compreender diferentes níveis de
pensamento, para resolução de problemas que se manifestam no ensino investigativo
em processos mais complexos como elaboração de hipóteses e generalizações; ou,
mais simples como memorização e aplicação de conceitos já conhecidos.
Desta forma, o objetivo do presente estudo é verificar os níveis cognitivos
manifestados em atividades propostas por professores de química na integração do
ensino investigativo em escolas públicas do Estado do Pará.
Revisão da Literatura
Uma das funções mais diretamente reconhecidas com o ensino é a
apresentação de conhecimento associadas não apenas a informações, conceitos, lei,
teorias e modelos, mas também procedimentos, atitudes e ações pedagógicas
vinculadas a todo esse processo (SASSERON e DUSCHI, 2016; ROCHA, 2015; ZANON e
MALDANER, 2012).
Desta forma, propostas de práticas pedagógicas inovadoras e de metodologias
ativas que utilizem questionamentos abertos que levem o aluno a pensar, exercitar a
habilidade de argumentação e levantamento de hipóteses, devem ser trabalhadas nos
cursos de formação de professores e no desenvolvimento profissional docente, bem
como, nas práticas de professores em exercício (ROCHA, 2015; CARVALHO, 2004).
Outro fator a considerar é que em uma discussão aberta professor/classe os
comportamentos que indicam uma aprendizagem atitudinal são, por exemplo, esperar
a sua vez para falar ou prestar atenção e considerar a fala do colega. Comportamentos
relacionados ao domínio procedimental podem ser observados pelo professor quando
o aluno descreve as ações observadas; relaciona causas e efeito, explica o fenômeno
observado. O que pode ser consolidado por Zoller (2002) que estabelece diferentes
níveis de categorias para habilidades cognitivas, ou seja, o nível cognitivo é definido
pela capacidade de resolução de problemas.
Segundo Zoller (2002) podem ser definidos em duas categorias: As habilidades
cognitivas de ordem baixa (LOCS: Lower Order Cognitive Skills) e as de ordem alta
(HOCS: Higher Order Cognitive Skills).
Habilidades Cognitivas de Baixa Ordem (LOCS) são caracterizadas por
capacidades tais como: conhecer, recordar/relembrar a informação ou aplicar

conhecimento ou algoritmos memorizados em situações familiares e resolução de
exercícios; já as de Alta Ordem (HOCS) são referidas como àquelas capacidades
orientadas para a investigação, resolução de problemas (não exercícios), tomada de
decisões, desenvolvimento do pensamento crítico e avaliativo.
Assim, este autor define como questões HOCS os 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. Questões que exigem processos algorítmicos ou aplicação e memorização
de procedimentos para sua resolução são denominadas questões LOCS (ZOLLER, 2002).
Cabe ressaltar Shepardison e Pizzini (1991) que desenvolveram uma
categorização para indicar níveis das questões que exigem do estudante recordar os
conhecimentos (input), questões que exigem relacionar, comparar, contrastar e
classificar dados e informações (questões de processamento – processing) e questões
que requerem que os estudantes formulem hipóteses, generalizem, critiquem e
avaliem (output).
Silva (2011) adaptou essas categorias para analisar questões propostas pelo
professor em atividades experimentais por níveis e descrições (Quadro 1).
QUADRO 1 - Nível de Cognição de questões propostas aos alunos (SILVA, 2011)
NÍVEL
P1

P2

P3

DESCRIÇÃO
Somente recorda uma informação partindo dos dados obtidos. Somente expõe um
dado relembrado. Aplica fórmulas e conceitos.
Reconhece a situação problema e identifica o que deve ser buscado.
Recorre a atividades como: sequenciar, comparar, contrastar. Aplica leis para a
resolução de problemas. Representa o problema com fórmulas ou equações. Explica a
resolução de problemas utilizando conceito já conhecido.
Utiliza dados para propor hipóteses. Identifica ou estabelece processos de controle
para a seleção de informações. Faz inferências, avalia condições e generalizar. Aborda
ou generaliza o problema em outros contextos ou condições iniciais.

Neste sentido, as perguntas definidas pelo professor, conforme critério de
categorias desenvolvido por Shepardison e Pizzini (1991), define o nível de exigência
cognitiva requerido pelas questões propostas em livros didáticos do ensino médio, de
acordo com o grau de exigência cognitiva requerida em sua resolução.
Ressalta-se que a postura construtivista disseminada há décadas no Brasil tem
como marco central que o professor preconize processos de construção de
conhecimento como mediador ou facilitador na compreensão de um conteúdo,
utilizando atividades de maneira a aproveitar seus aspectos favoráveis, respeitando os
limites conceituais, mas permitindo ação formativa no ensino por investigação.
Metodologia
Neste estudo de abordagem qualitativa com características descritiva
exploratória (COLLADO e SAMPÍERE, 2014) efetivou-se por meio da técnica de
aplicação de observações gravadas em áudio e vídeo. O sujeito analisado neste
trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado concluída envolvendo três professores
de química (Pq1, Pq2 e Pq3). Neste recorte enfatizamos a atividade proposta pelo
professor Pq1.

Para nos aprofundarmos no entendimento de sua prática e atingirmos o
objetivo de nossa investigação, foram realizadas análises de atividade escrita com 5
questões abertas, elaboradas pelo professor Pq1, com base em uma atividade
demonstrativa investigativa sobre produção de energia, conservação de massa e
transformação da matéria com tempo de aplicação de 80 minutos de aulas desse
professor.
A análise dos dados baseou-se nos níveis cognitivos de questões propostas pelo
professor, conforme critério de categorias (P1, P2 e P3) desenvolvidos por Shepardison
e Pizzini (1991), Zoller (2002) e Silva (2011) bem como análise textual discursiva – ATD
(MORAES e GALIAZZI, 2007), constituindo-se em unidades de análise e comentadas
criticamente.
Resultados e discussão
Após apresentar alguns aspectos da química sob uma perspectiva histórica com
utilização de vídeo didático, o professor Pq1 buscou alcançar uma melhor
compreensão de aprendizagem do processo de produção e transformação da matéria.
As questões abertas, elaboradas e propostas pelo professor Pq1:
1) Através da visualização do vídeo responda as questões abaixo:
a) Como o fogo influenciou na história da humanidade?
b) O que é transformação?
c) A curiosidade do homem influenciou no seu desenvolvimento? Justifique sua
resposta.
d) Diante da evolução da tecnologia que a ciência química trouxe para a
humanidade, fale da importância desta para a agricultura, medicina, engenharia e a
cozinha?
e) A ciência química trouxe apenas benefícios para humanidade? Faça
comentários sobre sua resposta.
Identifica-se que as questões propostas pelo professor Pq1, associam a exibição
do vídeo didático e discussões em sala de aula relacionadas com o processo de geração
e evolução do conhecimento químico, por meio de um cenário possível dos seus
primórdios, conforme proposta do vídeo didático.
Pode-se considerar que as questões 1a até 1e, buscam entendimento de como
o homem transforma o conhecimento e por que o conhecimento transforma o
homem. Esta última é, naturalmente, mais subjetiva, no sentido de refletir se o
conhecimento do homem evolui.
Desta maneira, entende-se que o professor Pq1 requer dos alunos apenas que
respondam a partir de informações apresentadas no vídeo didático. O
desenvolvimento e o resultado desta atividade proposta permite apenas observar se
há necessidade, ou não de revisar o conteúdo abordado no vídeo, ou seja, avalia o
trabalho do próprio professor, tanto no que se refere ao estudo do conteúdo, quanto à
utilização das mídias.
É importante considerar que na atividade do professor Pq1, não existe
respostas certas ou erradas, pois buscam extrair o que os alunos acham ou sabem. No
entanto, este professor elaborou questões abertas propondo apenas exposição de
dados lembrados. Assim, a atividade proposta por este professor não se trata de

resoluções de problemas e as respostas esperadas de certa forma já foram discutidas
no procedimento de suas aulas expositivas/discursivas.
Portanto, os resultados aqui analisados, identificam que o professor Pq1
proporciona nível cognitivo (P1) de atividade proposta, pois requer somente que
recorde informação de dados já obtidos.
Baseado nesta análise, consideramos que para elaboração de questões, é
preciso estar claro qual o grau de habilidade se quer desenvolver com o aluno. Além
disso, o professor precisa ter clareza do seu papel de educador e conhecer a matéria a
ser ensinada (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2006).
Algumas Considerações
O professor Pq1 permite relacionar as observações de ensino com aquilo que
foi executado. A classificação do nível cognitivo que o professor pesquisado propõe
não alcança o nível P2 e P3 que possibilitariam habilidades HOCS. É possível observar
que a proposição de um problema para o ensino por investigação, não é simplesmente
uma pergunta que se faz.
Sendo assim, inferimos que o professor Pq1, busca mudanças na postura
pedagógica sem a dependência apenas dos ensinamentos obtidos, mas também de
uma abertura em suas práticas pedagógicas. O professor Pq1 supera suas dificuldades
de ensino em suas aulas, através de estratégia inovadora para potencializar o ensino
investigativo na educação química.
Concluímos que para desenvolver aprofundamento de níveis cognitivos dos
alunos, ao professor não basta fazer uma atividade diferenciada. É necessário fazer e
saber por que se faz, de forma significativa. Ou seja, a adesão a propostas de
atividades centradas no aprendizado e no espírito científico e da aprendizagem para
além da aquisição de conceitos científicos necessita de uma ruptura paradigmática por
parte do professor.
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