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RESUMO  

Este trabalho teve o objetivo de estudar a formação de professores em metodologias de 
ensino por investigação, a partir de de
foi realizado durante o primeiro semestre de 2020, com carga horária de 15h, no formato 
semipresencial, envolvendo 24 professores das redes de ensino do Estado do Espírito 
Santo, com formação diversas n
tecnologias. A pesquisa qualitativa versou sobre aspectos teórico
processo formativo, a partir de observações, relatórios de práticas, rodas de conversas e 
fotografias. Os estudos for
sincronizadas semanalmente em salas de Web conferências e assíncrona 
materiais disponibilizados em WhatsApp e em Plataforma Moodle, como ambientes de 
aprendizagem. A turma foi dividida em g
– cada grupo recebeu um projeto escolar sobre planta medicinal, possuindo objetivos e 
metas a serem alcançados. Partiu
perguntas, tais como: “A planta 
ativo?”, “Como são e devem ser plantadas e coletadas?” e “Como são utilizadas?”. A 
temática foi baseada na abordagem de Freire (FREIRE, 2005, 2004), possibilitando assim o 
envolvimento do individuo, um
2016) e culminâncias com o compartilhamento dos resultados com os demais grupos de 
trabalho. O planejamento foi baseado na proposta do ensino de Ciências por investigação 
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Este trabalho teve o objetivo de estudar a formação de professores em metodologias de 
ensino por investigação, a partir de debates sobre a temática de plantas medicinais.
foi realizado durante o primeiro semestre de 2020, com carga horária de 15h, no formato 
semipresencial, envolvendo 24 professores das redes de ensino do Estado do Espírito 
Santo, com formação diversas nas áreas de ciências da natureza, ciências humanas e 
tecnologias. A pesquisa qualitativa versou sobre aspectos teórico-metodológicos deste 
processo formativo, a partir de observações, relatórios de práticas, rodas de conversas e 
fotografias. Os estudos foram realizados de forma síncrona – através de reuniões 
sincronizadas semanalmente em salas de Web conferências e assíncrona 
materiais disponibilizados em WhatsApp e em Plataforma Moodle, como ambientes de 
aprendizagem. A turma foi dividida em grupos de trabalho - formado por quatro professores 

cada grupo recebeu um projeto escolar sobre planta medicinal, possuindo objetivos e 
metas a serem alcançados. Partiu-se então de uma problematização inicial induzidas por 
perguntas, tais como: “A planta pode tratar de qual enfermidade?”, “Qual é o princípio 
ativo?”, “Como são e devem ser plantadas e coletadas?” e “Como são utilizadas?”. A 
temática foi baseada na abordagem de Freire (FREIRE, 2005, 2004), possibilitando assim o 
envolvimento do individuo, uma aprendizagem colaborativa (GUIMARÃES, 2018; LUCIO, 
2016) e culminâncias com o compartilhamento dos resultados com os demais grupos de 

O planejamento foi baseado na proposta do ensino de Ciências por investigação 
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Anais do 1º Congresso 

 

(CARVALHO, 2019), de tal forma que os alunos tiveram que elaborar um experimento de 
acompanhamento de plantas medicinais (hortelã, 
Capsicum chinese), com anotações diárias em um diário de bordo, perpassando por 
problematização, hipóteses, testes de hipóteses, investigação em banco de dados da 
internet e livros, construção de gráficos, fotografias da evolução do processo e construção 
de argumentação e conclusão. O estudo durou 4 meses e incluiu o acompanhamento do 
plantio, florescimento, história de tratamento e aplicações medicinais e industriais. Por 
exemplo, os professores compreenderam a aplicação de plantas medicinais no período da 
história medieval e percebeu
medicinais, estudos acadêmicos dos princípios ativos de fármacos, a produção de 
medicamentos alopáticos e a distribuição de medicamentos na cadeia de farmácias. 
professores se apropriaram de uma visão ampla sobre plantas medicinais e 
desenvolvimento de debates sobre diferentes aspectos do conhecimento a partir do projeto 
de planta medicinal. Dada a diversidade da formação inicial do grupo de professores, foi 
possível estabelecer diferentes relações entre saberes populares, saberes científicos e 
saberes escolares, inclusive estabelecendo relações com a atual situação de pandemia do 
Covid-19 e situações caseiras que podem induzir a melhoria do sistema imunológico 
humano. Como resultado desta formação, foi produzido um Plano de Intervenção Escolar 
para ensino fundamental II, abordando a temática de Plantas Medicinais permeado pelo 
método do ensino por investigação.

Palavras-chave: ensino de ciências por investigação; educação básica; pl
medicinal; formação de professores.
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