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Introdução 
O Aprender pela Pesquisa Centrada no Aluno (APCA) é uma estratégia de ensino desenvolvida para potencializar o 
desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem, bem como fortalecer a formação docente pautada na 
intradisciplinaridade e “valorizar o interesse do aluno da Educação Básica e aguçar sua curiosidade por um tema, 
acerando sua capacidade individual e autônoma de construir e reconstruir argumentos críticos e coerentes com seu 
contexto sociocultural” (BEDIN; DEL PINO, 2019a, p. 1361).  Considerando que por meio do APCA o professor 
desenvolve o conteúdo de química em sala de aula a partir dos conceitos que emergem da pesquisa que o aluno 
realizou centrada em um tema do próprio interesse, este texto tem o intuito de refletir sobre o papel do APCA na 
construção de conhecimentos e saberes relacionados à ciência química no aluno da Educação Básica.  

Metodologia 
A atividade por meio do APCA foi desenvolvida em uma turma de 2º ano do Ensino Médio da rede pública de ensino 
em São Leopoldo/RS, no ano de 2019. A coleta de dados da atividade, que ocorreu com a participação de 23 alunos, 
deu-se por meio da observação participante, bem como da aplicação de um questionário virtual. Para desenvolver a 
atividade, o professor seguiu as etapas da metodologia Dicumba, a qual propõe o APCA, presentes no SmartArt 1, 
adaptadas de Bedin e Del Pino (2018, p. 73).Ressalva-se que esta pesquisa-ação é de cunho qualitativo. 

SmartArt 1: Etapas seguidas pelo professor para desenvolver o APCA com os alunos  

 

Resultados e Discussão 
Referente a construção de saberes por meio do APCA, de acordo com a figura 1, percebe-se que, no grau de 
oscilação de 1 a 5, (1 e 2 = discordância; 3 = não sei opinar; 4 e 5 = concordância), 65,2% (n = 15) dos alunos 
concordam plenamente com a assertiva, 26,1% (n = 6) dos alunos não possuem opinião e 8,7% (n = 2) discordam 
parcialmente da mesma. 

Figura 1. Pergunta disponibilizada no Google Forms. 

 
Acredita-se que o APCA é uma forma de o sujeito aprender química por meio da pesquisa, uma vez que esta lhe 
possibilita escolher um tema de interesse para pesquisar a ciência presente nele e, a partir deste ponto, o professor 
desenvolver os conteúdos e os conceitos científicos. Ademais, acredita-se que o percentual de alunos que não 
conseguem opinar está relacionado as ações básicas que o APCA exige, tais como: dedicação, persistência, leitura  
e escrita. 
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Considerações Finais 
Em síntese, o APCA faz com que o aluno aprenda a partir das próprias ações, movido pelo interesse e pela 
curiosidade que detém sobre um assunto particular, afinal ele “escolhe um tema que emerge de seu contexto de vida, 
e o professor, [...]problematiza o tema do aluno à luz dos saberes científicos” (BEDIN; DEL PINO, 2019b, p. 5), 
fazendo com que o aluno aprenda a partir da própria ação de pesquisar; logo, acredita-se que a pesquisa como 
princípio do APCA deva ser inserida, gradativamente, nas ações docentes dentro das escolas. 
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