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Resumo:

O presente estudo aponta o ensino por investigação na área de ciências como uma estratégia que
viabiliza a alfabetização científica, porém essa metodologia não é posta em prática pelo fato dos
docentes não terem o devido conhecimento destas estratégias. Esta afirmação se dá em virtude dos
cursos de formação inicial pouco explorarem essas metodologias, e além disso, durante o
desenvolvimento da profissão poucas são as formações voltadas a atividades práticas. Para tanto, o
objetivo deste estudo é mostrar a importância desta estratégia desde os anos iniciais e explanar de
que maneira a BNCC vem abordando a sua relevância e como o ensino de ciências da natureza está
em consonância com os objetivos e habilidades propostas na estratégia de ensino por investigação. A
metodologia abordada foi de natureza qualitativa tipo pesquisa bibliográfica e documental. Os
resultados apontaram que os alunos devem ser cada vez mais estimulados pelos professores a
participarem de momentos de problematização, em que a investigação seja uma constante nas aulas
de ciências, tendo por intuito a promoção do letramento científico.

Palavras-chave: Bncc.experimentação.Ensino de ciências

Abstract:

The present study points to teaching by research in the area of &8203;&8203;sciences as a strategy
that enables scientific literacy, but this methodology is not put into practice by the fact that teachers
do not have the proper knowledge of these strategies. This assertion is due to the fact that the initial
training courses do little to explore these methodologies, and in addition, during the development of
the profession, few are the formations focused on practical activities. Therefore, the objective of this
study is to show the importance of this strategy since the initial years and explain how the BNCC has
been addressing its relevance and how the teaching of natural sciences is in line with the objectives
and skills proposed in the teaching proposal by investigation. The methodology was qualitative in
type, bibliographical and documentary research. The results pointed out that students should be
increasingly encouraged by teachers to participate in times of problematization, where research is a
constant in science classes, with the aim of promoting scientific literacy.
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que a cada dia são diversas as mudanças decorrentes no contexto atual, porém percebemos
que os professores na maioria das vezes apresenta uma metodologia direcionada exclusivamente a
reprodução do livro didático,o que na maioria das vezes desmotiva os alunos. É nessa perspectiva,
que a BNCC na área de Ciências da Natureza traz uma abordagem direcionada ao desenvolvimento
científico e tecnológico, ou seja a ciências e a tecnologia são os pontos norteadores para a promoção
do letramento cientifico no ensino fundamental tendo o intuito instigar o aluno a compreender o
mundo a sua volta nos aspectos (sociais, naturais e tecnológicos) e exercer com responsabilidade o
exercício pleno da cidadania.

Nessa perspectiva o que podemos observar são professores que necessitam de uma sólida formação
na área de ciências, pois é perceptível, que a formação inicial não dar o suporte necessário a estes, a
formação continuada de professores deve ser um ponto importante para as aulas de Ciências, porém
estas formações devem contemplar as reais necessidades dos professores com conteúdos e
metodologias apropriadas, e para saber de fato quais as dificuldades os formadores terão que
desenvolver um levantamento destas dificuldades, pois a partir do momento que o professor tiver a
compreensão do seu papel tornará a prática docente mais dinâmica, mas isso só será possível se este
estiver seguro do conteúdo a qual será ministrado sendo o mediador do conhecimento no sentido das
aulas serem desenvolvidas com qualidade e os conteúdos transmitidos com segurança
proporcionando ao aluno uma aprendizagem eficaz.

Para Campos e Nigro (1999),o professor tem o papel fundamental na condução do conhecimento
pelo aluno. Ele acrescenta que o professor deve favorecer seus alunos para que eles superem a teoria
da teoria da superficialidade no tratamento do mundo natural.

De acordo com Cachapuz et. tal (2011) é necessário que o professor promova uma necessária
renovação no ensino de Ciências, no sentido de não ser somente uma visão epistemológica, mas que
venha acompanhada de uma renovação didática de suas aulas. Assim, o autor estabelece a
necessidade de favorecer aos alunos propostas inovadoras que estimulem a reflexão crítica do aluno
e que estes “possam propor aulas que possam gradativamente superar o caráter artificial e acrítico
das ciências” (Campos e Nigro, 2009).

A BNCC E O ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

Ao nos aproximarmos dos estudos relativos à área de Ciências Naturais, não demora muito para
percebermos que foram inúmeras as transformações vivenciadas ao longo dos anos e que de certa
forma influenciam ainda hoje a área de Ciências Naturais. Desse modo,se fizermos uma retrospectiva
pelo contexto histórico das ciências naturais iremos perceber que as mudanças que permeiam a área
está sempre em consonância com as transformações oriundas do desenvolvimento científico e
tecnológico.

Nessa perspectiva se faz necessário que a promoção do ensino de Ciência esteja pautada em um
conhecimento consciente em que o aluno seja capaz de dicernir o que realmente pode ou não
contribuir para o desenvolvimento do mundo que o cerca, ou seja formar o ser humano de uma forma
integral para que ele possa agir na sociedade de maneira ética, política e cultural. A esse respeito a
Base Nacional Comum Curricular ressalta:

Para debater e tomar posição sobre alimentos, medicamentos, combustíveis,
transportes, comunicações, contracepção, saneamento e manutenção da vida
na terra, entre muitos outros temas, são imprescindíveis tanto conhecimentos
éticos, políticos e culturais quanto científicos. Isso por si só já justifica, na
educação formal, a presença da área de Ciências da Natureza, e de seu
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compromisso com a formação integral do aluno. ( BRASIL, 2017,p.319)

O entendimento trazido na Base Nacional é de que o professor deve mediar o processo na sala de
aula pautado na transformação social, desenvolvendo no aluno o espirito científico, ou seja, a
capacidade de compreensão e interpretação do mundo (natural, social e tecnológico), o letramento
cientifico oferece esta possibilidade. Como explícita o documento nacional “aprender ciência não é a
finalidade última do letramento, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o
mundo, importante ao exercício pleno da cidadania”. (BRASIL,2017,p.319)

Outra questão importante abordada pela base na área de ciências naturais é o planejamento de
práticas investigativas, ou seja, propor atividades na qual o professor não der a resposta pronta, mas
estimule o aluno a pensar, propor e desenvolver sua autonomia, e além disso o espirito cooperativo
deve estar presente. A BNCC, ressalta:

[...] pressupõe organizar situações de aprendizagem, partindo de questões que
sejam desafiadoras e, reconhecendo a diversidade cultural, estimulem o
interesse e a curiosidade científica dos alunos e possibilitem definir
problemas, levantar, analisar e representar resultados; comunicar conclusões
e propor intervenções. (2017,p.320)

Desse modo, as aulas de ciências devem ser planejadas dentro desta perspectiva de proposição de
problemas, um plano de aula que envolva uma variedade de atividades usando estratégias que
possibilite aos alunos definir, levantar hipóteses, representar e analisar os resultados, interagir
perante os resultados e realizar as intervenções necessárias diante das proposições alcançadas.
Assim, toda aula deve oferecer esse arcenal de conhecimentos aos alunos, promovendo situações em
que o mesmo seja o protagonista dentro do processo de ensino e aprendizagem.

A Bncc destaca 18 situações de aprendizagem,faremos o destaque de algumas contemplando a
definição de problemas, levantamento, análise e representação, bem como comunicação e
intervenção. Vejamos:

• Observar o mundo a sua volta e fazer perguntas.
• Analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações.
• Propor hipóteses;
• Planejar e realizar as atividades de campo (experimentos, observações, leituras, visitas,

ambientes virtuais, etc ).
• Desenvolver soluções para problemas cotidianos usando diferentes ferramentas, inclusive

digitais.
• Participar de discussões de caráter científico com colegas, professores, familiares e

comunidade em geral.
• Desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e

socioambiental. (BRASIL,2017, p.321)

Em linhas gerais, esses pressupostos estabelecem uma estreita relação tanto com as competências
gerais quanto com as competências especificas do ensino de ciências, na qual valoriza o
conhecimento cientifico no sentido de colaborar com uma sociedade justa e igualitária. A seguir,
veremos algumas estratégias que coadunam com o documento oficial e a importância de um
planejamento eficaz embasado nestes pressupostos.

O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: REPENSANDO ESTRÁTEGIAS DIDÁTICAS A LUZ
DA BNCC
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Desde o século XX, a educação vem empreendendo esforços no sentido de melhorar as metodologias
de ensino. Visto que, por muito tempo o ensino era meramente expositivo e os alunos simplesmente
repetiam o que o professor repassava, ou seja, o ensino de Ciências era restrito a decorar nomes de
cientistas em sua grande maioria, por isso a importância de expor estas metodologias para os
estudantes desde a formação inicial.

Sendo assim, estratégia de ensino de Ciências por investigação de acordo com Carvalho et al(2009),
é uma proposta em que o professor desempenha papel essencial,pois não é fácil nas primeiras séries
do ensino fundamental, criar condições para que os alunos construam o conhecimento físico,assim
não é fácil alfabetizá-los ou ensinar-lhes matemática.Na verdade,ensinar não é fácil.(2009,p.28)

Esta metodologia de ensino está fundamentada nas propostas de Piaget,na qual ele inicia do
conhecimento científico na busca da compreensão de sua epistemologia,ou seja,ao realizar
entrevistas com crianças e adolescentes,principalmente aqueles em idade escolar semelhantes e
conteúdos próximos ao currículo das Ciências o teórico desvenda conhecimentos úteis que poderiam
orientar os professores para o planejamento de suas aulas.Carvalho et al (2013,p.02), esclarece que
“Um dos pontos que podemos salientar e que se torna claro nas entrevistas piagetianas,é a
importância de um problema para o início da construção do conhecimento”.

É com esse intento que a metodologia de proposição de um problema desmistifica o papel do
professor que antes era detentor do conhecimento, mas na medida em que este expõe o problema cria
condições para que o aluno possa construir o seu conhecimento,pois na tentativa de tentar resolvê-lo
as hipóteses serão construídas. Os parâmetros Curriculares já apontavam de maneira tímida esta
proposta de planejamento de aulas investigativas, porém a Base Nacional vem dando mais ênfase a
estas práticas e reforça sua relevância desde os anos iniciais, desenvolvendo no aluno autonomia
,raciocínio lógico na proposição de problema ao qual o professor terá o compromisso de mediar.

Nessa perspectiva, Carvalho (2013,p.02), “ao propor o problema o professor passa a tarefa de
raciocinar para o aluno e sua ação não é mais a de expor,mas de orientar e encaminhar as reflexões
dos estudantes na construção do novo conhecimento”.

Carvalho et al (2009), ao atentar para o ensino na perspectiva construtivista coloca o professor como
mediador principal do processo de construção de conhecimento. A esse respeito a autora expõe:

No ensino construtivista, existem alguns aspectos relacionados ao papel do
professor em sala de aula bastante diferentes ou até mesmo opostos aos do
ensino tradicional. Essa diferença corresponde a uma ampliação da
interpretação do que sejam conteúdos escolares. Por isso é importante
discutirmos alguns pontos que dizem respeito ao modo como o professor cria
um ambiente propício ao desenvolvimento cognitivo da criança.(1997,p.28)

O que se visualiza com esta assertiva é que o professor dentro de sua sala de aula deve propiciar um
ambiente em que o aluno possa expor suas concepções e que este enquanto provedor do
conhecimento, possa favorecer um ensino mais dinâmico e aberto a diálogos, pois a partir do
momento que o aluno busca esse conhecimento a aprendizagem de fato acontece. A esse respeito a
Base nacional comum Curricular na área de Ciências Naturais, assevera:

Para tanto, é imprescindível que eles sejam progressivamente estimulados e
apoiados no planejamento e na realização cooperativa de atividades
investigativas, bem como no compartilhamento dos resultados dessas
investigações. Isso não significa realizar atividades seguindo,
necessariamente, um conjunto de etapas predefinidas, tampouco se restringir
à mera manipulação de objetos ou realização de experimentos em laboratório.
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( BNCC, 2017. p.322)

Sendo assim, antes de adentrarmos na metodologia proposta por Carvalho(2013), é importante
apresentarmos de forma breve a origem deste ensino antes denominado ensino por redescoberta. De
acordo, com Campos e Nigro (1999) o ensino por redescoberta começou a partir da década de 60,
diante do crescente avanço tecnológico e conceitual das Ciências e com isso, tornou-se tendência
considerar o ensino do método pela qual ocorre a construção do conhecimento científico sendo mais
importante que o ensino de certos conceitos. Quanto ao ensino tradicional, foi aos poucos se
tornando ineficiente e foi a partir desta premissa que “começou a dar mais prioridade ao ensino do
“método científico” surgindo aí uma nova maneira de ensinar Ciências que é o ensino por
redescoberta” (1999, p.26).

Essa prática de ensino segundo Campos e Nigro (1999) revelou-se muito equivocada e teve o mérito
de romper com a tradição do ensino de Ciências por transmissão-recepção, pois esta nova maneira de
ensinar tentou aproximar mais os alunos da atividade científica e da própria história das ciências, ou
seja, os alunos tiveram a oportunidade de vivenciarem mais de perto o método científico e
acreditava-se que isso só era possível por meio de observações, experimentos e generalizações feitas
por alguns Cientistas do passado.

Mas, se de fato quisermos atender aos propósitos que o trabalho científico nos coloca, teremos que
buscar metodologias que desafie os alunos e de que de fato tornarão a aprendizagem das Ciências
mais proveitosa. É por essa razão que a pesquisa em tela comunga com uma metodologia mais
aproximada da realidade do aluno e traz Sequências de Ensino Investigativas para aprofundar mais o
conteúdo que se quer propor.

A proposição de Sequências de Ensino Investigativas (SEIS), ou seja, o planejamento de aulas
abrangendo um determinado conteúdo tem como objetivo: proporcionar ao aluno conhecimentos
prévios para ensinar os novos, têm ideias próprias e poder discuti-las. O que se espera é a passagem
do conhecimento espontâneo ao científico. Sendo assim, para o desenvolvimento de uma SEI se faz
necessário alguns pontos principais, como expõe (CARVALHO, 2013, p.09):

[...] na maioria das vezes a SEI inicia-se por um problema,experimental ou
teórico,contextualizado, que introduz os alunos no tópico desejado e reforça
condições para que pensem e trabalhem com as variáveis relevantes do
fenômeno científico central do conteúdo programático.É preciso após a
resolução do problema,uma atividade de sistematização do conhecimento
construído pelos alunos.Essa sistematização é a pratica da preferência por
meio da leitura de um texto escrito quando os alunos podem novamente
discutir,comparando o que fizeram e o que pensaram ao resolver o
problema,com o relatado no texto.Uma terceira atividade importante é a que
promove a contextualização do conhecimento do dia a dia dos
alunos,pois,nesse momento,eles podem sentir a importância da aplicação do
conhecimento construído do ponto de vistasocial. Essa atividade também
pode ser organizada para o aprofundamento do conhecimento levando os
alunos asaber mais sobre o assunto.

O planejamento de Sequências de Ensino Investigativas - SEIS na perspectiva de
(CARVALHO,2013) dará ao aluno a oportunidade de não somente observar o fenômeno- papel
contemplativo mas também poder explorá-lo seguindo as etapas – papel manipulativo. Sendo assim,o
que se almeja de acordo com essa proposta de Ensino é que os alunos,além de observarem e
manipularem, possam explorar, questionar, testar suas hipóteses, interagir e sistematizar as ideias
apresentadas. São nesses momentos que acontece a passagem da ação manipulativa para a ação
intelectual,visto que é durante esse processo que o aluno começa a organizar suas ideias e estruturar
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o pensamento na tentativa de aproximar do conhecimento científico.

Nessa direção,(Carvalho,2013) alega existir vários tipos de problemas para a organização de uma
SEI,sendo o mais comum aquele que envolve alunos que é o problema experimental na qual ele
participa da investigação. Porém quando há experiências que envolve elementos perigosos a
manipulação deve ser feita somente pelo professor e o problema torna-se uma demonstração
investigativa e por fim, a proposição do problema pode ser com base em outros meios como: figuras
de jornal, revistas,ou ideias que os alunos já têm certo conhecimento, todos esses meios podem estar
ligados a problemas não experimentais.

Desse modo,o professor tem que ter em mente que o problema não deve ser uma questão aleatória,
pois é algo que exige planejamento, observando aspectos atrelados a sua cultura e que provoque no
aluno a procura e a solução do desafio colocado pelo professor. Para tanto, se faz necessário o
planejamento das interações didáticas entre alunos e professores. A esse respeito Carvalho (2013),
explica as ações desta metodologia em etapas.

A primeira etapa é a distribuição do material de pesquisa e a proposição do problema pelo
professor. É neste momento que o professor irá distribuir o material em pequenos grupos e confere
se todos entenderam o problema a ser resolvido.Neste momento o professor deve ter o cuidado de
não entregar a resposta ao aluno,pois o intuito é fazer com que ele possa construir suas próprias
concepções,ou seja,o professor deve criar a oportunidade para o aluno pensar.

Nesta perspectiva, Libâneo (2013, p.114) faz uma abordagem sobre o desenvolvimento intelectual do
aluno e o papel do professor perante esta situação e acrescenta que “não é muito comum os
professores terem o hábito de levar os alunos a pensarem sobre o que estão aprendendo”. O autor
ressalta que quando a criança tem uma curiosidade o professor em vez de ajudá-la a refletir na
maioria das vezes traz a resposta pronta ou simplesmente ignora o problema.

Outra etapa importante, é a resolução do problema. Nesta etapa o que se pretende não é ensinar o
conceito em si,mas sim e a manipulação do material na perspectiva de oferecer condições para que os
alunos possam levantar hipóteses e testá-las na prática. Se estes testes derem certo os alunos terão a
oportunidade de comprovar na prática estes conhecimentos. Mas, o professor deve estar ciente que
nem sempre o problema proposto poderá dá certo e caso isto aconteça o aluno terá o discernimento
de separar as variáveis que interferem nesta resolução daquelas que não interferem e isso só será
possível a partir do erro.

Etapa da sistematização dos conhecimentos elaborados nos grupos se dá a partir do momento que os
alunos já concluíram o problema proposto,com isso o professor deve recolher o problema
experimental e verificar em círculo o que o grande grupo tem a expor a respeito das experiências
vivenciadas na investigação.Vale salientar que essa etapa é de suma importância,pois serão muitas as
argumentações e a construção do conhecimento acontecerá coletivamente.Sendo assim,o professor,
enquanto protagonista desse momento deve instigá-los com as seguintes perguntas: Como vocês
conseguiram resolver o problema? Por que vocês acham que deu certo?Como vocês explicam o
porquê de ter dado certo? Estas perguntas chaves levam o aluno a desenvolver suas hipóteses
científicas, estimulando-os a construir os seus próprios conceitos.

A esse respeito, Carvalho (2013, p.05)menciona que “o professor deve ser um elaborador de
questões que orientarão seus alunos potencializando a construção de novos conhecimentos.” As aulas
em grupo abordadas por Carvalho prioriza o conceito de Zona de desenvolvimento proximal de
Vygotsky e acrescenta que:

Com o conceito de Zona de desenvolvimento proximal podemos entender o
porquê os alunos se sentem bem nesta atividade: estando todos dentro da
mesma Zona de desenvolvimento real é muito mais fácil o entendimento
entre eles, às vezes mais fácil mesmo do que entender o professor. Além
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disso,como mostra o conceito,os alunos têm condições de se desenvolver
potencialmente em termos de conhecimentos e habilidades com a orientação
de seus colegas.(2013,p.05)

E por fim, a última etapa a sistematização individual do conhecimento que é o momento de escrever
e desenhar, também de suma importância na medida em que todos devem ter o seu momento
individual de aprendizagem,pois como eles já resolveram o problema em grupo e puderam expor as
suas concepções na etapa anterior o professor agora solicita que eles escrevam e desenhem.
Percebe-se que essa atividade proporcionará ao aluno uma estreita relação com a escrita,na qual o
professor terá a oportunidade de avaliar melhor cada aluno e ver de fato as suas concepções.

Com esse entendimento se faz necessário durante a realização de um trabalho investigativo o
professor estabelecer o papel de orientador científico das investigações. Assim Campos e Nigro
(1997) estabelecem alguns pressupostos que norteiam o trabalho do professor, tais como:

• Incentivar os alunos a formular hipóteses explicativas;
• Auxiliar na elaboração das hipóteses e dos experimentos para testá-las;
• Possibilitar a efetiva comprovação experimental das hipóteses dos alunos;
• Colaborar nas discussões, evitando que os alunos se desviem dos demais temas centrais;
• Propor atividades em que o aluno perceba claramente o que e por que vai fazer, e as relações

com aquilo que já tem feito. (1997, p.150)
Enfim, percebe-se que o professor é a peça fundamental do processo de aprendizagem e se este não
estiver uma formação sólida na área de ciências irá somente transmitir os conteúdos de forma
mecânica sem contextualização alguma com a prática.Assim,o próximo tópico abordará o
desenvolvimento de uma oficina com alunos em processo de formação inicial no sentido de
contribuir para o desenvolvimento de estratégias enquanto futuros profissionais da educação.

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS E A IMPORTNCIA DO
PLANEJAMENTO

A prática educativa requer do docente certo direcionamento para o planejamento de suas aulas, visto
que, o ato de planejar é uma atividade consciente e sistematizada, cujo objetivo é promover a
aprendizagem. Nessa linha de argumentação, Libâneo (2013, p.245) esclarece a importância do
planejamento ao indagar:

O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das
atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação em face
dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e a sua adequação no decorrer
de ensino. O planejamento é um meio para se programar as ações docentes,
mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à
avaliação.

É com esse entendimento que o ato de planejar é primordial no sentido de pensarmos atividades para
que possam atingir os objetivos propostos inerente aos conteúdos que serão ministrados em aula.
Diante disso, como o foco desta pesquisa é traçar estratégias para a aprendizagem nos anos inicias,
reconhecemos que se necessita de atividades planejadas, sendo capital que se trabalhem conteúdos
diversificados na qual possam desenvolver no aluno o objetivo pretendido que é justamente
aproximar o conhecimento científico e a promoção da Alfabetização Científica.

Se atentarmos para as orientações do ensino no sentido de mostrar o caráter social da educação
científica, na concepção de Cachapuz et al (2009), estes argumentam que existem algumas visões
deformadas do ensino de Ciências. São elas:visão descontextualizada,uma concepção individualista e
elitista,uma concepção empiro-indutivista e ateórica,uma visão rígida,algorítima,infalível,uma visão
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aproblemática e ahistórica,visão exclusivamente analítica,visão acumulativa,de crescimento lineal.
Nesta perspectiva, a formação de professores deve ser um ponto importante para que as aulas de
Ciências possam ser ministradas com qualidade e que os conteúdos possam ser transmitidos com
segurança proporcionando ao aluno uma aprendizagem eficaz.

Carvalho e Gil Perez (2011) expõem propostas de formação de professores baseada na ideia da
construção de conhecimentos com as características de uma pesquisa cientifica e,de outro,na
necessidade de transformar o pensamento espontâneo do professor.São as seguintes:

1. Conhecer a matéria a ser ensinada;
2. Conhecer e questionar o pensamento docente espontâneo;
3. Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem e a aprendizagem de Ciências;
4. Crítica fundamental no ensino habitual;
5. Saber preparar atividades;
6. Saber dirigir as atividades dos alunos;
7. Saber avaliar;
8. Utilizar a pesquisa e a inovação (2011, p.19).

Os professores dos anos iniciais do ensino fundamental necessitam estar atentos a estes saberes
explicitados, para que sua prática possa refletir positivamente na aprendizagem dos alunos podendo
ser e estes possam atingir a alfabetização científica. Nesse sentido, Lorenzetti e Delizoicov (2001)
defendem a alfabetização cientifica no contexto das séries iniciais enfatizando que:

A alfabetização Científica é uma atividade vitalícia, sendo sistematizada no
espaço escolar, mas transcendendo suas dimensões para os espaços
educativos não formais, permeados pelas diferentes mídias e linguagens. É
apresentada uma estrutura de programação na qual se destacam algumas
iniciativas didático-metodologicas que se apropriadas ao código escrito pelos
alunos,podem contribuir ao processo de alfabetização científica que precisa
ocorrer no âmbito da educação fundamental.(2001,p.01)

Para Campos e Nigro (1999), o professor tem o papel fundamental na condução do conhecimento
pelo aluno. Ele acrescenta que o professor deve favorecer seus alunos para que eles superem a teoria
da teoria da superficialidade no tratamento do mundo natural.Para que essa mudança metodológica
ocorra o autor sustenta que:

Mas,que para que tal mudança metodológica ocorra,é óbvio que o
professor deve estar atento não somente aos conteúdos
procedimentais, mas também aos procedimentais e atitudinais. O
professor deve ter muito claro quais são os conteúdos do
ensino-aprendizagem e ter em mente que devem contemplar o
ensino de procedimentos e atitudes para favorecer a superação da
metodologia da superficialidade.(1999,p.54-55)

Nesse contexto, alguns estudiosos como Carvalho (1998) e Campos e Nigro (1999) vêm estudando
propostas de ensino construtivistas que não estão baseadas apenas na memorização, mas sim na
construção do conhecimento, para visualizar melhor estas orientações construtivistas Campos e
Nigro (1999) delineiam alguns princípios construtivistas como:

• É de grande importância àquilo que a pessoa já sabe ou pensa a respeito de determinado
assunto;

• Encontrar um sentido supõe estabelecer relações: o que está na memória não são coisas
isoladas, mas coisas que guardam relações com outras em nossa mente;

• Que aprende constrói ativamente significados;
• Os estudantes são responsáveis por sua própria aprendizagem;
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Essa concepção de ensino de Ciências por investigação é defendida por Carvalho (1998) como uma
proposta de ensino que o professor é a figura chave o desenvolvimento das atividades sendo
importante discutir alguns pontos relacionados à sua atitude em sala de aula, bastante diferente do
professor que trabalha de forma tradicional. São eles:

• A autonomia dos alunos;
• A cooperação entre os alunos;
• O papel do erro na construção do conhecimento;
• A avaliação;
• A interação professor-aluno. (1998, p.28)

Para tanto, escolhemos alguns conteúdos para compor esse leque de conhecimentos inerentes a
temática. Assim, a sequência didática nos termos de Zabala (1998,p.18) trata de “um conjunto de
atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais,
que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores quanto pelos alunos”.

Ainda acerca destas concepções, delineamos uma sequência didática como um conjunto de
atividades ordenadas e estruturadas em torno de um tema central sobre plantas voltado ao 2º ano do
ensino fundamental,a sequência proposta envolverá atividades que contemplará os pressupostos do
ensino de ciências e competências específicas:

SEQUÊNCIA DIDÁTICA:

SÉRIE: 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS GERAIS: REFLETIR SOBRE AS CARACTERÍSTICAS GERAIS
DAS PLANTAS E SUA DIVERSIDADE

• Identificar as partes da plantas e a função que desempenha cada uma delas;
• Desenvolver a leitura de maneira prazeirosa através da história a princesa e o

grão de ervilha;
• Aprofundar os conhecimentos sobre plantas com o experimento a função do

caule na planta;
• Realizar registros através de interações orais e escritas ao término do

experimento;
• Assistir o vídeo “nem tudo que nasce é semente”? Show da Luna.
• Ler e escutar a música ALECRIM DOURADO no sentido de estimular a leitura e

a escrita;

CONTEÚDO: AS PARTES DAS PLANTAS

Habilidades a serem alcançadas nesta sequência:

EF02CI06- Identificar as principais partes de uma planta (raiz,caule,flores e frutos) e a
função desempenhada por cada um deles e analisar a relação entre as plantas,os demais
seres vivos e outros elementos componentes do ambiente.

• Formular questões, diagnosticar e propor soluções para o problema que será
colocado no experimento;

• Saber combinar leituras, observações, experimentações e registros a partir do
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resultado da experimentação;
• Comunicar de modo oral e através de desenhos, perguntas, suposições, dados e

conclusões;

1° AULA

• Iniciar a aula com perguntas relacionadas as partes das plantas e suas funções,
relacionado ao livro Aprender Juntos.

• Assistir o vídeo,nem tudo que nasce é semente?
• Após o vídeo realizar e discussão e solicitar os registros escritos e através de

desenhos para estimular a curiosidade dos alunos.

2º momento:

• Fazer experimento sobre a semente de feijão, com copos descartáveis e algodão
úmido, fazer quatro furos e colocar um deles a luz solar e o outro em um
ambiente escuro, ao levá-los para casa solicitar que eles observem e tragam os
resultados para serem socializados em sala.

• Contar a história da princesa e o grão de ervilha e realizar a interpretação textual;
• Solicitar que eles tragam diferentes formatos de plantas para que possa acontecer

a socialização.

2º AULA- Experimento: a função do caule na planta

1º Momento: PROPONDO O PROBLEMA

• Dividir os alunos em grupo e apresentar os materiais para a experimentação;

Distribuir os matérias no grupo e após propor o problema: O que acontece com
uma flor quando ela é colocada em água com corante?

Materiais para o experimento:

1 flor branca com 10 cm de caule;

1. Copo plástico transparente com um pouco de água;

Corantes alimentícios vermelhos ou azuis;

Tesouras com pontas arredondadas;

1 colher;

2º Momento: RESOLVENDO O PROBLEMA PROPOSTO

• Observar se eles estão conseguindo resolver o problema e escutá-los no
levantamento de hipóteses;

3° MOMENTO - SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO ELABORADO
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PELO GRUPO

• Após conseguir o efeito desejado, o material experimental será recolhido;
• Organizar os alunos em um grande círculo para instigá-los a expor suas

concepções sobre o experimento estimulando sempre a participação de todos;

Fazer as seguintes indagações: Qual era a cor da flor no início do experimento? E
depois de uma hora? Qual foi a função do caule neste experimento?

• Incentivar os alunos para expor suas ideias;
• Escutá-los atentamente, pois nessa etapa eles farão um relato e ilustrarão com

desenhos o que aprenderam da investigação vivenciada;

• Organizar as falas para que todos possam se expressar;

4º MOMENTO- ETAPA DA SISTEMATIZAÇÃO INDIVIDUAL DO
CONHECIMENTO

• Solicitar que eles escrevam um texto e desenhem as etapas da investigação,
demonstrando o porquê de ter dado certo;

Quadro 5: Sequência Didática sobre o Ensino da Plantas

Fonte: autores/2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que, nos anos iniciais o ensino ganha sentido a partir do momento que o professor consegue
promover e despertar no aluno um interesse pela matéria a ser abordada. Sendo assim, a finalidade
do ensino de Ciências e justamente essa a de aproximar o aluno da linguagem científica e tentar
aprimorar a cada dia o ensino, embasados no desenvolvimento de metodologias que de fato o
estimulem a aprender.

Essas considerações nos fizeram refletir sobre como o ensino por investigação, base teórica desta
pesquisa, é algo que proporciona aos alunos um momento ímpar, pois eles de fato buscam uma
aproximação com o objeto de estudo, além de desenvolverem o senso argumentativo, interagem com
o grupo e constroem suas próprias hipóteses, ou seja, tem a oportunidade de manipular algo que na
maioria das vezes é visto somente nos livros didáticos.

Se faz necessário também que os professores conheçam esta metodologia, realizando formações
continuada de professores dos anos iniciais do ensino fundamental apresentando a metodologia e
desmistificar a ideia que o ensino de ciências e tão importante quanto as outras matérias sendo
importante essa aproximação com as práticas de investigação,além de atentarmos para a importância
do planejamento, propomos o desenvolvimento de um sequências didática com o conteúdo plantas,
uma ótima possibilidade de iserir os alunos em diversas atividades desafiadoras. A BNCC voltado ao
componente curricular na área de ciências coloca o ensino por investigação como ponto importante,
pois ressalta a possibilidade de desafiar o aluno para propor hipóteses, analisar e apresentar
conclusões.
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