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Resumo Este trabalho apresenta relatos de uma prática com experimentos de eletricidade numa

turma do 5° ano do ensino Fundamental. A fundamentação teórica para a prática em sala de aula

é o Ensino de Ciências por investigação. Observando que o conhecimento físico é pouco explorado

nos primeiros anos de escolaridade, desenvolvemos algumas experiências com eletrostática e

Circuitos elétricos Nossa abordagem é de cunho qualitativa tendo como procedimento um estudo

de caso. Para coleta de dados, utilizamos questionários e gravações em áudio. Na análise

utilizamos os indicadores da Alfabetização Cientifica propostos por Sasseron e Carvalho (2008). Os

resultados apontaram que as práticas investigativas contribuem para alfabetizá-los cientificamente

nos conhecimentos de Eletricidade. Palavras-chave: Ensino por investigação, Conhecimento Físico,

Alfabetização Científica. Abstract This paper presents reports of a practice with electricity

experiments in a class of 5th grade of elementary school. The theoretical basis for practice in the

classroom is the Teaching of Science for research. Noting that physical knowledge is little explored

in the early years of education, we develop some experiments with electrostatic and electrical

circuits Our approach is qualitative in nature with the procedure of a case study. For data

collection, we use questionnaires and audio recordings. In the analysis we used the indicators of

Scientific Literacy proposed by Sasseron and Carvalho (2008). The results show that the

investigative practices contribute to literate them scientifically in Electricity knowledge. Keywords:

Education for research, Physical Knowledge, Scientific Literacy.
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Introdução A presente pesquisa tem como propósito contribuir para a melhoria das aulas de

Ciências Naturais do ensino fundamental, pois se percebe que a formação do professor dos anos

iniciais não oferece o suporte necessário para propor aos alunos práticas inovadoras que possam

estimulá-los ao conhecimento cientifico. A esse respeito, Delizoicov (2002) esclarece que “o

desafio é por o conhecimento científico ao alcance de um público escolar e que este conhecimento

não pode ser enfrentado com as mesmas práticas docentes de décadas anteriores”. A proposta de

ensino de Ciências por investigação na perspectiva de Carvalho (1998) mostra-nos a importância

do professor para o processo de ensino-aprendizagem, pois em uma prática construtivista tem de

se levar em conta à autonomia dos alunos, a cooperação do grupo e as interações entre professor

e aluno, bem como o papel do erro na construção do conhecimento. Nesse sentido, os professores,

enquanto mediadores do processo ensino-aprendizagem tem um papel importante frente a esta

proposta que é a criação de atividades nas quais os alunos possam manipular e explorar os

objetos, mas isso só será possível se o professor estiver preparado, para propor estes momentos,

e segurança para desempenhar o papel de mediador do processo de ensino. O conteúdo de

“Eletricidade” apesar de ser pouco explorado nos primeiros anos escolares, está presente no

cotidiano, sendo um conceito primordial para a promoção da Alfabetização Científica, uma vez que

busca explicar importantes eventos da natureza, além de contribuir significativamente para a

qualidade de vida das pessoas.

Ensino de Ciências por investigação: Propondo
metodologias para a promoção da Alfabetização
Científica

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. Com isso a 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. O planejamento de

Sequências de Ensino Investigativas - SEI 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,
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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 o pensamento na

tentativa de aproximar do conhecimento científico. 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 dá a oportunidade do

aluno pensar. 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. 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

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
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aluno e ver de fato as suas concepções. Acreditamos que essa metodologia poderá contribuir para

as aulas de Ciências nos anos iniciais. É por isso que esta pesquisa nos mostrará de acordo com a

metodologia de ensino por investigação embasados nas etapas supracitadas tentar encontrar

respostas para as seguintes inquietações: Por que ensinar?

O quê ensinar?

Para quem?

e Como ensinar?

Sendo assim, propomos uma SEI com alunos do 5° ano dos anos iniciais, pois almejamos que

desde cedo estes alunos já possam entrar em contato com o conhecimento físico e isso só será

possível se propormos algo mais aproximado da realidade destes. Desenvolvimento de práticas de

investigação nos anos inicias do Ensino Fundamental com a montagem de circuitos elétricos e

experimentos eletrostáticos Lócus da investigação e sujeitos pesquisados Este estudo, foi realizado

nos dias 11 e 12 de novembro de 2015, em uma turma do 5°ano do Ensino Fundamental de uma

Escola Municipal de Palmeira dos Índios –AL. A turma pesquisada possui um total de 22 alunos,

porém participaram somente 18 alunos, após a assinatura de termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE) e Termo de Assentimento a faixa etária pesquisada foi entre 10 a 11 anos. A

quantidade de meninos prevaleceu, foram 10 meninos e 8meninas. No quadro abaixo podemos

visualizar essa situação:

SUJEITOS INVESTIGADOS BASEADOS NO SEXO E NA IDADE

Sexo Idade Quantitativo de
participantes Total por Sexo Total

Feminino 11 anos 3
08 alunas

18 discentes
Feminino 10 anos 5

Masculino 10 anos 4
10 alunos

Masculino 11 anos 6

Quadro 1: Sujeitos investigados baseados na idade e série

Fonte: o autor /2016

No que se refere aos pesquisadores, é válido ressaltar que foram sujeitos ativos da pesquisa

agindo tanto como participantes quanto observadores da referida investigação. Nesta acepção,

a observação participante “Consiste na participação real dos pesquisadores com a comunidade

ou grupo. Fica tão próximo quanto os membros dos grupos que está estudando e participa das

atividades normais deste”.(MARCONI;LAKATOS,2003,p.194)
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Relatos da pesquisa Na presente investigação foi realizado uma série de experimentos

eletrostáticos, tais como: O canudo que ao ser atritado no papel toalha ficará grudado na

parede, tentar colar papel picado no canudo, atrito no cabelo, o canudo giratório ao ser

colocado em um copo descartável com um canudo. Proporcionar este momento na

tentativa de explicar conceitos de Eletrostática para que eles já comecem a compreender.

Para sintetizar o conhecimento e aprofundar o conteúdo, assistiram a primeira parte do

vídeo da Série de onde vem?

“De onde vem a energia elétrica”?

“De onde vem o trovão”?

Nos momentos de experimentação, experiência do canudo atraindo papeis picados após

eletrização, eles vibravam cada vez que conseguiam. Para Bizzo (2012) as aulas de

ciências podem ser desenvolvidas com atividades experimentais mais sem a sofisticação

de laboratórios equipados, os quais poucas escolas de fato possuem [...]. A ideia do autor

é bastante pertinente, pois comprovamos que com poucos recursos podemos realizar

aulas práticas de ciência e promover momentos de investigação no espaço da sala-de-aula

de acordo com a realidade apresentada. Diante dessa proposta, e ao concluírem as

atividades solicitamos que eles fizessem os registros escritos e ilustrassem com os

desenhos relatando as atividades desta aula. Ao analisarmos a escrita e as ilustrações

percebemos a dificuldade dos alunos em relatar o que vivenciaram, a maioria apenas

demonstrou com desenhos e quando escreviam não sabiam argumentar, grande parte

expressou a satisfação em realizar as atividades e gostariam que tivesse mais vezes. Para

a resolução do problema de investigação com circuitos elétricos distribuímos os seguintes

materiais: 6 pedaços de fio condutor,6 garras de jacaré, uma bateria de 9 V com soquete,

Uma lâmpada de 9 V e um interruptor. Nesse momento dividimos a classe em quatro

grupos, todos com os materiais nas carteiras e propomos o seguinte problema: Como

fazer para ascender as lâmpadas de maneiras diferentes?

Após a apresentação do problema passamos para a resolução, ou seja, o momento que os

alunos levantaram as hipóteses e tentaram chegar a alguma solução. O importante nessa

etapa é que eles explorem o material e tentem resolver, na fase que eles se encontram

(Anos iniciais) o que mais vai interessar são as ações manipulativas do que os conceitos

em si. Os grupos tiveram algumas dificuldades de ascender as lâmpadas do circuito,

porém auxiliamos no que foi necessário sem induzi-los a solução do problema, apenas

auxiliando nas dificuldades técnicas de manuseio do material. Percebemos, que mesmo

diante das dificuldades e das várias tentativas que convergiam ao erro os alunos não

desistiram do experimento e além disso desenvolveram inúmeras habilidades, como:
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organização de ideias, manipulação dos materiais, levantamento de hipóteses e interação.

Com relação ao erro no levantamento de hipóteses relacionada a etapa da resolução do

problema Carvalho (2013, p.11-12) esclarece:

É a partir das hipóteses – das ideias –dos alunos que quando testadas

experimentalmente deram certo que eles terão a oportunidade de construir

o conhecimento. As hipóteses que quando testadas não deram certo

também são muito importante nessa construção, pois é a partir do erro – o

que não deu certo – que os alunos têm confiança no que é certo, eliminando

as variáveis que não interferem na resolução do problema. O erro ensina... e

muito. Resolvida a etapa da experimentação outro momento foi a passagem

da ação manipulativa para a ação intelectual fator importante na qual

estimula os alunos a expor o que de fato aprenderam na prática.Com as

carteiras organizadas em círculo realizamos uma roda de conversa para

testarmos as hipóteses que foram levantadas com a realização da

investigação.Vejamos um trecho que demonstra a presença de indicadores

da Alfabetização Científica nas transcrições: Neste primeiro momento

percebemos que os alunos ainda estavam organizando suas ideias e não

conseguiram dá as explicações causais, porém ao longo da conversa surge

alguns indicadores da AC. P: Como vocês conseguiram resolver o problema?

A3: Ligando a bateria. A4: Energia ou Bateria?

A2: Bateria. A3: É todos dois. A1: no começo só consegui ascender três. A4:

Só que não. A2: Eu consegui cinco. Ao indagarmos como eles conseguiram

resolver o problema percebemos que alguns alunos puderam expor suas

explicações, apesar de A4 colocar a prova quando indaga ao A3 “energia ou

Bateria”?

Este momento é fundamental, pois eles desenvolvem indicadores da AC

como: Organização das informações, raciocínio lógico, levantamento de

hipóteses e teste de hipóteses. O teste de hipóteses nesta interação foi de

grande relevância para a continuidade das discussões. Concluída a

sistematização do conhecimento coletivo iniciamos a etapa de escrever e

desenhar, ou seja, a sistematização individual do conhecimento. Esse

momento é de grande preponderância, pois eles por si só organizam as

ideias e expõem o que de fato chamou atenção nas atividades, além de

desenvolver a escrita desenvolvem a criatividade a partir dos desenhos.

Dessa forma, as crianças desenvolveram o momento de sistematização do conhecimento
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individual, dos 18 alunos que realizaram a atividade selecionamos alguns relatos para demonstrar

como as crianças desenvolveram o raciocínio após o experimento da SEI. Notamos nesta etapa a

mesma situação vivenciada nas etapas anteriores quando solicitávamos que escrevessem e

desenhassem a maioria apenas ilustra com desenhos e relata a sua satisfação na realização das

atividades.

Além deste aluno desenvolver a criatividade e o raciocínio como o desenho demonstrando ser o

elétron, fica notório que ele desenvolveu várias habilidades e estabeleceu um link com o filme O

mundo de Beckman. Há neste relato a presença de indicadores da Alfabetização Científica, tais

como: Raciocínio lógico, levantamento de hipóteses, explicação e previsão. Isso demonstra como

as práticas de investigação nas aulas de Ciências pode contribuir para uma aprendizagem eficaz e

desenvolver a autonomia do educando. Enfim, fica perceptível que a prática da experimentação

desenvolveu nos alunos indicadores da Alfabetização Científica, o que nos remete comprovar que

a prática do ensino por investigação provoca nos alunos momentos de verdadeiro aprendizado, o

que nos faz recomendar para os professores dos Anos Iniciais a presente metodologia nas aulas

de Ciências, pois fica claro que os alunos sentem falta da manipulação de materiais. Resultados

da pesquisa A partir das análises dos dados da pesquisa, foi comprovado com base nas

atividades desenvolvidas que o Ensino por investigação é uma metodologia eficaz para a

promoção da Alfabetização Científica. Essa afirmação se confirma quando os alunos no decorrer

das aulas desenvolvem sua capacidade cognitiva de maneira espontânea sem está atrelado

somente a simples decoreba exposta nos livros de ciências. A pesquisa também nos revelou que

as aulas de ciências ficam mais atrativas quando os alunos tem um problema a ser resolvido e

têm a oportunidade de manipular os materiais isto torna a aula ainda mais prazerosa e além

disso várias habilidades são desenvolvidas,visto que é nesta fase de escolaridade que a

curiosidade está ainda mais aguçada e quando eles são chamados a desenvolver atividades

investigativas são desenvolvidas além da parte conceitual a cooperação,o respeito pela opinião no

outro e a motivação. 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.

Para tanto, essa pesquisa busca o propósito de trabalhar com conteúdo de Eletricidade, pois é

uma matéria que já está inserida no cotidiano dos discentes, e objetivamos ao mesmo tempo

propor metodologias que não estejam atreladas somente ao ensino por memorização e de caráter

expositivo, mas sim algo que impulsione esses alunos de fato a pensarem e a expor suas

hipóteses, ou seja, assume grande preponderância nesta fase de descobertas. Fica perceptível

que foram desenvolvidos indicadores que atendem aos propósitos da Alfabetização Científica tais
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como: organização de ideias, raciocínio lógico, justificativa, levantamento de hipóteses. Além

destes indicadores foram constatados habilidades como: capacidade de revolver problemas,

autonomia, raciocínio, interação e argumentação. Pois é evidente que o ensino por investigação

promove a Alfabetização cientifica, que como vimos ao longo desta pesquisa embasados em

vários autores, que um individuo para ser alfabetizado cientificamente deve está em sintonia com

os saberes científicos e que estes saberes possam torna os cidadãos mais conscientes para as

diversas situações que venham a surgir.
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