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Resumo:

O objetivo deste trabalho é tecer reflexões acerca das tendências de ensino que influenciam o ensino de Ciências como a abordagem
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), alfabetização científica e ensino por investigação. Fundamentados em autores como
Sasseron(2015), Belluco e Carvalho(2014), Carvalho(2011), Lorenzetti & Delizoicov (2001). A partir dessas considerações, o artigo
apresenta uma sequência de ensino por investigação (SEI) como uma prática didática facilitadora da aprendizagem no ensino de
Ciências.

Palavras-chave: ensino de ciências, ensino por investigação, sequência de ensino por investigação.

Abstract:

The aim of this paper is presents reflections on the teaching trends that influence the teaching of science as science approach ,
Technology and Society ( CTS) , scientific literacy and education for research . Based on authors such as Sasseron (2015 ) , Belluco and
Carvalho ( 2014) , Carvalho ( 2011) , Lorenzetti & Delizoicov (2001 ) . From these considerations, the paper presents an investigation by
teaching sequence ( SEI) as a teaching practice facilitates learning in science teaching . Keywords: science education , education for
research, teaching sequence for research .

Ensino de Ciências e o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS).

O ensino de Ciências ao longo de sua história, tem sofrido influência de algumas tendências de ensino que refletiram em sala de aula.
Tais tendências, nos remetem a uma concepção de Ciências como atividade que produz conhecimento contextualizado com a realidade
histórica, humana e cultural da sociedade. Para tanto, faz-se necessário um breve resgate histórico do ensino de Ciências no Brasil, para
situarmos o momento em que a abordagem “Ciência, Tecnologia e Sociedade” (CTS) configurou-se como tendência no ensino de
Ciências.

Após a 2ª Guerra mundial, houve um grande incentivo a industrialização acelerada e, consequentemente uma visão da sociedade muito
positiva em relação à produção e aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos como elementos essenciais para o crescimento
social e econômico dos países. A sociedade incorporou a ideia de que quanto mais Ciência, mais tecnologia e, por conseguinte, mais
riqueza para os países. Uma visão política e econômica ingênua da Ciência e tecnologia no contexto social e ambiental.

Em meados da década de 70, ocorreu uma crise energética, advinda de uma grave crise econômica mundial. Surgiram sérios problemas
ambientais e sociais, consequência do desenvolvimento desordenado fruto da industrialização acelerada pós-guerra, inclusive no Brasil. A
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partir do cenário de crise, questionou-se a visão ingênua da neutralidade da Ciência e a ideia de que a produção e aplicação dos
conhecimentos científicos e tecnológicos resolveriam os problemas ambientais, sociais e econômicos, proporcionando o desenvolvimento
do bem-estar social. Em meio aos dilemas, surgiu a necessidade de formar cidadãos críticos, participativos nas decisões públicas, cientes
dos seus direitos e deveres.

O movimento CTS despontou na Educação, visando entender os aspectos sociais do desenvolvimento científico e tecnológico num
caráter mais amplo e crítico, analisando os benefícios que esse desenvolvimento possa trazer a sociedade e ao ambiente, assim como as
consequências que poderá causar.

Assim, segundo Montenegro (2008), “a abordagem CTS deve estar intimamente ligada à educação científica cidadã, evidenciando, entre
outras questões, o caráter efêmero das teorias científicas de maneira que os educandos possam avaliar diversas alternativas na solução
de um mesmo problema.”

A abordagem de Ciências com a perspectiva CTS visa desenvolver nos educandos uma visão crítica da educação científica e tecnológica,
incorporando uma prática social questionadora e argumentativa em relação aos modelos e valores científicos e tecnológicos. Significa não
somente adquirir o conhecimento técnico específico sobre o uso da tecnologia, mas ser crítico em relação o uso da tecnologia, analisar os
benefícios e males que este conhecimento científico e tecnológico irá causar no contexto social e posicionar-se politicamente diante das
forças sóciopolíticas que norteiam o rumo deste desenvolvimento tecnológico.

A concepção de Alfabetização Científica e a formação de sujeitos cientificamente alfabetizados.

No atual cenário mundial, é perceptível o grande avanço científico e tecnológico que vivenciamos, a ciência e tecnologia tanto traz
melhorias a qualidade de vida das pessoas, como proporciona consequências negativas. A evolução científico-tecnológica está
diretamente ligada a ideologia neoliberal, incentivo ao consumo e concentração de poder, promovendo uma modernização excludente e
perpetuando a classe hegemônica. Essa crise social e econômica advinda de uma população excludente de informação
científico-tecnológica e de bens de consumo, provoca nos indivíduos uma naturalidade das circunstância de exclusão, ou seja, é
trabalhado uma ideologia em que os valores humanos são depreciados, e o individualismo em nome da competitividade, assume uma
posição importante no sujeito, tornando-o um fantoche consumista e alienado.

Neste contexto, `importante trabalhar a cultura científica e tecnológica como direito de todos, para que os sujeitos possam compreender
melhor os problemas socioculturais, posicionando-se de forma crítica e intervindo.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências Naturais para o ensino fundamental:

Numa sociedade em que se convive com a supervalorização do conhecimento científico e com a crescente
intervenção da tecnologia no dia-a-dia, não é possível pensar na formação de um cidadão crítico à margem do
saber científico (BRASIL, 1997)

Formar sujeitos cientificamente alfabetizados tornou-se um desafio emergente na educação, ou seja, formar cidadãos com discernimento,
capacidade de análise crítica dos problemas sociopolíticos, econômicos e ambientais da vida cotidiana e ativos na tomada de decisões. A
população visualiza o conhecimento científico como algo inquestionável e inatingível, dominado apenas por cientistas, é preciso
desconstruir essa concepção de que o conhecimento científico é privilégio de poucos. A democratização do conhecimento científico é
importante para que a população faça uso desses saberes na sua vida cotidiana, contribuindo para um melhor entendimento público da
Ciência.

Para Lorenzetti & delizoicov (2001) alfabetização científica, é um processo que tornará o indivíduo alfabetizado cientificamente nos
assuntos que envolvem a Ciência e Tecnologia, ultrapassando a mera reprodução de conceitos científicos, destituídos de significados, de
sentidos e de aplicabilidade.

Segundo Shen (1975) , a alfabetização científica “pode abranger muitas coisas, desde saber como preparar uma refeição nutritiva, até
saber aprecias as leis da física”. O autor distingue três noções de alfabetização científica: “alfabetização científica prática” está
relacionada com as necessidades humanas mais básicas como alimentação, saúde e habitação; “alfabetização científica cívica” seria a
que torna o cidadão mais atento para a Ciência e seus problemas, de forma que ele e seus representantes possam tomar decisões mais
bem informadas; “alfabetização científica cultural” é motivada por um desejo de saber algo sobre ciência, como uma realização humana
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fundamental.

Assim sendo, alfabetizar cientificamente o sujeito, requer da escola uma mudança curricular voltada para uma abordagem
multidimensional, transdisciplinar e contextualizada, não é apenas tornar o conhecimento científico acessível ao aluno, mas fazer o uso
prático e social dos conhecimentos científicos e tecnológicos, ou seja, pensar e transformar o mundo que nos rodeia.

O livro didático e o ensino de Ciências nas séries iniciais

O livro didático de Ciências está presente na maioria das escolas, a crescente acessibilidade aos livros didáticos no Brasil se deve a uma
iniciativa do governo em custear e distribuir os livros nas escolas. No entanto, a presença dos livros na sala de aula nos remete a diversos
questionamentos como: o uso apropriado do livro didático, os conteúdos existentes nestes livros, a relação do professor com o livro
didático, a formação docente para o uso deste material no processo de ensino e aprendizagem.

Na busca de compreender melhor, a forma como os conteúdos de física são apresentados nas séries iniciais, fizemos análise de algumas
coleções e livros. Na análise foram observados os conteúdos de ciências (Física), trazidos por três coleções aprovadas pelo PNLD –
Programa Nacional do Livro Didático 2016. Abaixo temos uma lista dos livros e coleções analisados.

Coleção Porta Aberta, editora FTD. Livros analisados dessa coleção: 1º, 2º, 4º e 5º ano

Coleção Coopera, editora Saraiva. Livros analisados dessa coleção: 2º e 4º ano.

Coleção Ligados.com, editora Saraiva. Livros analisados dessa coleção: 1º, 2º, 3º e 5º ano.

As coleções abordam os conteúdos relacionados às áreas das ciências (física) de forma simplória e superficial, apenas como um folhetim
informativo. A depender do ano/série a que se destina o livro, uma ou outra coleção traz alguns conceitos um pouco mais trabalhados,
porém, todas carecem de mais aprofundamento até mesmo para dar mais suporte aos professores que lecionarão esses conteúdos.
Levando em consideração que, em sua maioria os docentes que atuam nas séries iniciais não possuem formação adequada para
trabalhar certos conteúdos de cunho científico, mesmo que estes sejam apresentados na sua forma mais básica. Assim, ter um texto
sólido e que forneça informações essenciais sobre certo assunto é fundamental para dar suporte ao professor.

De acordo com o PCN de Ciências Naturais para o ensino fundamental, a proposta de trazer conteúdos de ciências para essa etapa da
educação visa proporcionar um despertar no educando para os eventos e fenômenos básicos da natureza e assim, criar condições para
que sejam formados sujeitos ativos e reflexivos.

Procuramos identificar a formação dos autores das obras e, encontramos em sua maioria, profissionais da área de biologias e
historiadores como principais autores, além de psicólogos, geógrafos e pedagogos. Em apenas uma das coleções observamos a
presença de um físico. É importante destacar que a formação dos autores acaba por direcionar o foco da obra. Não obstante,
percebemos obras com foco mais nos aspectos históricos e biológicos que nos conteúdos físicos.

Em relação aos conteúdos relacionados à física, quando existentes, eram superficiais com conceitos aparentemente desconexos, texto
frágil e sem o tratamento adequado e ausência de termos específicos da área. De uma maneira geral os conteúdos mais comumente
citados são:

Luz e calor, sob a perspectiva de visão e fogo;

Energia elétrica e suas aplicações no cotidiano;

No livro do 4º ano da coleção coopera, é apresentado alguns conceitos de cinemática;

Astronomia, com conceitos básicos de dia, noite, fases da lua.

Finalizando, das três coleções disponibilizadas para análise apenas uma apresentou uma proposta que mais se aproxima daquilo que
orienta o PCN de Ciências Naturais para o ensino fundamental pois, essa coleção traz situações que proporcionam momentos
investigativos para que o aluno possa experimentar e tirar suas próprias conclusões em função dos resultados obtidos do experimento.
Essa sessão traz consigo um ar de desafio e convida ao aluno a fazer parte da construção do conhecimento, entretanto, salientamos que
de nada serve uma obra que traga esse elemento se o profissional de sala não estiver preparado para utilizar.
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Abaixo apresentamos dois quadros comparativos referentes ao quantitativo de conteúdos relacionados à física por coleção.

Quadro 01: Número de páginas dos volumes, número de páginas com o conteúdo analisado, e a comparação percentual de páginas
dedicas aos conteúdos.

COLEÇÃO
NTP NPDCM

serie/ano serie/ano
1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º

Porta Aberta 320 368 --- 368 366 6 6 --- --- 6
Coopera --- 271 --- 288 --- --- 17 --- 5 ---
Ligados.com 272 272 272 --- 288 16 16 16 --- 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NTP - Número Total de Páginas.
NPDCM - Número de Páginas Dedicadas ao Conteúdo no Manual

COLEÇÃO
NTP NPCC Comparativo %

Série/Ano Série/Ano Série/Ano
1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º

Porta Aberta 320 368 0 368 288 26 28 0 0 60 8,13 7,61 0 20,8
Coopera 0 160 0 176 0 0 42 0 10 0 26,3 5,68
Ligados.com 272 272 272 0 288 160 160 160 0 25 58,8 58,8 58,8 8,68
NTP - Número Total de Páginas;
NPCC - Número de Páginas Com Conteúdo;

Quadro 02:
Comparativo
do número
de páginas
do livro
didático e
sua
comparação
com as
páginas do
manual do
professor
para os
conteúdos.

Ensino por investigação

O ensino por investigação na educação básica vem sendo discutido por estudiosos no intuito de integrá-lo nos currículos, com o objetivo
de levar ao estudante a aprender ciência fazendo ciência, através de investigação. Portanto, o ensino por investigação possibilita ao aluno
desenvolver habilidades através de indagações sobre determinado fenômeno no qual propicia ao aprendiz buscar conhecimentos para
explica-lo no ato da observação. Assim, o ensino por investigação leva ao aluno a raciocinar e desenvolver ideias que relacionem a teoria
com a prática.

Inserir o ensino por investigação na prática pedagógica requer cuidado na abordagem de conteúdos para que não entre em contradição
na relação com a teoria e a prática. Porém, o ensino por investigação possibilita uma maior interação entre aluno-professor-ciências, no
entanto, o processo de construção do conhecimento através das interações e principalmente as indagações de tal fenômeno observado
vislumbram o conhecimento e a forma de ser aprendido a partir da orientação do professor.

Sasseron (2015, p. 58) pondera que:
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O ensino por investigação configura-se como uma abordagem didática, podendo estar vinculado a qualquer
recurso de ensino desde que o processo de investigação seja colocado em prática e realizado pelos alunos a
partir e por meio das orientações do professor.

Sendo assim, o papel do professor no ensino por investigação é desenvolver mediação e ser facilitador na construção do conhecimento
de forma que leve o aluno a fazer suas próprias indagações nos desafios postos de tal atividade experimental apresentada que é
colocada à investigação.

Ensinar por investigação, exige um professor preparado que incitem ao aluno a observar, investigar e fazer indagações do que será
proposto e, levar ao aluno a concluir as investigações com resultados evidentes através de habilidades mediados pelo raciocínio. Assim, o
ensino por investigação de forma criteriosa, organizado e postos à desafios leva o aluno a construir o próprio conhecimento em ciências
de forma dinâmica e criativa.

Sequência de Ensino por Investigação: um trabalho argumentativo e problematizador na sala de aula

Segundo Belluco e Carvalho (2014, p. 37) relatam que a sequência de ensino por investigação (SEI) “surgiu no laboratório de Pesquisa
em Ensino de Física (LaPEF) da faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), a partir da sistematização de diversas
pesquisas realizadas por mestrandos e doutorandos e de ampla revisão bibliográfica nos principais periódicos de ensino de ciências”.

A partir do seu surgimento a SEI vem instigando o debate nos mais diversos âmbitos das universidades, na perspectiva da inclusão do
ensino por investigação em aulas de ciências. É importante destacar que a inserção do ensino por investigação no ensino fundamental I
deve ser incluído de maneira dinâmica e organizada, para um bom aproveitamento no tempo programado de aplicação e
consequentemente no bom rendimento no processo de construção do conhecimento.

No entanto, a SEI deve está relacionada com o problema no cotidiano do aluno de maneira que pode levá-lo a compreendê-lo e
investiga-lo e propor desafios para o alunado levantar hipóteses no intuito de achar respostas e contribuir para sanar o problema do seu
dia-a-dia.

Carvalho (2011) aponta alguns pontos importantes na elaboração da SEI:

1. A relevância de um problema para um início da construção do conhecimento;
2. A passagem da ação manipulativa para a ação intelectual;
3. A importância da tomada de consciência dos próprios atos para a construção do conhecimento;
4. As diferentes etapas das explicações científicas.

Nesse aspecto, a elaboração da SEI contempla as estratégias pedagógicas que darão rumo ao professor no momento do planejamento.
No entanto, a proposta da SEI incorporada na prática pedagógica, age como um suporte no processo de ensino, pois, a SEI pode ser
tratado como agente manipulador nos passos da aplicação no decorrer da aula, tornando-o mais ágil e compreensível. É importante
destacar que a elaboração da SEI no intuito de aplicar em aulas de ciências deve ser bem planejada, pois infere ao aluno a desenvolver
habilidades para solucionar problemas através de investigação.

A seguir, apresentamos uma sequência de ensino por investigação (SEI), uma proposta didática a ser desenvolvida no 3º ano do ensino
fundamental.

Equipe

Cristiane Simões, Jenekésia Lins e Tiago Rodrigues

Tema

Características do Ar e poluição
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Público alvo

Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental

Tempo estimado

04 aulas

Pro blematização

O tema apresenta uma relação direta com o cotidiano das crianças. É importante levar os
alunos a refletir que o Ar é fundamental para o meio ambiente, como as ações do homem tem
provocado a poluição do Ar e quais as consequências desta poluição na saúde da população e
na natureza. Conseguimos viver sem o Ar Quais as consequências da poluição do Ar na sua
cidade Quais as consequências da poluição do Ar para nossa saúde Como diminuir a poluição
atmosférica

Objetivos gerais

• Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e
agente transformador do mundo em que vive;

• Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais, a partir do tema
proposto, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos na
sequência de ensino investigativa;

• Saber combinar leituras, observações, experimentações, registros, para coleta de dados,
organização, comunicação e discussão de fatos e informações.

Objetivos específicos

• Identificar as características do Ar;
• Compreender o que significa poluição atmosférica;
• Elencar e discutir os fatores que provocam a crescente poluição do ar;
• Estabelecer relações entre as causas e consequências da poluição do ar na nossa saúde;
• Conhecer e divulgar ações de combate à poluição do ar.

1º MOMENTO: Verificando os conhecimentos prévios sobre o tema.

Será utilizado um questionário com algumas perguntas sobre Ar e poluição atmosférica.

1.1-O ar é feito de

a. ( ) Vento e poeira
b. ( ) Vento e água
c. ( ) Vento e gases

1. 2- 2- Assinale corretamente, (V) para verdadeiro e (F) para falso

( ( ) nós conseguimos viver sem o ar;

( ( ) o ar é o vento em movimento;

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_sequencia_de_ensino_por_investigacao_sei_como_pratica_didatica_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.6-11,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



( ( ) o ar não move casa.

( ( ) o ar é invisível

( ( ) podemos ver o ar

a. 3- Dentro da bexiga e do pneu da bicicleta está cheio de:
b. ( ) Água
c. ( ) Ar
d. ( ) Gás Carbônico
e. ( ) Raios
f. 4- Qual é a camada gasosa que envolve a terra
g. ( ) Raios solares
h. ( ) A neve
i. ( ) Atmosfera
j. ( ) As nuvens
k. 5- São utilidades do ar:
l. ( ) Encher balão

m. ( ) Viver
n. ( ) Respirar
o. ( ) Cozinhar
p. ( ) Brincar

6. 6- O que causa a poluição do ar

a) ( ) As queimadas

b) ( ) Jogar lixo no rio

c) ( ) A água

d) ( ) As fábricas

7. 7- O ar tem peso

( ( ) Sim

( ( ) Não

8. 8- Alguns gases poluentes emitidos no ar misturam-se às nuvens e podem ocasionar:

( ( ) Chuva Ácida

( ( ) Chuva Poluída

2º MOMENTO: Instigando a questionar alguns conceitos.

A partir do vídeo e a letra da música “O vento” de Vinicius de Moraes, levantaremos alguns
conceitos sobre as características do Ar.
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O Vento (Vinicius de Moraes)

Estou vivo mas não tenho corpo

Por isso é que não tenho forma

Peso eu também não tenho

Não tenho cor

Quando sou fraco

Me chamo brisa

E se assobio

Isso é comum

Quando sou forte

Me chamo vento

Quando sou cheiro

Me chamo pum!

Composição: Vinicius de Moraes / Toquinho / Bacalov

https://www.youtube.com/watchv=2A1vPVoGcrk

3º MOMENTO: a proposição do problema

Para propor a demonstração investigativa será distribuído nos grupos os seguintes materiais:

01 copo

Água

corante, se quiser

peneira de proteger a jarra de suco ou véu

papel cartão

elásticos
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Tecido

Plástico

A proposição: Como fazer para virar o copo cheio de água de cabeça para baixo e a água não
cair

Resolvendo o problema: observar nos grupos se eles estão conseguindo resolver o problema,
observar as hipóteses levantadas.

4º MOMENTO: Sistematização do conhecimento levantado pelo grupo

Incentivar os alunos a expor suas ideias, explicando a partir das suas hipóteses como
conseguiu resolver o problema ou não.

5º MOMENTO: abordagem do tema Ar e poluição atmosférica

1 - Importância do Ar

Por que não conseguimos ficar muito tempo sem respirar

Por que o Ar é tão importante para nos manter vivos

2 - Características do Ar

Quais as características do Ar

3 - Poluição atmosférica

O que é efeito estufa

Quais as consequências da poluição do Ar na sua cidade Quais as consequências da poluição
do Ar para nossa saúde Como diminuir a poluição atmosférica

Planejando algumas ações para diminuir a poluição.

6º MOMENTO: produzindo conhecimento

A partir do trabalho realizado, os alunos irão produzir uma paródia com o tema “ poluição
atmosférica”. A paródia será apresentada na abertura da feira de Ciências organizada pela
escola.

7º MOMENTO: avaliando a sequência de ensino investigativa

A avaliação é uma etapa importante na condução do processo ensino e aprendizagem, a partir
das observações ao longo do trabalho pode-se reconduzir o processo de maneira que os alunos
possam elaborar conceitos e, consequentemente desenvolver habilidades não só conceituais,
mas procedimentais e atitudinais.
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Conclusão

Assim, o ensino de Ciências numa abordagem da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) enfoca o efeito social dos conhecimentos
científico-tecnológicos e sua relação quanto aos benefícios e consequências negativas, ou seja, está ligada a educação científica cidadã.

No enfoque (CTS), a aula de Ciências assume uma tendência interdisciplinar, relacionando o conteúdo com o cotidiano do aluno. É
necessário não somente que o aluno tenha acesso aos conhecimentos científicos e tecnológicos, mas relaciona-los com a sociedade, de
forma que possa compreender melhor os problemas que os rodeia e intervir de modo responsável.

Neste processo de formação do cidadão alfabetizado cientificamente, a escola assume um papel de extrema relevância. A mudança de
postura do docente é fundamental, ele assume o papel de mediador, questionando e instigando o aluno a refletir e posicionar-se de forma
crítica.

Inserir o ensino por investigação no currículo da educação básica: fundamental I possibilita ao aluno a desenvolver ideias a partir das
indagações e relacionar a teoria com a prática em aulas de ciências, no entanto, o ensino por investigação vislumbra o conhecimento de
forma que tal atividade experimental apresente formas criteriosas para desenvolver habilidades mediadas pelo raciocínio que leve ao
aluno a construir o próprio conhecimento de maneira atrativa e dinâmica.

Ensinar ciências por investigação requer cuidados criteriosos e, depende de uma sequência didática para dar rumo ao professor durante
a aplicação e, maior aproveitamento no tempo programado para obter um rendimento positivo no processo de construção do
conhecimento.
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