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RESUMO

Precisamos ter uma prática pedagógica no ensino de Ciências que seja mediada de tal forma que desperte
a curiosidade do aluno em querer relacionar os fenômenos científicos ao seu cotidiano. Esta pesquisa foi
desenvolvida em uma turma do 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Neilde
Pimentel Santos na cidade de Itabaiana – SE e teve como objetivo investigar os efeitos motivadores que
uma sequência didática sobre o tema Energia pode despertar nos alunos durante as aulas de Ciências nas
séries iniciais do ensino fundamental. Para isso, coletamos a concepção dos alunos sobre as sequências
utilizando portfólios. Os resultados indicam que a sequência didática contribuiu com a elaboração de
conhecimentos científicos, criando variadas situações de aprendizagem e que a utilização de diferentes
estratégias didáticas auxiliou no processo de ensino e aprendizagem.
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ABSTRACT

We need to have a teaching practice in science teaching to be mediated in such a way that arouses the
curiosity of the student in wanting scientific phenomena relate to their daily lives. This research was
conducted in a class of 5th grade level of the Municipal School Teacher Neilde Pimentel Santos city
Itabaiana - SE and aimed to investigate the motivational effects that an instructional sequence on the
topic Energy can arouse in students during lessons science in the early grades of elementary school. For
this, we collect the conception of students on the sequences using portfolios. The results indicate that the
didatic sequence contributed to the development of scientific knowledge, creating diverse learning
situations and the use of different teaching strategies helped in the process of teaching and learning.

Keywords: Energy, Science teaching, physics teaching.
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1. INTRODUÇÃO

O ensino de Ciências no Ensino Fundamental tem enfrentado, de modo geral, uma série de provocações e
problemas, em particular o ensino de Física, atualmente tem-se discutido e exigido muito sobre a
importância do Ensino de Ciências em todos os níveis de escolaridade, “as atuais exigências com relação
ao Ensino de Ciências, particularmente o Ensino de Física, têm desencadeado propostas que defendem a
iniciação nos estudos de conceitos científicos desde muito cedo” (OSTERMAN e MOREIRA, 1990, p.172;
GONÇALVES, 1997, p.79), Com este pensamento torna-se necessário desenvolver um ensino de ciências
mais organizado cientificamente nas séries iniciais do ensino fundamental, levando em consideração que é
o primeiro contato que os alunos fazem com o mundo científico.

Portanto temos como objetivo investigar os efeitos motivadores que uma sequência didática pode
despertar nos alunos durante as aulas de Ciências – Física nas séries iniciais do ensino fundamental.

A partir dessa problemática sabemos do valor de ensinar Física nas séries iniciais, portanto é de suma
importância que haja o estímulo necessário por parte dos professores para que os alunos aprendam a
observar, tirar conclusões, formular hipóteses, experimentar e verificar suas conclusões.

Com base nessa ideia, desenvolvemos o trabalho com alunos do 5º ano do ensino fundamental. Utilizamos
como tema gerador Energia e criamos uma sequência didática, com recursos encontrados no cotidiano dos
alunos, visando trabalhar interdisciplinarmente e estimular os alunos para a obtenção de conhecimentos
científicos desde as séries iniciais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 - Ensinar Física nas primeiras séries do ensino fundamental.

Esta é uma situação importante para ser discutida nos dias atuais, principalmente quando ainda existem
profissionais que não atrelam o conhecimento da Física ao ensino de Ciências no ensino fundamental,
ainda acreditando ser conhecimentos isolados. É sempre bom salientar, que como disciplina científica a
Física se apresenta em todas as séries da Educação Básica, mesmo estando com o nome de Ciências, o
que significa Física, Química e Biologia trabalhadas em conjunto.

Mesmo assim, nos parece que os professores das séries iniciais do Ensino Fundamental são cuidadosos
quando o assunto é Física, vale salientar que as crianças são bastante curiosas e se aventuram em busca
de conhecimento, estabelecendo relações, apresentando argumentações e dando as variadas explicações
sobre o observado, Carvalho afirma que “nessa etapa é que os alunos tem contato, pela primeira vez em
uma situação de ensino” (CARVALHO, 1998, pág. 6). Logo a falta de timidez possibilita a criança investigar
e tentar responder as suas indagações sobre o mundo que o cerca. Carvalho relata que “as primeiras
séries do ensino fundamental tornam-se, portanto, um momento de encontro - entre quem quer aprender
e quem quer ensina - que não pode ser negligenciado”. (CARVALHO, 1998, pág. 6).

Segundo Ostermann,

Como nas séries iniciais o aluno, pela primeira vez, defronta-se com os
significados científicos de determinados conceitos físicos e os confronta com seus
próprios significados, é importante que o ensino de conceitos físicos nessas séries
seja feito de modo a não reforçar significados não aceitos cientificamente, a
evitar a aquisição de significados errôneos e a facilitar a mudança conceitual.
(OSTERMANN, pág. 10, 1999).
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Discutir Física a partir do cotidiano vivenciado pela criança possibilita que sejam criados elementos na sua
estrutura cognitiva, que consequentemente estarão facilitando a aprendizagem para ancorar aos seus
conhecimentos científicos futuros com uma elaboração mais abstrata.

Segundo o PCN do Ensino Fundamental,

O conceito de aprendizagem significativa, central na perspectiva construtivista,
implica, necessariamente, o trabalho simbólico de “significar” a parcela da
realidade que se conhece. As aprendizagens que os alunos realizam na escola
serão significativas à medida que conseguirem estabelecer relações substantivas
e não-arbitrárias entre os conteúdos escolares e os conhecimentos previamente
construídos por eles, num processo de articulação de novos significados.(BRASIL,
p. 52, 1997).

Portanto é necessário registrar a importância do ensino de Física nas séries inicias como forma de
aproximar as crianças do mundo científico e tecnológico presente na sociedade contemporânea. Logo ao
ensinar Física nas séries iniciais Ensino Fundamental, estaremos contribuindo para que estes alunos
mesmo ainda crianças possam atuar e participar de forma crítica e consciente na sociedade.

2.2 - Interdisciplinaridade no ensino de Ciências

A interdisciplinaridade é uma importante ferramenta no ensino de Ciências. Para que ocorra a
interdisciplinaridade não se trata de eliminar as disciplinas, trata-se de torná-las comunicativas entre si.

Então, a interdisciplinaridade emerge como proposta pedagógica para uma ampliação de conhecimentos,
partindo do micro e retornando ao macro. Não podemos separar a disciplina Ciências das artes, da leitura,
da escrita, da história, da matemática e da geografia, todas estão unidas com um único objetivo, mostrar
aos alunos que elas possuem uma ligação e que não deve ser trabalhadas como disciplinas isoladas. Como
já foi dito anteriormente, que nas séries iniciais do Ensino Fundamental é o primeiro momento em que as
crianças enfrentam situações de ensino.

Segundo Carvalho,

Se esse primeiro contato for agradável, se fizer sentido para as crianças, elas
gostarão de Ciências e a probabilidade de serem bons alunos nos anos
posteriores será maior. Do contrário, se esse ensino exigir memorização de
conceitos além da adequada a essa faixa etária e for descompromissado com a
realidade do aluno, será muito difícil eliminar a aversão que eles terão pelas
Ciências. (CARVALHO, p. 6, 1998).

Consequentemente o uso da interdisciplinaridade em Ciências e em todas as matérias lecionadas pelos
professores, possibilitará aos alunos uma aproximação com o cotidiano, partindo dessa afirmação, temos
consciência da importância de mediar conceitos interligados ao dia a dia do aluno, Carvalho ressalta que
“Sem prazer e alegria não há ensino e muito menos aprendizagem” (CARVALHO, 1998, pág. 6). Portanto é
necessário ensinar partindo do conhecimento prévio do aluno e em seguida conectá-los ao mundo escolar,
fazendo uma ligação.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CONTEÚDO DE ENERGIA

3.1-Trabalhando com um tema gerador – ENERGIA

O tema gerador é uma proposta fundamentada na teoria dialética do conhecimento. Segundo Freire
“somente o diálogo, que implica num pensar crítico, é capaz, também, de gerá-lo. Sem ele, não há
comunicação e sem esta, não há verdadeira educação (...)” (FREIRE, p. 83, 1987). Ao falar de diálogo e
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de tema gerador estamos interessados em procurar um conteúdo que possa ser trabalhado por disciplinas
diferenciadas, e, que ao mesmo tempo tenha importância enquanto um conteúdo que possa ajudar a
compreender sobre a realidade. Freire também destaca que, “A educação autêntica não se faz de A para B
ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, p. 83, 1987).

Nesse sentido, o tema energia é particularmente rico. Podemos, no entanto, gerar uma discussão a partir
do tema trabalhado em sala de aula, motivando uma reflexão crítica sobre o tema gerador. Portanto não
pretendemos aqui dar um curso sobre energia neste tópico, nem tampouco dizer como o tema deverá ser
trabalhado nas diferentes disciplinas. Sabemos que tratar de energia não é um assunto trivial, este
conceito tem crescido muito durante as últimas décadas, logo dificulta na maioria das vezes seu
entendimento. Mas, a partir da interação professor-aluno e do diálogo em sala de aula fica mais fácil de
entender qualquer conteúdo.

3.2 - Atividades Desenvolvidas.

As atividades foram desenvolvidas durante as aulas de Ciências, Artes e Redação. Foram contabilizadas
dezesseis aulas com cinquenta minutos de duração cada para aplicação das sequências didáticas, tendo
como público alvo alunos do 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Neilde Pimentel
Santos, situada na cidade de Itabaiana Sergipe. A faixa etária dos alunos era heterogênea, com alunos
entre 10 e 16 anos de idade.

A partir do tema gerador energia foi desenvolvida todas as atividades, partindo do cotidiano do aluno, com
alguns objetivos que serão explorados nesta seção:

• Leitura e interpretação das histórias em quadrinhos, esta sequência didática teve por objetivo
explorar a leitura, a interpretação e raciocínio dos alunos, a partir dos elementos descritos nas
histórias, fazendo uma relação com o seu cotidiano.

• Música Energia da Floresta, do Boi Caprichoso composta por Geandro Pantoja e Demétrius Haidos,
esta atividade teve o objetivo de investigar qual a relação da música com o tema que estamos
trabalhando, colocando os alunos em uma situação que envolve atenção, paciência e interpretação.
Depois de executar a música, os alunos leem a letra da mesma e tentam relacionar com o mundo a
sua volta.

• Vídeo da Kika “De onde vem à energia elétrica” e a reportagem sobre os gastos de energia dos
eletrodomésticos; o vídeo da Kika requer uma compreensão mais profunda sobre o tema gerador
estudado nesta unidade, portanto o vídeo tem o objetivo de proporcionar a possibilidade de
compreender diversos fenômenos e processos de suma importância para toda comunidade. Energia
cinética, potencial gravitacional e mecânica, o princípio da conservação de energia, seus tipos e
suas transformações e a reportagem tem o objetivo de despertar a curiosidade e o entendimento
sobre o consumo de energia.

• Interpretação dos gráficos da simulação interativa do PhET sobre a Energia e a animação de Furnas,
esses recursos partem do conhecimento dos alunos e de tudo que já foi trabalhado sobre o tema
gerador Energia , esta sequência teve por objetivo levar os alunos a explorar a simulação,
proporcionando situações dentro da mesma que possa ser questionada, explorada, identificada e
discutida por todos.

• Montagem de maquetes, este atividade teve o objetivo de proporcionar aos alunos uma troca de
ideias sobre o tema gerador e consequentemente a colaboração do trabalho em grupo, sempre
respeitando a fala do outro.

• Apresentação das maquetes na outra turma do 5º ano que existia na escola e que não estava
fazendo parte da pesquisa, esta sequência didática teve o objetivo de assegurar o aluno que ele é
capaz de realizar qualquer tarefa dentro ou fora da comunidade escolar, com isso melhora a
autoestima dos nossos alunos.

• Confecção de histórias em quadrinhos, esta sequência didática teve o objetivo de diagnosticar o que
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os alunos aprenderam satisfatoriamente até o momento em que foi aplicada a atividade, e, observar
juntamente com a professora de Redação como estava a escrita.

• Mini seminário, esta atividade teve o objetivo de tornar o aluno autônomo e crítico suficientemente
capaz de pesquisar sobre o tema gerador, mais especificadamente sobre “Os direitos e deveres do
fornecimento de energia elétrica”, a turma foi dividida em pequenos grupos para a apresentação.

• Analisando a conta de energia, esta atividade foi bastante interessante, cada aluno trouxe de casa
uma conta de energia para ser analisada. Esta atividade teve como objetivo mostrar que podemos
relacionar o tema gerador com tudo a nossa volta, e, demonstrar que atividade tem um caráter
social.

• Resolução de exercícios, esta atividade teve o objetivo de investigar o que cada aluno está
aprendendo corretamente, as atividades eram desenvolvidas em trios com o interesse que os alunos
interagissem as respostas e discutissem com os colegas para saber se estavam corretas. Os
exercícios estavam impressos nas apostilas que foram entregue no início da pesquisa.

• Preenchimento do Portfólio, esta atividade era preenchida depois da execução da maioria das
sequências didáticas citadas acima, com o objetivo primordial de saber a opinião dos alunos a
respeito de cada sequência, para diagnosticar qual tinha mais eficácia na aprendizagem significativa
consequentemente tinha mais significado para eles.

As atividades sugeridas trazem uma série de desafios, entre eles o mais importante talvez, seja o de
mostrar o papel ativo que os alunos possuem na construção do conhecimento, mostrar que eles são
sujeitos na construção de sua aprendizagem sequências.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao definirmos o problema e o objetivo da pesquisa, identificamos os sujeitos da pesquisa que foram os
alunos do 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Neilde Pimentel Santos, situada na
cidade de Itabaiana Sergipe. Foi realizado um portfólio para identificar as concepções dos alunos sobre a
utilização das sequências didáticas como recurso pedagógico nas aulas de Ciência tendo como eixo
norteador o tema Energia.

Dessa forma, descreveremos algumas das concepções dos alunos que participaram das sequências
didáticas em todo o processo de ensino e aprendizagem nas aulas de Ciência e também os desafios
inerentes a sua utilização como material potencialmente significativo, atendendo assim, aos objetivos
específicos desta pesquisa. Também nos referiremos aos alunos com a sigla A para preservarmos os seus
nomes.

Na análise da primeira atividade (música), a aluna A3 explicitou que:

“com a música fica mais explicativo para entender o assunto, isso é muito importante no processo de
ensino aprendizagem.” (Aluna A3).

Nas atividades com softwares a aluna A6 escreve algo pertinente:

“eu gostei muito da animação porque tem muitas pessoas que entendem mais olhando do que falando”
(aluna A6).

Esta é uma afirmação que deve ser observada e discutida pelos professores da escola, remetendo-se a
figura do concreto numa disciplina de teor muitas vezes abstrato que é a ciência.

Na atividade das histórias em quadrinhos, o aluno A2 escreveu a seguinte frase,

“eu não entendi a história em quadrinho que falava da conservação de energia”. (aluno A2).

Quando falamos de energia é bastante complexo explicar sobre sua conservação, apresentei muita
dificuldade em explica-los esta parte do conteúdo, devido a complexidade do tema, pode ter sido esse o
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fator chave do aluno A2 ter tido dificuldades no tema. Vale salientar que apenas quatro alunos tiveram
essa opinião.

Na tarefa utilizando o vídeo tivemos uma ótima recepção por parte dos alunos, demonstrado evolução da
aprendizagem com essa ferramenta. No entanto, vale salientar que o aluno A13 foi contrário, escrevendo
o seguinte:

“eu não gostei de nada porque não entendi nada.” (aluno A13)

Logo detectamos que se tratava de um aluno que possui muita dificuldade em ler e escrever e falta muita
aula porque precisava trabalhar. Bom exemplo da maior dificuldade que encontramos em sala de aula,
alunos com limitações sérias em leitura e que se ausentavam das aulas por motivo de trabalho. Bom
lembrar que a faixa etária da turma era bastante heterogênea, tendo alunos que variavam dos 10 aos 16
anos de idade.

Durante as observações da aula na turma, antes da aplicação do projeto a professora estava
desenvolvendo uma atividade em grupo, mas, os alunos não paravam de discutir com seus próprios
colegas de grupo. Naquele momento a fala da professora me chamou atenção, ela exclamou, “por isso que
os professores não fazem questão de aplicar nada diferente nesta turma, tem que colocar vocês para
copiar da hora que chegam até a hora que saem dessa forma vocês se comportam”.

Contrariando a fala da professora da turma temos o aluno A8 que escreveu:

“eu gostei de tudo, porque são muito interessantes como o homem do esquete da simulação, da música,
das figuras, dos vídeos, das maquetes, das histórias em quadrinhos, eles são muito interessantes bonito
de se ver, foi a aula mais bonita e interessante que tive em minha vida”. (aluno A8).

A partir da análise das concepções dos alunos vislumbramos o aspecto significativo que se configurou o
tema Energia ao ser utilizado estratégias diversas em todo o processo de ensino e aprendizagem com
alunos do ensino fundamental menor.

Com as concepções dos alunos evidenciamos também que as novas estratégias de ensino, novas porque
não são praticadas com frequência nas turmas, podem favorecer o trabalho do professor, enriquecendo o
processo de aprendizagem, e também salientar que o as mesmas como ferramenta pedagógica não vem
para substituir quaisquer atividades que já são realizadas ou até mesmo a figura do professor, mas sim
contribuir e dinamizar as ações realizadas, servindo como um complemento e aprimorando a qualidade de
ensino nas escolas.

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a pesquisa que foi desenvolvido em sala de aula, ficou bem claro que devemos romper
paradigmas que existem sobre a educação, a partir desse pensamento sempre devemos refletir sobre as
práticas pedagógicas que desperte a curiosidade dos alunos em querer aprender. Essa é uma tarefa
complexa de ser executada, porque, por mais que o professor seja afetivo com seus alunos não é
suficiente para que eles aprendam, mesmo assim é preciso agir com afetividade e motivá-los para que
eles aprendam os significados, utilizando novas estratégias de ensino.

A partir das concepções dos alunos conseguimos observar características positivas quanto ao uso de um
tema gerador articulado a uma sequência didática, com recursos adequados ao cotidiano dos alunos, que
viabiliza a construção do conhecimento. Com esta investigação foi detectada a grande importância do
professor-mediador, segundo Freire “ensinar não é transferir conhecimentos” (FREIRE, apud. MOREIRA,
2009, p. 58), assim ensinar é mediar o conhecimento entre os alunos.

Esta pesquisa teve algumas dificuldades para ser realizada, devido ao grande índice de faltas de alguns
dos estudantes que necessitam de um acompanhamento para melhorar a leitura e a escrita. A turma que
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foi submetida ao projeto, era considerada a turma com menor rendimento escolar, devido ao mau
comportamento e as péssimas notas em todas as disciplinas. Mesmo com as dificuldades enfrentadas, a
pesquisa contribuiu com as reflexões realizadas no campo do ensino de Ciências/Física nas séries iniciais
do ensino fundamental e demonstra como esse ensino deve ser estruturado a partir de um tema gerador,
o uso de diferentes alternativas didáticas auxiliou no processo de ensino-aprendizagem, pois, motivou os
alunos a desenvolver conceitos de forma diferenciada, criando, por meio de metodologias
interdisciplinares, um espaço de discussão e entendimento.
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