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RESUMO

O presente artigo é o relato de uma experimentação realizada na disciplina de Pesquisa Educacional do
Programa de Pós – graduação de ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Alagoas.
Nessa experimentação foi utilizada a caixa de Pandora, que é uma história da mitologia grega. No objetivo
de levar os alunos a praticar ciência, exercitar o método científico a professora proporcionou ações como:
dar-se conta de uma problemática, criar hipóteses, falsear hipóteses, construir conhecimento. Sabendo
que é nas séries iniciais que as crianças exercitam a curiosidade para entender o mundo, delinearemos
uma práxis pedagógica embasada na caixa de Pandora para que a criança desenvolva o senso cientifico
nas primeiras séries escolares.

ABSTRACT

This article is the result of an experiment conducted in the discipline of Educational Research of the Post -
graduate teaching of Science and Mathematics, Federal University of Alagoas. In this experiment we used
the Pandora&39;s box, which is a story from Greek mythology. In order to lead students to practice
science, the scientific method to exercise the teacher gave actions as to realize a problem, create
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hypotheses, falsify hypotheses, construct knowledge. Knowing is the first series that children exercise
curiosity to understand the world, we outline pedagogical praxis grounded in Pandora&39;s box for a child
to develop the scientific sense in the early grades.

KEY - WORDS: scientific method. Pandora&39;s box. Learning

INTRODUÇÃO

Desde pequenas as crianças possuem um grande interesse em saber as causas de certos fenômenos do
mundo a qual elas fazem parte. Assim, não nos soa entranho quando uma criança nos questiona coisas da
seguinte natureza: Por que quando ficamos muito tempo na água nossos dedos enrugam Por que lagartas
se transformam em borboletas Por que as nuvens ficam escuras quando vai chover

É fato que a escola não é capaz de proporcionar todas as informações científicas para seus alunos, porém
ela deve organizar as ferramentas para que seus alunos desenvolvam habilidades para aprender ciências
de maneira significativa. É necessário que a escola ensine aos seus alunos a encontrar as fontes para
desenvolver seu conhecimento científico. Lorenzetti e Delizoicov.

Por essa razão, cabe a escola construir uma práxis pedagógica que possibilite ao aluno estudar ciências
com características de uma investigação científica de maneira significativa, contextualizada e pertinente a
sua maturidade cognitiva, pois aprender ciências é “uma atividade humana associada a aspectos de ordem
cultural, social, econômica e política para identificar relações entre conhecimento científico e produção de
tecnologia.” Selbach (2010, p. 42)

Partindo dessa premissa, podemos afirmar que a caixa de Pandora se constitui em uma excelente
metodologia de trabalho para que o professor possa desenvolver nas crianças de maneira lúdica e prática
as competências necessárias para aprender ciências através da observação, classificação, experimentação,
hipotetização, interpretação e comparação, características essas de uma investigação científica.

À baila dessa concepção, socializaremos a experimentação realizada com a caixa de Pandora. Essa
experimentação foi realizada na turma do Programa de ensino de Ciências e Matemática da Universidade
Federal de alagoas. Desse modo, a partir dessa experiência procuraremos lançar uma série de argumentos
que possibilitem ao professor das séries iniciais utilizar esse recurso pedagógico para levar a criança a
praticar, fazer e aprender ciências através da resolução de problemas e pela investigação.

1 COMO A CAIXA DE PANDORA POSSIBILITA A PRÁTICA DO MÉTODO CIENTÍFICO EM
CIÊNCIAS: SOCIALIZANDO A EXPERIMENTAÇÃO

O que é ciências O que é o método científico O que são hipóteses Essas são perguntas complexas para
crianças conceituar. Porém, desde pequenas as crianças se interessam em entender o mundo a qual fazem
parte. Por esse motivo, é condição sine qua non instigar as crianças a trabalhar com características de
uma investigação científica nas aulas de ciências, mas que conceituar, é preciso levar a criança a
experimentar, a fazer ciência. Nessa perspectiva Harlan (2002, p. 45) afirma.

“Há uma grande possibilidade de as crianças tornarem – se proficientes na utilização de processos
científicos, ao mesmo tempo que obtém informações através de atividades de descoberta do tipo

“aprender fazendo.”

Sendo assim, cabe ao professor realizar uma prática pedagógica que leve o aluno a exercitar a
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observação, o questionamento, o delineamento de hipóteses e a socialização de resultados. Cabe ao
professor conduzir os alunos a raciocinar, a explorar a ciência em sua volta e essa habilidade se torna mais
prazerosa quando o professor organiza materiais aos quais as crianças possam manipular e criar hipóteses
no sentido de corroborá-las ou faseá - las. Harlan (2002)

Nessa perspectiva, a caixa de Pandora se constitui como uma ferramenta pedagógica de grande valia para
o ingresso da criança na descoberta do mundo mediante os aportes científicos, pois a mesma possibilita a
criança delinear conjecturas no intuito de alcançar a descoberta do conhecimento.

Oportunidade ímpar nos foi dada quando a professora da disciplina de Pesquisa educacional do Programa
de Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Alagoas trabalhou com a caixa de Pandora.
A atividade se constituiu em um experimento que ocorreu em três encontros. Cada encontro era dividido
em quatro blocos de quinze minutos, no intervalo de um bloco e outro tínhamos cinco minutos para
relaxar a mente e o corpo.

No primeiro momento a professora apresentou a caixa e nos deu quinze minutos para que escrevêssemos
o que achávamos que existia dentro, depois de escrever, descansávamos cinco minutos. Esse mesmo
procedimento se repetiu por mais quatro vezes. Nessa oportunidade só podíamos utilizar a visão para
fazer conjecturas no intuito de descobrir o que de fato existia na caixa.

No segundo encontro foi utilizada a mesma metodologia, sendo que agora podíamos usar o tato e o olfato
para descobri o que existia dentro da caixa. No terceiro encontro a mesma metodologia foi empregada,
sendo que agora de olhos vendado podíamos abrir a caixa e tocar os objetos que estavam dentro.

Depois de termos feito várias suposições, hipotetizações a respeito do conteúdo que existia na caixa a
professora chamou um aluno e solicitou que ele também com os olhos vendados, mostrasse aos demais
alunos o que existia dentro da caixa, nesse momento, esse mesmo discente tinha ao passo que
apresentasse os objetos, descobrir o que de fato eles eram através do tato.

Indubitavelmente, essa atividade possibilitou aos alunos entender com maior propriedade como o
conhecimento científico é produzido, permitiu aos alunos a não só conceituar, mais sim perceber na prática
como uma teoria científica é sujeita a falsificação, a erros. Assim, compete ao professor trabalhar o aluno
para enfrentar as incertezas, para enfrentar as mudanças, pois não cabe mais a escola educar o aluno
enclausurado no imprinting1 dos paradigmas racionalizadores fechados, que resistem assertivamente às
mudanças, pois “é preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas em meio a arquipélagos de
certeza”. Morin (2000, p. 16).

Nessa conjuntura, cabe ao professor praticar um ensino de ciências onde os conteúdos científicos sejam
realmente discutidos, interpretados e compreendidos de maneira tão significativa que o aluno passe a
perceber a ciência nos lugares por onde passa. Lorenzetti e Delizoicov

2 A HIPÓTESE E A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Trabalhar com a caixa de Pandora nas séries iniciais possibilita ao professor romper com um ensino de
ciências tradicional, ou seja, romper um ensino em que o objetivo é decorar conceitos fragmentados e
desconectados de sentido para criança. Cachapuz et al. ( 2011, p.93 ) menciona:

O conhecimento científico é um constante jogo de hipóteses e expectativas lógicas, um constante vaivém
entre o que pode ser e o que “é”, uma permanente discussão e argumentação/contra-argumentação entre
a teoria e as observações e as experiências realizadas.

Sendo a construção do conhecimento científico um constante jogo de hipóteses, podemos afirmar que a
caixa de Pandora permite aos alunos aprender ciências utilizando métodos próprios dessa área do saber,
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pois “a atividade científica também pode ser descrita em termos dos métodos ou processos utilizados para
realização da atividade científica”. Harlan (2002, p.45)

Nesse intento, a caixa de Pandora é um instrumento metodológico didático que dimensiona o aluno para
que ele seja protagonista da sua própria aprendizagem, participando diretamente nos âmbitos, conceitual,
procedimental e atitudinal. Cachapuz et al (2011, p. 94)

Nessa perspectiva, a caixa de Pandora proporciona aos alunos, mesmo os alunos das primeiras séries, a
deixar de ser um receptor de informações científicas prontas para fazer parte ativamente da construção
dessa informação. Assim, a caixa de Pandora exige que o aluno faça um esforço para diante da situação
problema, que é justamente descobrir o que tem dentro da caixa por tentativas, pensar, conjecturar
hipóteses, utilizar suas competências teóricas – conhecimento prévio a respeito do assunto – para
construir o conhecimento, ou seja, chegar a uma verdade a respeito do conteúdo da caixa.

Porém, a utilização da caixa de Pandora, também permite ao professor por os alunos em dúvida a respeito
“do conhecimento verdadeiro”. Essa dúvida é levantada pelo professor quando ele leva os alunos a
descobrirem o que tem dentro da caixa por tentativas: primeiro utilizando a observação, ou seja, a visão,
depois o uso dos sentidos progressivamente. Esses passos metodológicos conduzem os alunos a
corroborar e refutar suas hipóteses constantemente.

Assim, com essa metodologia de ensino o professor também consegue romper com um ensino baseado na
lógica empirista/ indutivista. Chalmens (1993, p. 30) afirma que para os indutivistas ingênuos a ciência é
desvendada a partir da observação e que o desenvolvimento do conhecimento científico é obtido através
da manipulação de um grande número de variáveis, as quais são observadas inúmeras vezes suas
regularidades. Assim, de acordo com Chalmens (1993, p. 46) os indutivistas consideram que a observação
é uma fonte segura para o conhecimento.

Nessa dimensionalidade se faz necessário atentarmos para assertiva postulada por Gonçalves (1991) apud
Carvalho (1998 p. 21)

Os alunos das séries iniciais do ensino fundamental são capazes de ir além da observação e da descrição
dos fenômenos, habilidades básicas comumente almejadas e trabalhadas pelos professores. Portanto, as
aulas de ciências podem e devem ser planejadas para que os estudantes ultrapassem a ação
contemplativa e encaminhem-se para a reflexão e a busca de explicações, pois é dessa forma que os
estudantes terão a chance de relacionar objetos e acontecimentos e expressar suas idéias.

Consubstanciando a assertiva supracitada, Wilsek e Tosin, afirmam no artigo “Ensinar e Aprender Ciências
no Ensino Fundamental com atividades investigativas através da resolução de problemas” que a nova
filosofia da Ciência estabelece novas maneiras de trabalhar ciência em sala de aula. Essa perspectiva parte
da assertiva que é necessário trabalhar com o método racionalista/ construtivista, método esse onde o
professor é um mediador do conhecimento e o aluno é protagonista direto da sua aprendizagem mediante
a tríade: hipótese, teoria e experimentação.

Assim, podemos inferir que é necessário romper com a lógica do ensino de ciências endereçado na
abordagem empirista/ indutivista, visto que a construção do conhecimento científico não se faz apenas
através da observação, e sim se estende para as seguintes ações: problematização, questionamento,
provação das ideias, discussão das ideias, corroboração ou refutação das ideias, características essas do
método racionalista/ construtivista. Wilsek e Tosin

Nessa esteira de argumentação o critério de cientificidade de Popper deve ser levado em consideração na
prática pedagógica do professor de ciências das séries iniciais, pois esse critério parte da premissa de que
uma teoria é de fato cientifica quando ela é propicia a refutação, ou seja, quando ela é sujeita ao erro.
Bastos Filho (1999, p. 04)
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Assim, levando o critério de cientificidade de Popper em sua prática pedagógica em ciências, critério esse
conhecido como teoria da refutabilidade ou falseabilidade, o professor passa a incutir no aluno a ideia de
que para uma conhecimento científico ser descoberto, várias hipóteses foram testadas e falseadas e que
para aprendermos ciências o erro é um elemento imprescindível.

3 AMPLIANDO A APRENDIZAGEM DO CONTEÚDO ENERGIA UTILIZANDO COMO INSTRUMENTO
METODOLÓGICO A CAIXA DE PANDORA

Os parâmetros curriculares Nacionais estabelecem alguns blocos de conteúdos que a escola pode
estruturar em seu currículo. Esses blocos em ciências são: ambiente, ser humano e saúde e recursos
tecnológicos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências pontuam como um dos conteúdos relativos
a fatos, conceitos, procedimentos, valores e atitudes:

Comparação e classificação de equipamentos, utensílios, ferramentas relacionando seu funcionamento à
utilização de energia, para se aproximar da noção de energia como capacidade de realizar trabalho. Brasil
(1997 p. 73)

Partindo desse postulado enfocamos que o professor tem como um dos objetivos no conteúdo de energia
mostrar a criança que os diferentes tipos de energia: energia luminosa, energia térmica, energia elétrica,
energia sonora, energia de movimento e energia química são utilizadas pelo homem para diversos fins.
Também o professor tem como objetivo mostrar que a energia pode se transformar, ou seja, passar de
uma forma para outra para atender as necessidades humanas.

Assim, tendo a necessidade de levar o aluno a entender que toda construção do conhecimento é uma
resposta a uma problemática, o professor deve procurar formas de a criança entender que para o homem
utilizar a energia elétrica e outros tipos de energia foi necessário ele praticar ciência, ou seja, foi
necessário que ele diante de uma situação problema saísse da sua zona de conforto e utilizasse sua
curiosidade para procurar soluções, pois pelo fato de “possuir cérebro curioso e revelar um desejo
insaciável por respostas é que saímos das cavernas e inventamos os computadores, viajamos pelos
espaços siderais.” Selbach (2010, p. 30)

Diante das ideias expostas, o professor através da caixa de Pandora se torna capaz de ensinar ao aluno,
não só através de conceitos, mas através de atitudes práticas o postulado de que o homem antes de
chegar a uma invenção, como a energia, teve de lançar várias conjecturas que foram levadas ao teste
inúmeras vezes. O professor também ensina com essa atividade a ideia de que o homem para inventar um
instrumento que venha contribuir para a melhoria de vida da sociedade precisa errar várias vezes.

Depois de utilizar a caixa de Pandora, o professor pode questionar os alunos como eles acham que o
homem inventou a lâmpada. O professor nesse momento deve levar os alunos a expressar sua ideias por
desenhos e escrita, o professor pode contar a história de Thomas Edison, destacando o método cientifico
utilizado por ele, bem como o momento cultural e histórico que ele desenvolveu essa invenção tão
importante para o homem.

A Guisa dessa discussão, vale também pontuar que o professor através da caixa de Pandora pode levar o
aluno a compreender que o homem é um ser finito no que concerne a sua vontade de transformar o
mundo, isso significa dizer que o homem a partir das inovações que passa a dominar, busca
constantemente a criação de novos utensílios e objetos para se relacionar com o mundo.

É justamente nesse ponto que o professor deve questionar seus alunos no sentido de delinear uma
reflexão acerca dos pontos positivos e negativos ocasionados pela vontade exacerbada do homem em
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desenvolver a tecnologia, pois aprender ciências é uma ação de ordem social, cultural e política, onde o
aluno desenvolve o espírito crítico sobre os riscos e benefícios do desenvolvimento científico - tecnológico
criado pelo homem. Selbach (2010, p. 42)

4 CONCLUSÃO

Aprender ciências não é para criança uma atividade invasiva, ao contrário é uma atividade que é intrínseca
ao seu próprio desenvolvimento natural de aprendizagem. Por esse motivo, o ensino de ciências não pode
ser trabalhado somente nas premissas do empirismo/ indutivista e nem limitado a uma prática de ensino
meramente tradicional desprovida de significado para vida do aluno.

Piaget em seus estudos de epistemologia genética do conhecimento chegou à conclusão de que a criança
na busca de desenvolver o conhecimento sobre o mundo busca de maneira ativa entender elementos que
são estranhos a ela. Nessa busca, as crianças lançam uma série de hipóteses que as conduzem para o ato
de aprender. Davis (1994, p. 36)

Na busca de entender a lógica, ou seja, as hipóteses construídas pelas crianças para entende o mundo,
Piaget passou a se interessar pelas respostas “erradas” que os pequenos apresentavam, pois entendia que
esses “erros” seguiam uma lógica concisa de sentido para as crianças.

Assim, diante dos postulados de Piaget confirmamos a assertiva de que é possível trabalhar desde as
primeiras séries com uma metodologia de ensino de ciências que utilize aportes de uma investigação
científica na produção do conhecimento, pois é um atributo da criança viver em constante jogo de
descobertas sobre o mundo, descobertas essas que realiza através da criação permanente de hipóteses
que a coloca em equilibrarão1 constante.

Nessa perspectiva, a caixa de Pandora serve de instrumento metodológico – didático para exercitar um
ensino de ciências embasado na teoria racionalista/ construtivista com aportes de uma pedagogia
significativa para aprendizagem do aluno. Essa práxis se torna possível pelo fato de o professor com essa
atividade romper com um ensino de ciências apenas conceitual e levar o aluno a rebuscar melhor
competências que já possui para aprender essa área do conhecimento.

Essas competências são justamente a capacidade de delinear hipóteses para dar conta das singularidades
do mundo. Assim, estando as habilidades requeridas para aprender ciências no individuo desde cedo, cabe
ao professor buscar maneiras de ensinar essa área do saber de maneira que o aluno passe “a ler,
compreender e expressar opiniões sobre assuntos de caráter científico”. Miller (1983 p. 30) Apud
Lorenzetti
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1

� Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo do indivíduo ocorre através de constantes desequilíbrios e
equilibrações. O aparecimento de uma nova oportunidade orgânica no indivíduo ou a mudança de alguma
característica no meio ambiente, por mínima que seja, provoca uma ruptura do estado de repouso,
causando um desequilíbrio. Davis (1994, p. 38)

1

� Segundo Morim em seu livro os Sete Saberes Necessários a Educação do futuro, imprinting cultural são
paradigmas e crenças que a sociedade impregna nas mentes dos sujeitos de modo tão imperativo, que
esses ficam desarmados para entender e compreender o conhecimento no seu verdadeiro modo de ser,
pois o imprinting cultural normaliza os tabus tornando-os sagrados. Morim (2000, p. 27)
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