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RESUMO: O presente trabalho traz reflexões bibliográficas sobre atividades investigativas associadas à aprendizagem significativa do
ensino de Ciências Naturais no Ensino Fundamental I. As reflexões (desafios e perspectivas) baseiam se nas possibilidades de estudos
de ciências em sala de aula e na teoria de Ausubel. Estas atividades contribuem para o processo de aprendizagem significativa dos
alunos, favorecendo a construção do conhecimento científico, as atividades práticas estimulam os alunos a pensar, refletir, formular
hipóteses e encontrar caminhos, respeitando e considerando seus conhecimentos prévios no processo de descoberta de forma prazerosa
e significativa. Este trabalho é parte da construção do projeto Pós-graduação do Ensino de Ciências Naturais e Matemática da
Universidade Federal de Sergipe.
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ABSTRACT: This paper presents reflections on bibliographic research activities associated with significant learning the teaching of
Natural Science in Elementary Education I. Reflections (Challenges and Prospects) based on the possibilities of science studies in the
classroom and in the Ausubel theory. These activities contribute to the process of students&39; meaningful learning, promoting the
construction of scientific knowledge, practical activities encourage students to think, reflect, formulate hypotheses and find ways,
respecting and considering their previous knowledge in the discovery process so pleasant and significantly. This work is part of the
construction project of the Graduate School of Natural Sciences and Mathematics, in Federal University of Sergipe.
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INTRODUÇÃO

A escola e a criança

A escola é a instituição que as crianças convivem depois da família, onde passam muitos anos de seu desenvolvimento. O espaço
escolar é notavelmente um ambiente adequado devido às relações que se estabelecem, na diversidade de oportunidades que se pode
proporcionar (PCNs[4].1997).

Com o passar dos anos as pesquisas sobre a educação, infância e principalmente o brincar, o experimentar na educação, possibilitaram
para amenizar um pensamento arcaico do cuidar assistencialista, de que criança só precisa brincar pelo brincar, para propostas
pedagógicas que estimule o desenvolvimento emocional, social, intelectual e físico da criança, (LDB[5]9394/96).

Pensar na ciência, em propostas voltadas para o aprendizado que seja organizado, planejadas, contextualizadas com a finalidade de
aprendizagem significativas, possibilitando aos alunos desde cedo contato com a ciência naturais para uma educação construtora,
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questionadora, capazes de levantar hipóteses, de transformar a “curiosidade” da criança em mobilização para a busca do conhecimento
e desta forma agir nela e ela no mundo.

A escola, ao tomar para si o objetivo de formar cidadãos capazes de atuar com competência e dignidade
na sociedade, buscará eleger, como objeto de ensino, conteúdos que estejam em consonância com as
questões sociais que marcam cada momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são as
consideradas essenciais para que os alunos possam exercer seus direitos e deveres. (PCNs,1997,p.33)

Pensar numa educação de qualidade, num ambiente possibilitador de descobertas, em crianças capazes de questionar e desenvolver-se
plenamente, há de se pensar em ciência na educação, usar a mobilização[6] (CHARLOT,2000,p.55.) para permear o seu aprendizado,
incentivá-la a instigar, a observar, a alterar , a criar ,a entender o mundo que a cerca; e como obter resultados significativos na infância,
nos anos iniciais da Educação Básica e na construção desses conhecimentos através de atividades investigativas que podem ser
experimentos em laboratórios, na sala de aula, nos diversos espaços da escola, situações vividas no cotidiano e fatos da evolução
tecnológica da sociedade contemporânea, que fazem parte da vida dos indivíduos.

Proporcionar o ensino com prazer e ludicidade é papel fundamental da escola. As descobertas das ciências ajudam a substituir as
explicações intuitivas que as crianças encontram para o desconhecido. (HARLAN & RIVKIN,2002.p.45).

“Para tanto ainda é necessário que a instituição escolar garanta um conjunto de práticas planejadas com
o propósito de contribuir para que os alunos se apropriem dos conteúdos de maneira crítica e
construtiva. A escola, por ser uma instituição social com propósito explicitamente educativo, tem o
compromisso de intervir efetivamente para promover o desenvolvimento e a socialização de seus
alunos.”(PCN,1997.p.34)

Diante de tal relevância da ciência, a problematização de saber como a ciência é trabalhada na educação básica, como é importante
para que a criança seja um individuo investigador e questionador dos saberes existentes, é necessárias ações didática que permeiem o
aprendizado com aluno na mesma proporção dessa busca.

Encontro com a práxis :

De acordo com Freire (1987) a importância para a dialogicidade entre educador e educando é papel fundamental para a
problematização. É fundamental estimular a curiosidade humana. Também Freire, (1986,p.87), “me faz perguntar, conhecer, atuar,
mais perguntar, reconhecer”. Todas essas abordagens do autor nos mostra a importância de se manter epistemologicamente curiosos,
considerar o saber das experiências dos alunos como ponto de partida e não ser desprezado. Este aspecto também faz parte da teoria da
aprendizagem significativa de Ausubel (1982) que propõe que os conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados e considerados
para que o aluno construam estruturas mentais que permitam ter uma aprendizagem prazerosa e eficaz. Freire traz contribuições na
visão de transformar a aprendizagem mais humana e próxima da realidade do individuo.

Neste sentido, Delizoicov (2002), ressalta que para o exercício pleno da cidadania, um mínimo de formação básica em ciências deve
ser desenvolvido, de modo a fornecer instrumentos que possibilitem uma melhor compreensão da sociedade em que vivemos.

Um professor- pesquisador que se coloca como mediador, que não descarta uma hipótese, que não anula nenhuma forma de expressão,
que busca o diálogo que considera que o processo da aprendizagem e a formação vêm das reflexões das ações do cotidiano, das
experiências vividas, da interação com o mundo e com o outro. (DELIZOICOV, 1991). Ele proporciona um ensino significativo, com
resultados favoráveis ao processo aprendizagem, propiciando ao aluno estabelecer relação com a busca do saber.

De acordo com (CHARLOT, 2000. p.72) toda relação com o saber é também relação consigo próprio: através do “aprender” qualquer
que seja a figura sob qual se apresente, sempre está em jogo à construção de si mesmo e seu eco reflexivo.

Discorrendo nesse processo da reflexão sobre seu papel social, o educador busca conhecer a si e o outro - a criança, para subsidiar suas
experiências na busca de fundamentos que o qualifique para esse olhar atento, para uma prática pedagógica que não privilegia uma ou
outra linguagem, mas possibilita um repertorio onde respeita a escolha da criança, nesses aspectos considerar que as atividades
investigativas proporcionam caminhos para que os estudantes possam ter aprendizagem significativa, (teoria de Ausubel), sendo
construtores de seus conhecimentos e considerando nesta trajetória os conhecimentos já existentes estabeleçam conexões com o que se
sabe e o que se vai aprender, para que o aluno vincule os conceitos e sua realidade.
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As atividades investigativas proporcionam aos alunos levantamentos de hipóteses e a busca de resoluções para suas primeiras opiniões.
Essas atividades possibilitarão tentativas e vários caminhos para a aprendizagem significativa.

ATIVIDADES INVESTIGATIVAS E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Trabalhar com o concreto na educação infantil e nas séries iniciais possibilita ao aluno contextualizar com os fatos do cotidiano sua
aprendizagem, desta maneira o professor busca olhar a criança como um indivíduo e não como uma replica em miniatura dos adultos.
Muitos autores como Piaget, Vigotsky, Maria Montessouri, Frenet, entre outros tiveram um olhar atento para com as crianças e o
trabalho que o docente deveria realizar. Os experimentos em ciências podem ser importantes para que os alunos compreendam a
diversidade dos fenômenos naturais incentivando a buscarem explicações sobre tal fato, investigarem, trazer para o concreto algumas
situações, e traçar caminhos de investigação, perguntar, duvidar, refletir, e encontrar respostas positivas ou negativas para suas
perguntas; desta forma a aprendizagem vai se tornando significativa, levando em consideração o conhecimento do aluno e
proporcionando encontro com o novo, estimulando a curiosidade e reafirmando a prática docente.

“A prática escolar distingue-se de outras práticas educativas, como as que acontecem na família, no
trabalho, na mídia, no lazer e nas demais formas de convívio social, por constituir-se uma ação
intencional, sistemática, planejada e continuada para crianças e jovens durante um período contínuo e
extenso de tempo”(PCN,1997,p.34.)

Desafios e Perspectivas numa proposta investigativa

O trabalho docente na prática de uma proposta de ensino por investigação deve ter um planejamento organizado, sistematizado e
flexível, o que muitas vezes é um desafio propor esta prática em sala de aula. Esta organização de atividades investigativas podem ser
propostas tanto em aulas de laboratórios como na sala de aula com problemas realizados com lápis e papel (para os maiores) e também
a realização de experimentos em sala de aula, tanto para a educação infantil como a educação do ensino básico nas séries iniciais.

Para Harlan & Rivikin, ‘Piaget, trouxe várias contribuições ao desenvolvimento na compreensão do desenvolvimento da criança,
defendendo que elas pensam de maneira diversa, necessitando do concreto até chegar ao abstrato’ e ainda acrescenta que “as crianças
constroem conhecimento, internamente, interagindo com o mundo para apreender como ele funciona e para ressignificá-lo. HARLAN
& RIVKIN, (2002,p.34.),

As atividades investigativas podem ser realizadas de diferentes maneiras (não necessariamente feitas em laboratórios), mas de forma a
levar o aluno a pensar, debater, justificar suas ideias e aplicar os conhecimentos teóricos e matemáticos já adquiridos.

De acordo com AZEVEDO, (2010, p.25), algumas práticas investigativas podem ser trabalhadas em sala de aula, para a construção do
conhecimento cientifico dos alunos de maneira prazerosa, mediadas pelo professor com essa metodologia que proporciona mudanças
de atitudes tanto no aluno como no professor. São elas:

• Demonstrações investigativas: partem da demonstração de experimentos, de um problema ou de um fenômeno a ser estudado,
ilustram a teoria. O professor apresenta um objeto ou uma situação de acordo com os conteúdos e apresenta o problema. Com
os debates, as hipóteses os alunos tentam encontrar a “solução” dentro dos conhecimentos já adquiridos, “e o papel do
professor é de construir com os alunos essa passagem do saber cotidiano para o saber científico, por meio da investigação e do
próprio questionamento” (AZEVEDO, 2010, p.26).

As demonstrações investigativas, vão levar em conta os conhecimentos já adquiridos pelos alunos o que nos possibilita associar a
teoria de Ausubel, tornando-as significativas pela vivência, pelos questionamentos, pelo aprendizado de novos conceitos, pela
organização e sistematização dessa aprendizagem, podendo o professor atuar com mapas conceituais para que o aluno possa recorrer
quando precisar e formar uma unidade semântica(NOVAK;GOWIN,1998).

• Laboratório Aberto: esta atividade investigativa, busca a solução de uma questão, que será respondida por uma experiência,
onde apresenta-se o problema, os alunos em seguida devem levantar hipóteses, elaborar um plano de trabalho para a realização
do experimento, as discussões devem ser mediadas pelo professor ,pois nem todas as hipóteses poderão ser realizadas num
único experimento, após essa fase os alunos fazem o experimento no laboratório e colhem os dados para análise , que é a fase
fundamental pois comprovará a hipótese levantada ou não e desta maneira levando a conclusão final e as afirmações das
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hipóteses. (AZEVEDO,2010,p.27)

Esta atividade faz com que o aluno ponha em prática uma parte da ciência, que é a execução de experimentos físicos. Utiliza-se os
conhecimentos prévios no levantamento de hipóteses, o uso de instrumentos e utensílios para a realização dos experimentos e os
conhecimentos matemáticos dos alunos, levando a uma parte essencial da teoria de Ausubel que é novos conhecimentos atrelados ao
conhecimento prévio do aluno. Esta intervenção educativa traz mudanças consideráveis para o aluno, pois não trabalha somente com o
saber ,mas o saber –fazer, o aprender a aprender, num conjunto de legalidades que a ação educativa tem que incorporar em sua
trajetória.

• Questões abertas: este tipo de atividade envolve questões dos fatos cotidianos com conceitos já estudados anteriormente. Esta
atividade envolve a elaboração da argumentação e da redação, no uso da linguagem culta e da linguagem científica. Com esta
atividade os alunos conseguem associar as ciências em suas vidas, estreitando o pensamento do distanciamento da ciência com
os fatos cotidianos. (AZEVEDO,2010,p.29)

São necessários acompanhamentos dos registros dos alunos das atividades investigativas para que estes organize uma ‘memória’
dos fatos e discussões em sala. O professor também deve ter uma escuta atenta para entender o caminho percorrido do aluno para
tal pensamento ou resolução, observando o que já foi assimilado e transformado do senso comum para o conhecimento científico.
(AUSUBEL,1982).

• Problemas Abertos: são situações apresentadas aos alunos onde se discute as soluções e as condições de contornos do
problema apresentado. O problema aberto deve levar a matematização dos resultados, não somente aos conceitos. Esta
atividade exige elaboração podendo ter muitas hipóteses para que chegue a matematização do resultado. Mesmo trabalhando
com lápis e papel os alunos terão que investigar passo a passo para obter resultados matemáticos para associarem a reação
física. Os alunos envolverão relação de Ciência/ tecnologia/Sociedade para obter questionamentos, tentativas de contorno da
situação, e desenvolver a criatividade e seus pensamentos.

De acordo com a teoria de Ausubel (1992), essas provocações de conflitos cognitivos ou discordâncias, proporcionam aos alunos
superação e reequilibram a construção do conhecimento também apresentado por Piaget (1997). Essas atividades não podem ser tão
simples, a ponto que provocar frustração, elas devem levar a mobilização do aluno a aprender, a querer saber e sentir prazer, como
Charlot (2000) em sua teoria com a relação com o saber.

Diante destas atividades investigativas que proporcionam ao aluno manter-se ativo no processo de aprendizagem, aproximando a
realidade com a investigação científica, com maior participação dos alunos em sala, a proposta investigativa proporcionam aos alunos
desenvolver habilidades, tomar atitudes, pensar, refletir, reformular e encontrar caminhos para suas respostas sejam negativas ou
positivas.

As atividades investigativas também aproximam os próprios alunos nos debates das hipóteses diferentes, na tomada de decisão por tal
caminho, ajudam na aquisição de conhecimentos nas trocas de experiências, nas dúvidas apresentadas ao professor, estas atividades
aproximam as relações em sala de aula, tanto aluno/aluno como professor/aluno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões aqui apresentadas a partir da escrita de vários autores contribuem para a inserção das atividades investigativas nas aulas
de ciências naturais, como uma estratégia para o processo de ensino-aprendizagem tanto na educação infantil como no ensino básico
das séries iniciais para uma aprendizagem significativa.

Colocar em prática as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) provocando no aluno o interesse pelas ciências e suas
funções na sociedade através de aulas investigativas, aproximando a realidade do cotidiano dos alunos, respeitando seus
conhecimentos prévios e criando novos caminhos e aprendizados Ausubel (1982), sobre a Ciência e suas interferências na sociedade
será sem dúvida um grande avanço da educação.

Mobilizar os alunos a aprender, sentir prazer, buscar novos conhecimentos e sair do senso comum entendendo os conceitos científicos,
proporcionar debates, construir um diálogo permanente na busca da construção do conhecimento, atrelado às diversas teorias como a
do saber apresentado por Charlot (2000), de aprendizagem significativa de Ausubel (1994), de Freire (1997) partindo de uma educação
dialógica e mais humanizada, com um contexto com atividades investigativas, respeitando os alunos, acreditando nos professores e
numa escola capaz de levar o aluno a construção do conhecimento através de experiências no contexto escolar.
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As situações de conflitos cognitivos por meio das atividades investigativas sejam elas qual maneira o professor escolher (dentro da
proposta investigativa) possibilitará ao aluno pensar, refletir, levantar hipóteses, buscar soluções, ampliar seu conhecimento e
compreender o papel das ciências naturais e matemáticas em sua vida.

As escolas de educação infantil bem como as séries iniciais podem começar a criar caminhos para que o aluno desperte seu interesse,
mobilize-se para aprender e busque prazer no seu caminhar, entendendo que o tempo cronológico vivido na escola, é construído pelas
relações que lá se criam, que suas habilidades vão se externalizando, seu conhecimento vai sendo aprimorado e favorecendo a sua
aprendizagem e formação como indivíduo atuante na sociedade .

Os desafios encontrados nos contextos escolares são diversos, como reformular os planejamentos, dar formação aos professores,
mobilizar os alunos, traçar novas estratégias que possibilitem uma aprendizagem significativa, que respeite e considerem os
conhecimentos dos alunos. São desafios presentes na escola e conciliar todos esses aspectos numa perspectiva de qualidade,
subsidiando a construção de conhecimentos, através das atividades práticas investigativas em ciências naturais e matemática é sem
duvida um desafio, mas um obstáculo que pode ser superado, em que professores, gestores, alunos e todo o contexto educacional
devem estar engajados para o sucesso escolar e formação das competências e habilidades dos alunos para sua atuação na sociedade.
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