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Resumo: Os saberes do cotidiano que os alunos constroem ao longo de sua vida,
remodelados por meio do contato com o conhecimento científico durante as aulas de
Ciências na escola, constituem um importante ferramental para a alfabetização
científica dos sujeitos. O estudo acerca das relações estabelecidas entre os saberes
do cotidiano e os científicos durante os momentos de sala de aula contribui
significativamente na compreensão dos processos de ensino e aprendizagem dos
conteúdos a serem abordados na disciplina de Ciências. Ressaltamos assim, a
importância de oferecer a oportunidade aos alunos da 8ª série do ensino
fundamental, durante as aulas de Ciências, o estudo de situações que possibilitem e
incentivem ao estabelecimento de relações entre os saberes do cotidiano e
científico, como exemplo, o aprofundamento da compreensão sobre fenômenos
naturais. Entendemos que, desta forma, os educadores podem elaborar e atuar em
aulas mais significativas e interessantes para que os educandos se sintam
motivados e integrados ao processo de aprendizagem, facilitando o caminho para a
alfabetização científica. Neste sentido, o presente trabalho fundamenta, apresenta e
analisa momentos diferenciados de estudo dos fenômenos naturais, nas referidas
aulas. Estes momentos envolvem a observação, a pesquisa, a experimentação, o
uso da linguagem oral e escrita durante o estudo de alguns fenômenos naturais,
tendo como objetivo entender de forma mais ampla o cotidiano a partir da linguagem
da Ciência, despertando para uma postura crítica e de ação no meio em que vive.
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Alfabetização Científica. Fenômenos Naturais.
Abstract: The daily knowledge that students get along their life, which are
remodeled during the science classes in the school, are an important tool to people’s
science literacy. The study around the relations settled between the daily knowledge
and scientific knowledge in the class has contributed meaningfully to the
understanding of learning-teaching process which is approached in science subject.
Thus it is emphasized in this text the importance of offering to science elementary
school students an opportunity to study situations that enable and stimulate the
setting of relations between the daily and scientific knowledge, for example deepen
understanding of natural phenomenon. In this way we understand that teachers can
elaborate and act in a more meaningful and interesting way in the classes, so
students will feel more motivated and engaged to leaning process, as a result the
scientific literacy become easier. As conclusion, the present study justifies, shows
and analyzes different moments of natural phenomenon study by 8th Grade
Elementary School Students' Science. These moments, during the study of natural
phenomenon, include observation, survey, experimentation and oral and written
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language aiming to understand in a wide way daily phenomenon from science
language, which waken them to action and criticism posture in their environment.
Keywords: Science teaching. Scientific literacy. Natural phenomenons.
1.Introdução
As pesquisas na área de Ensino de Ciências têm mostrado avanços relativos
á análise da atuação docente e da aprendizagem dos alunos em disciplinas onde o
objeto de estudo é o conhecimento científico. Capecchi (2004), Chassot (2001),
Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), por exemplo, analisam que um dos
problemas dos processos de ensino e aprendizagem na disciplina de Ciências do
Ensino Fundamental, está no distanciamento entre os conteúdos e as realidades
vividas pelos alunos. Os resultados de pesquisa indicam, que este ensino pouco tem
contribuído para a alfabetização científica ou a formação da cultura científica, na
medida em que não oportuniza ao educando estabelecer relações entre os
conteúdos trabalhados em sala de aula na disciplina de Ciências, e as situações
presentes em seu cotidiano, contribuindo para que os alunos sejam capazes de
fazer análises, deduções e chegar a conclusões que possam explicar o mundo que o
cerca.
O material didático adotado, muitas vezes, contribui para agravar os
problemas dos processos de ensino e aprendizagem. Alguns livros didáticos de
ciências, por exemplo, abordam e organizam os conteúdos do currículo por meio de
uma seqüência de conceitos abstratos e teorias científicas distantes da vivência e da
existência dos alunos, fazendo com que os mesmos tenham dificuldades para
compreensão, levando-os ao desinteresse e, consequentemente, a um nível de
aprendizagem insatisfatório.
O baixo nível de compreensão do conhecimento científico, por muitos alunos,
é influenciado também pela classe social em que estão inseridos, na medida em que
tem dificuldades de acesso aos meios de comunicação e/ ou de divulgação, ou o
afastamento de uma cultura familiar de leitura. É importante, assim, que dentre as
ações do professor nas aulas de Ciências esteja presente o incentivo e o
oferecimento de oportunidade de leitura sobre temas da Ciência e pesquisa aos
alunos.
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A realidade acima descrita, de dificuldade da alfabetização científica dos
alunos, influenciada pela deficiência de contextualização dos conteúdos da disciplina
de Ciências do Ensino Fundamental, nos motivou para a elaboração de algumas
questões e reflexões sobre as práticas docentes e ao planejamento e atuação em
sala de aula buscando a mudança de postura. Dentre os questionamentos centrais
indicamos: De que maneira os educadores podem planejar suas aulas para que os
educandos compreendam e façam uso da Ciência em seu dia-a-dia para a
compreensão e ação no meio em que vivem? O estudo diferenciado dos fenômenos
naturais pode contribuir na alfabetização científica do aluno?
Pretende-se apresentar e discutir alguns resultados obtidos a partir do
planejamento e desenvolvimento de um projeto, intitulado “A contribuição do estudo
dos fenômenos naturais na alfabetização científica”, desenvolvido junto a alunos da
8ª série do Ensino Fundamental, na disciplina de Ciências, com o objetivo de facilitar
a aprendizagem e melhorar o grau de alfabetização científica. Tal projeto,
desenvolvido durante o ano de 2009 no Colégio Estadual São Miguel da cidade de
Francisco Beltrão, PR, envolveu ações de pesquisa e de intervenção pedagógica
centradas no estímulo ao estudo da ciência por meio de uma reestruturação da
abordagem dos fenômenos naturais.
2. Os fenômenos naturais e a alfabetização científica
Os estudantes brasileiros de escolas do Ensino Fundamental têm alcançado
níveis

desanimadores

de

aprendizagem

em

disciplinas

que

abordam

o

conhecimento científico. Spata (2008), analisa os resultados obtidos em exame
realizado no ano de 2006 pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos
(PISA), onde foram avaliados estudantes de inúmeros países, inclusive os
brasileiros, de 15 anos de escolas públicas e particulares. Mais uma vez o Brasil
ficou nas últimas posições na área de ciências entre mais de 50 países, à frente
apenas da Colômbia, da Tunísia, do Azerbaijão, do Qatar e do Quirguistão.
O autor supra citado, apresenta em seu artigo os resultados de uma
entrevista com o professor Nélio Bizzo, da Faculdade de Educação da Universidade
de São Paulo, onde os resultados do PISA são discutidos. Bizzo analisa que a
origem do problema do baixo desempenho, está na maneira de como o ensino de
ciências é conduzido no Brasil. Ele afirma que o problema está geralmente em não
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estimular os educandos a pensar a respeito das questões que lhes são atribuídas,
ficando na ação de decorar conceitos que acabam no esquecimento por não serem
ou parecerem muito úteis.
Os resultados da avaliação internacional são reflexo também, segundo Bizzo,
da visão que muitos tem da Ciência, considerada como uma verdade absoluta e que
não admite ser questionada. O pesquisador continua dizendo que são necessárias
várias mudanças no sistema educacional brasileiro para que este problema tenha
solução, dentre elas, o estimulo ao pensar, ao questionamento e investigação a
partir de problemas que estão presentes no cotidiano dos alunos. Bizzo também
defende que sejam realizadas avaliações a nível nacional e elaborados melhores
livros e materiais para que venham auxiliar professores e alunos no processo de
ensino e aprendizagem. Acrescenta que campanhas com ação de

mobilizar a

sociedade como um todo passa a ser um fator importante neste processo de
mudanças, como exemplo cita as feiras de ciências e as olimpíadas de astronomia.
Bizzo certamente não é o único pesquisador brasileiro da área de Ensino de
Ciências que reflete acerca dos problemas de aprendizagem dos alunos, no que se
refere aos conhecimentos científicos, e propõe alternativas para alavancar
melhorias. Nas últimas décadas, inúmeros autores, como Gasparin (2003), tem
publicado resultados de pesquisa onde defendem que a aprendizagem de conteúdos
científicos no ensino de ciências ocorre quando lhes é atribuído significado, para
isso devem estar conectados com a realidade em que os educandos vivem e
presentes em seu dia-a-dia.
Gasparin afirma que:
a aprendizagem somente é significativa a partir do momento em que os
educandos introjetam, incorporam ou, outras palavras, apropriam-se do
objeto do conhecimento em suas múltiplas determinações e relações,
recriando-o e tornando-o “seu”, realizando ao mesmo tempo a continuidade
e a ruptura entre o conhecimento cotidiano e o científico.(GASPARIN,
2003, p.52)

O autor enfatiza que se faz necessário o estudo dos conhecimentos
científicos em sala de aula para transformar os conhecimentos prévios e os
conceitos cotidianos, impregnados de experiências empíricas, adquiridos pela
própria vivência dos alunos muito antes do ingresso na escola, em fundamentos
para a formação de uma alfabetização científica.
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Neste momento passamos a nos interrogar sobre o que é a alfabetização
científica e qual o seu objetivo. Chassot (2001), considera a alfabetização científica
como “o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres
fazerem uma leitura do mundo onde vivem” (p.38), e que a partir deste processo os
alfabetizados cientificamente utilizem esses conhecimentos para transformar o
mundo para melhor e não simplesmente para fazer uma leitura do mundo em que
vivem sem interagir com o mesmo.
O autor, no mesmo texto também questiona: “como tornar efetiva a
alfabetização científica de nossos alunos e alunas?” (CHASSOT, 2001, p.45). Ao
responder a esta questão, o autor diz que é o ensino médio e o ensino fundamental
a base para a realização de uma alfabetização científica. Esta alfabetização deve
partir do ensino fundamental com a seleção de conteúdos e a coragem dos
professores de mudar e aceitar novos desafios. Outro ponto importante que o autor
coloca é a necessidade de resgatar a história e envolver os educandos em
atividades que estejam interligadas com seus passados. Assim, os conteúdos
possam servir de instrumento de leitura da realidade, auxiliando na construção de
uma visão crítica, dando possibilidades de interferir e modificar para melhor o meio
em que vive e o ambiente natural.
Um ensino mais crítico e atuante, que como resultado venha a interferir na
sociedade em que vivemos, também pode ser alcançado quando os alunos passam
a ser pesquisadores da história vivida pelos pais e avós, dos saberes populares ou
também chamada de ciência popular. Tal ação de pesquisa possibilita aos
educandos compreender a realidade onde vivem e compreender os processos de
modificações e transformações, além de contribuir para também encontrar novas
alternativas e outros conhecimentos que poderá levá-lo a imaginar como será o
mundo no futuro. (CHASSOT, 2001)
É importante analisarmos aqui a distinção entre saberes populares e senso
comum: “os saberes populares são os saberes associados às práticas cotidianas
das classes destituídas de capital cultural e econômico, enquanto o senso comum
abrange saberes que se difundem por todo tecido social” (LOPES apud CHASSOT,
2001, p.206). Estes “saberes populares”, muitas vezes são usados como um rótulo
preconceituoso por fazer parte ou estar associado as práticas realizadas no dia-a-dia
pelas classes menos privilegiadas no que se refere ao capital econômico e cultural,
resistindo a menos códigos e possuindo um menor reconhecimento social. Porém,
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devemos lembrar e dar crédito a importância deste saber, pois, o mesmo pode ter
sido, é ou, poderá vir a ser um saber científico.(CHASSOT, 2001)
Fazendo uma análise do processo de ensino e aprendizagem e sua relação
com os saberes populares e o senso comum, podemos perceber que estes saberes
e o senso comum podem ser importantes aliados à aprendizagem da ciência, desde
que conhecidos e considerados pelo professor durante a ação docente. Assim, Alves
escreve que “a aprendizagem da ciência é um processo de desenvolvimento
progressivo do senso comum, só podemos ensinar e aprender partindo do senso
comum que o aprendiz dispõe.” (ALVES apud CHASSOT, 2001, p. 127)
Os saberes populares e o senso comum dos alunos devem, assim, fazer
parte das aulas de Ciências, onde é importante que haja um estímulo para a
explicitação de tais conhecimentos, tornando-os conscientes, e também o confronto
destes conhecimentos com o conhecimento científico, analisando seu grau de
semelhança e destacando os aspectos onde se diferenciam. Na busca pelo
convencimento de que o conhecimento científico oferece um importante e adequado
ferramental para a compreensão e atuação no cotidiano, a abordagem de situações,
fenômenos e artefatos intensamente presentes neste cotidiano é um mecanismo
bastante relevante. Neste sentido, o estudo dos fenômenos naturais, conhecidos por
todos os alunos, pode contribuir para a aprendizagem dos conhecimentos
científicos.
Neste sentido, as Diretrizes Curriculares de Ciências para o Ensino
Fundamental do Estado do Paraná diz que a disciplina de ciências tem como
objetivo obter o conhecimento científico a partir da natureza, onde se afirma que:
A disciplina de ciências tem como objeto de estudo o conhecimento científico
que resulta da investigação da Natureza. Do ponto de vista científico,
entende-se por natureza o conjunto de elementos integradores que constitui
o Universo, em toda sua complexidade. Ao Homem cabe interpretar
racionalmente os fenômenos observados na Natureza, resultantes das
relações entre elementos fundamentais como tempo, espaço, matéria,
movimento, campo, energia e vida.(Diretrizes Curriculares de Ciências para o
Ensino Fundamental, 2008, p.4)

A natureza pode ser considerada, assim, o pano de fundo para a facilitação
do ensino e aprendizagem do conhecimento científico. Ao estudar os fenômenos
naturais se possibilita aos alunos relacionar os conhecimentos científicos ao que
acontece na natureza e ao seu redor. Para isso podem elaborar questionamentos,
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discutir as explicações científicas, comparar com os outros tipos de conhecimento,
analisar sua relação com a natureza, a sociedade e a qualidade de vida. (SANTANA
e FONSECA, 2006)
Para que um cidadão possa atuar no mundo atual, a escola deve permitir e
dar condições aos estudantes compreender e saber sobre a Ciência e a tecnologia.
Neste sentido, é necessário e urgente que o ensino de Ciências seja reestruturado,
permitindo e oportunizando aos educandos trabalhar e discutir problemas
envolvendo seu cotidiano como forma de integrá-los ao universo das Ciências.
(ROBERTO e CARVALHO, s.d)
A abordagem dos fenômenos naturais em sala de aula pode envolver o uso
da experimentação, reproduzindo em ambiente controlado situações semelhantes e
de similar explicação científica. Professores, investigadores e outros profissionais
ligados à educação reconhecem a importância do trabalho experimental na
educação científica.
Segundo Carvalho,
“A principal função das experiências é, com a ajuda do professor e a partir
das hipóteses e conhecimentos anteriores, ampliar o conhecimento do aluno
sobre os fenômenos naturais e fazer com que ele as relacione com sua
maneira de ver o mundo.” (CARVALHO, et al, 1998, p. 20)

Desta forma, pode-se dizer que as experiências são consideradas como
atividades que contribuem para a criação de situações de aprendizagem
significativa, que podem ser realizadas em diversos níveis etários. (www.esb.ucp.pt)
As Diretrizes Curriculares de Ciências para o Ensino Fundamental do Estado
do Paraná também defendem a importância das atividades experimentais afirmando
que:
A inserção de atividades experimentais na prática docente apresenta-se
como uma importante estratégia de ensino e aprendizagem, quando mediada
pelo professor de forma a desenvolver o interesse nos estudantes e criar
situações de investigações para a formação de conceitos. (DCEs, 2008, p.41)

Assim, pode-se considerar que a experimentação é uma alternativa
promissora na alfabetização científica, além de servir de estímulo e motivação para
os alunos no processo ensino-aprendizagem. Com tal consideração subjacente a
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nossa concepção, buscou-se atuar no sentido da implementação de uma inovação
em nossa atuação docente no ensino de Ciências, conforme relatado na seqüência.
3. A Implementação do Projeto em Sala de Aula
O projeto “A contribuição do estudo dos fenômenos naturais na
alfabetização científica”, foi planejado e organizado durante o 2º semestre letivo de
2008, onde, entre outros aspectos, foi elaborada uma unidade didática como base
teórica para a implementação pedagógica de uma mudança de postura em sala de
aula. Primeiramente foi definido um estudo de caso para o qual a coleta de dados
seria através dos registros escritos dos alunos, a observação direta dos
comportamentos destes frente a proposição de diferenciadas atividades e seu
registro em forma de diário pela professora, tendo como instrumento complementar
o registro a fotografia.
O desenvolvimento do projeto ocorreu durante o ano letivo de 2009, no
Colégio Estadual São Miguel da cidade de Francisco Beltrão, PR, junto a uma turma
de 35 alunos da 8ª série do Ensino Fundamental, na disciplina de Ciências. O
objetivo central deste trabalho foi a melhoria da aprendizagem dos conhecimentos
científicos e uma mudança de atitude dos alunos em relação ao grau de interesse
por seu estudo. Assim, foram planejadas atividades com o intuito de abordar a
relação entre os fenômenos naturais e os conteúdos programáticos de Ciências,
contextualizando-os, além de reestruturar metodologicamente as aulas sobre
fenômenos naturais levando o aluno a compreender fenômenos e criar novos
significados para auxiliar na compreensão e explicação do mundo ao seu redor.
Neste momento, não se pode deixar de citar a importância dos
conhecimentos cotidianos, que os alunos elaboram através da observação dos
fenômenos naturais que ocorrem no meio em que vivem, para o processo de ensino
e aprendizagem dos conteúdos na disciplina de Ciências. Também é necessário
ressaltar a importância de que seja oportunizada a explicitação dos conhecimentos
cotidianos, do senso comum. A experimentação assume um importante papel na
abordagem das relações entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento
científico.
A seqüência de atividades desenvolvidas propiciou a separação dos alunos
em grupos; a escolha, por parte dos alunos, de um fenômeno natural a ser
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aprofundado por cada grupo; a elaboração de um texto para explicitar e relatar os
conhecimentos prévios dos alunos referentes ao fenômeno escolhido; a investigação
junto aos familiares acerca dos conhecimentos cotidianos relativos ao fenômeno
escolhido; pesquisa bibliográfica na biblioteca e no laboratório de informática acerca
do tema em estudo; confecção de cartazes para apresentação do fenômeno
estudado através da utilização da linguagem escrita como elemento para a
alfabetização científica; apresentação dos trabalhos para os colegas como forma de
promover o uso da linguagem oral como elemento para a alfabetização científica;
realização de experimentos e demonstrações experimentais priorizando os vínculos
entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico; estudo de textos da
unidade didática; elaboração de um segundo texto utilizando os conhecimentos
científicos sobre o fenômeno estudado.
A seqüência das atividades acima mencionadas foi desenvolvida em vinte
horas aula, com início no mês de março de 2009, com o apoio da direção e da
equipe pedagógica da escola e principalmente com a colaboração dos alunos
envolvidos no projeto. Neste trabalho de implementação pedagógica foi abordado o
estudo dos fenômenos naturais, como: neblina, chuva, granizo, geada, neve e
orvalho.
O objetivo da ação pedagógica é oportunizar aos alunos, aulas de Ciências
mais agradáveis e dinâmicas para facilitar a aprendizagem científica e

a

continuidade da alfabetização científica dos mesmos, para poderem entender e
atuar sobre o mundo que os cerca.
3.1 Relato de experiência – um olhar sobre as atividades desenvolvidas
A fim de retratar o início das ações desenvolvidas no projeto, apontamos
para os primeiros dados registrados no diário relativamente as impressões iniciais
acerca dos alunos:
Ao iniciar o ano letivo e fazer o primeiro contato com os alunos das oitavas
séries em que ministro aulas fiquei, mais uma vez, muito preocupada, pelo
fato das turmas serem numerosas, com alunos desmotivados, sem interesse,
faltosos e muitos deles descompromissados com a aprendizagem. (Diário da
professora implementadora do projeto)
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Assim, as impressões iniciais denotam por um lado a importância da implementação
de atividades diferenciadas para viabilizar a aprendizagem para estes alunos e por
outro a preocupação da professora em alcançar algum grau de interesse e
aprendizagem por parte dos alunos.
A implementação foi realizada a partir do desenvolvimento de uma
seqüência de atividades, detalhadamente descritas abaixo onde também é
apresentado um registro fotográfico de cada momento.
Primeira atividade: Os alunos foram divididos em seis grupos, sendo que
cada grupo escolheu um dos fenômenos: geada, granizo, chuva, neve, nevoeiro e
orvalho. Após a escolha, cada aluno fez um pequeno texto explicitando seus
conhecimentos referentes ao fenômeno natural escolhido pelo grupo, a partir dos
conhecimentos prévios que possuíam. Não demorou muito para surgirem os
primeiros impasses, como: dificuldade em escrever, pois afirmavam não ter clareza
ou conhecimentos mais apurados sobre o assunto, diziam que só tinham
conhecimentos adquiridos em seu dia-a-dia, considerados por eles insuficientes para
explicar tal fenômeno. Isto gerou certa resistência por parte de alguns alunos em
escrever o texto por não saber o

que escrever, e outros queriam buscar

informações no livro didático de Ciências. Na seqüência os textos foram recolhidos e
arquivados para serem analisados. Foi realizada uma pesquisa de campo, sendo
seus entrevistados membros da própria família que relataram o que sabiam
referente ao mesmo fenômeno trabalhado pelo aluno. Os dados obtidos foram
registrados em um pequeno texto. Na aula seguinte, em sala de aula, alguns alunos
expuseram suas explicações e as obtidas de seus familiares para a turma momento
que se tornou de rica interação.
É importante ressaltar que, conforme Chassot (2001), uma aprendizagem
mais crítica e atuante, que venha a interferir na sociedade em que vivemos também
pode ser alcançado quando os alunos passam a ser pesquisadores da história vivida
pelos pais e avós, dos saberes populares ou também chamada de ciência popular.
Assim, esta atividade considerou a possibilidade dos educandos se tornarem
pesquisadores da realidade onde vivem, inserindo-se melhor neste ambiente.
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Elaboração de texto inicial pelos alunos

Imagem: Ires Trentin Streher

Segunda atividade: Os alunos foram divididos em dois grupos para realizar
as atividades de pesquisa bibliográfica e no laboratório de informática, sendo que
alternadamente um dos grupos ficou na biblioteca e o outro no laboratório.
Segundo Roberto e Carvalho (s.d), a escola que deseja a alfabetização
científica dos educandos deve permitir e oportunizar aos mesmos compreender e
saber sobre Ciências e suas tecnologias. Esta atividade tentou oferecer uma
oportunidade aos alunos, de estudo do fenômeno natural escolhido, por meio do
contato com meios de divulgação científica, que, em geral, fazem uso da linguagem
da ciência de forma diferenciada dos livros didáticos.
Durante esta atividade, motivados pelo contato com revistas, livros e internet,
os alunos demonstraram grande interesse, a cada momento chamando o professor
para questionar sobre a validade das explicações encontradas durante sua
pesquisa.
Pesquisa bibliográfica

Imagem: Ires Trentin Streher
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Pesquisa no laboratório de informática

Imagem: Ires Trentin Streher

Terceira atividade: Os alunos reunidos em grupos confeccionaram cartazes
para apresentar aos colegas os resultados de sua investigação sobre o fenômeno
natural por eles estudado. Os cartazes foram confeccionados

com o intuito de

causar uma boa impressão aos colegas, a linguagem científica escrita foi utilizada
com razoável rigor, ainda que por meio da cópia de frases anteriormente
investigadas, sem que os alunos demonstrassem desinteresse ou dificuldades para
seu uso.
Elaboração de cartazes

Imagem: Ires Trentin Streher

Quarta atividade: Apresentação dos trabalhos de cada grupo para a turma
com explanação do fenômeno estudado e pesquisado, tendo como objetivo
socializar e valorizar cada trabalho.
Neste momento, muitos alunos demonstraram dificuldades para o uso da
linguagem oral referente ao conhecimento científico, entretanto, houve um esforço e
interesse pouco comum para a integralização da atividade.
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Apresentação dos resultados de pesquisa

Imagem: Ires Trentin Streher

Quinta atividade: Realização dos experimentos para demonstrar os
fenômenos naturais “geada, orvalho e chuva”, realizados em sala de aula e na sala
dos professores, da seguinte forma:
- Orvalho – Com a colaboração dos alunos utilizou-se um pote de plástico
transparente onde colocou-se água até a metade seguidos de vários cubos de gelo.
Esperou-se por alguns minutos e observou-se o que se formou na parte externa do
pote. Através de questionamentos, buscou-se explicações para as mudanças
ocorridas e suas causas. Por meio deste experimento foi possível trabalhar calor,
temperatura, estados físicos da matéria, mudanças de estados físicos, entre outros.
O experimento que está à direita da foto representa o orvalho e o experimento
a esquerda representa a geada.
Observação e discussão: orvalho e geada

Imagem: Ires Trentin Streher

- Geada – Utilizou-se uma lata de conserva média e encheu-se de gelo, esperou-se
por alguns minutos e observou-se o que havia se formou na parte externa da lata.
Através de questionamentos buscou-se explicações para as observações feitas. Na
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seqüência colocou-se cinco colheres de sal de cozinha em cima do gelo e ficou-se
observando, à medida que o tempo passava, o que se formava na parte externa da
lata. Através de uma série de posicionamentos e discussões os alunos puderam
analisar as semelhanças do processo observado com o processo natural. As
discussões direcionaram para a abordagem dos conceitos de calor, temperatura,
estados físicos da matéria, mudanças de estados físicos e ponto de fusão do gelo,
entre outros.Os alunos registraram através da forma escrita e de desenhos os
experimentos em seu caderno.
Como forma complementar do estudo do fenômeno da geada e considerando
a importância da observação direta como caminho auxiliar para tornar o conteúdo
curricular significativo para o aluno, em uma manhã de muito frio os alunos foram
convidados para visitarem o pátio da escola para visualizar e registrar o fenômeno
natural (geada).
Observação do fenômeno da geada

Imagem: Ires Trentin Streher

- Chuva – Utilizou-se um aquário de vidro, onde foi colocado em seu interior, terra
úmida, um pote com água e plantaram-se algumas plantas. Vedou-se a parte de
cima do aquário com um pedaço de plástico transparente e observaram-se as
mudanças que ocorreram durante vários dias. Neste experimento foi observado que
a evaporação da água gera o processo de condensação ao entrar em contato com
uma superfície mais fria (plástico). A semelhança com os processos da natureza
foram abordados com os alunos que durante vários dias realizaram observações
que motivaram frutíferas discussões.

15

Observação e discussão: chuva

Imagem: Ires Trentin Streher

Imagem: Ires Trentin Streher

Nas atividades experimentais desenvolvidas, além do auxílio na confecção
dos materiais e contribuição direta na execução da atividade, os alunos foram
incentivados a elaborar hipóteses para solução de uma questão apresentada antes
de cada atividade, a explicitar suas hipóteses, a observar detalhadamente o
fenômeno em estudo, a elaborar conclusões, explicitá-las e discuti-las com os
colegas e a professora. Neste sentido, ainda que as atividades experimentais
tenham sido simples em sua confecção, elas foram profundas em termos de
aprendizagem na medida em que priorizaram o incentivo ao envolvimento de cada
aluno por meio da ação, reflexão e discussão.
Nestas atividades, ainda que tenham sido observados avanços no grau de
interesse dos alunos pelo estudo da Ciência, pôde-se observar que nem todas as
dificuldades comuns aos processos de ensino e aprendizagem na escola atual foram
superadas e que ainda resta um longo caminho de remodelação de posturas a ser
alcançado.

Destaca-se

que,

mesmo

trabalhando

com

experimentos

e

demonstrações tentando tornar o conteúdo significativo ao aluno, ainda houve
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resistência de alguns em participar ativamente das aulas e continuaram
demonstrando pouco interesse.
Em relação a essa postura, é necessário considerar que toda entrada em
uma nova cultura é processual e complexa. Assim, a entrada dos alunos em uma
diferente cultura da ciência escolar, que se distingue daquela que prega a
passividade do aluno e a soberania do conhecimento do professor, instaurada e
vivenciada por muitos destes alunos ao longo dos anos de escolaridade, dificilmente
seria alcançada de imediato.
A experimentação tem potencial para desempenhar um importante papel na
reestruturação das posturas dos alunos, e também dos próprios professores, no
sentido da inserção em uma nova cultura relativa às aulas de Ciências da escola
com foco na participação do aluno. Em nossas atividades no projeto, a
experimentação foi adotada com tal finalidade, considerando os dizeres já
apresentados de autores como Carvalho (1998) que destacam a importância da
experimentação para incentivar alunos a confrontar o conteúdo científico com
conhecimentos prévios e relacionar a Ciência estudada na escola com as situações
observadas em seu cotidiano.
Sexta atividade: Leitura e debate em sala de aula sobre a formação dos
fenômenos naturais realizados através de texto da unidade didática previamente
elaborada.
É importante ressaltar que, conforme Santana, 2006, a natureza pode ser
considerada um meio de ensino e aprendizagem para chegar-se ao conhecimento
científico a partir do estudo dos fenômenos naturais. Os

estudantes ao se

apropriarem dos conteúdos propostos realizaram relações entre os conhecimentos
científicos e o que acontece na natureza e ao seu redor, através de
questionamentos, discutiram as explicações científicas, as influências que os
mesmos sofrem e causam na natureza, na sociedade e na qualidade de vida.
Após o estudo do texto “Calor e mudança de fase” realizou-se o estudo do
item “Dilatação e contração térmica, Densidade e Transmissão de calor” utilizando
parte

da

unidade

didática.

Os

conteúdos

foram

trabalhados

de

forma

contextualizada, faz-se uso de exemplos do dia-a-dia dos alunos e incentivando os
mesmos ao relato de situações e curiosidades. Percebeu-se que os alunos no
decorrer

das

aulas

foram

demonstrando

mais

interesse,

perguntando,
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contextualizando e contribuindo com exemplos vivenciados por eles mesmos. Como
exemplo das contribuições trazidas pelos alunos para esta atividade pode ser citada
a discussão sobre o acréscimo de sal ao gelo para o resfriamento rápido de bebidas.
A atividade representou, devido ao interesse e contribuição dos alunos, um
momento de alegria para a professora na medida em que ela percebeu que
efetivamente os alunos estavam conseguindo contextualizar aspectos da Ciência
com seu cotidiano.
Sétima atividade: Os alunos foram estimulados a elaborar um segundo
texto sobre o mesmo fenômeno natural como anteriormente abordadas nas
atividades de investigação. Diferentemente da primeira atividade onde o texto foi
elaborado a partir dos conhecimentos populares ou de senso comum, este texto,
mesmo que elaborado sem consulta em materiais didáticos, teve como base a
formação nas atividades de investigação, experimentação, estudo e discussão. A
análise destes textos elaborados indicou que, em sua grande maioria, os alunos
fizeram uso de aspectos do conhecimento científico para elaborar explicações sobre
o tema, fazendo uso adequado de conceitos científicos e demonstrando maior
facilidade no uso da linguagem escrita. Em geral, os textos apontam para uma boa
compreensão científica do fenômeno estudado e a capacidade de contextualização.
Cabe registrar aqui que, houve ainda a resistência de alguns alunos para a
elaboração deste segundo texto, mesmo com todos os estudos e atividades
realizadas em relação aos fenômenos naturais. Entretanto, de forma geral, após
análise e comparação dos textos constatou-se que houve um crescimento
significativo por parte da maioria dos alunos em relação ao fenômeno natural por
eles estudado. Acredita-se que pela persistência e a continuidade desta forma de
trabalhar será possível levar os alunos a ter um melhor envolvimento e
aprendizagem dos conteúdos de ciências, mesmo que em passos lentos.
Oitava atividade: Mesa redonda – avaliação conjunta da proposta de ação.
Os educandos foram estimulados a avaliar as atividades realizadas, explicitando
pontos positivos e negativos, sua participação e aprendizagem. Tal explicitação foi
feita oralmente e de forma escrita. Entre os relatos obtidos dos alunos estão as falas
referentes a metodologia utilizada para desenvolver os conteúdos de Ciências onde
descreveram que foi intensamente interessante, destacando que os mesmos
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aprenderam de forma mais descontraída e menos cansativa. Destacaram ainda que
na medida em que as aulas transcorriam, eles passaram a se interessar mais, a
questionar, a contextualizar, a opinar e tentar buscar respostas e soluções
convincentes para explicar o fenômeno em discussão. Estas falas dos alunos
coincide com as observações e anotações da professora em seu diário.
Durante o processo de avaliação, um grupo de alunas escreveu em seu
relato: “Cada aula que se passava nós nos interessávamos ainda mais, pois eram
conteúdos do nosso cotidiano, em que não tínhamos conhecimento de como ocorria
tal fato, e adquirimos com o decorrer do trabalho”.
No que se refere ao levantamento dos pontos positivos e negativos das
atividades realizadas, os alunos ainda citaram como aspectos positivos: a
organização das atividades, o trabalho em grupo, a possibilidade de opinar e
participar, os critérios estipulados em relação ao “saber esperar” e respeitar a
opinião do colega. Como pontos negativos descreveram: o desinteresse por parte de
alguns colegas; as conversas sobre temas distantes das discussões da aula; a
pouca responsabilidade e seriedade na organização de seus materiais.
Os educandos relataram que, mesmo tendo ocorrido alguns deslizes por
parte deles, consideraram positiva esta forma de abordar os conteúdos de Ciências.
Grande parte dos mesmos escreveu em seus relatos que gostariam que as aulas
continuassem a serem desenvolvidas desta forma.
A realização desta mesa redonda e o estímulo ao relato escrito de avaliação
das atividades foi um dos momentos mais frutíferos da realização de todo o projeto.
Os alunos mostraram uma maturidade para avaliação pouco demonstrada durante
as aulas e possibilitaram a compreensão por parte da professora da origem de
várias reações tidas por eles durante o desenvolvimento das atividades.
É possível aprofundar a análise de algumas das falas dos alunos durante
esta mesa redonda, como por exemplo, a percepção dos mesmos relativa as
“conversas” sobre assuntos distantes dos temas de aula que ocorreram como
conseqüência da oportunidade, pouco comum, de expressão livre durante as aulas.
Os alunos demonstraram a percepção de que tal liberdade de expressão não é um
processo simples, pois pressupõe um envolvimento com o tema e o estudo. Outra
questão bastante interessante é o apontamento pelos próprios alunos da falta de
seriedade em relação a organização dos próprios materiais indicando um certo grau
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de compreensão de que uma maior autonomia em sala de aula está associada de
um acréscimo de responsabilidade individual e coletiva.
Mesa redonda: avaliação das atividades

Imagem: Ires Trentin Streher

Como resultado central do projeto desenvolvido apontamos que a metodologia
adotada, centrada na participação ativa do aluno durante as aulas, por meio da
investigação, do questionamento, da formulação de hipóteses, da valorização dos
conhecimentos populares ou de senso comum apontando para seus limites, se
mostrou de efetivo resultado para a sua alfabetização científica.

4. Algumas Considerações Finais
A busca por alternativas para tentar mudar a realidade do baixo nível de
aprendizagem no ensino de ciências nos levou a realização deste trabalho que
consideramos diferenciado. O mesmo serviu de incentivo e estímulo para repensar
nossa maneira de trabalhar e acreditar que somos capazes de produzir mudanças.
Também precisamos apostar e acreditar que nossos alunos são capazes de
aprender, interagir e relacionar a Ciência com o mundo que os cerca além de poder
produzir modificações para melhorar este mundo. Verificou-se que houve um
crescimento em relação ao conhecimento científico dos alunos e que eles
começaram a ver a Ciência como algo presente em sua vida e diretamente ligada ao
seu cotidiano. Constatou-se também que parte dos educandos demonstraram mais
interesse pela Ciência e pelo seu estudo.
Pretendemos dar continuidade ao processo iniciado de ensino da Ciência de
forma mais contextualizada, ampliando a abordagem do estudo dos fenômenos

20

naturais a partir do conhecimento científico. No entanto, tal continuidade necessita
também de uma mudança de postura política para que os resultados possam ser
promissores, como exemplo, a redução do número de alunos em sala de aula para
viabilizar o melhor atendimento e também a disponibilidade de carga horária para o
professor pesquisar, organizar textos, experimentos, atividades e estudar para a sua
atualização e viabilização do processo de mudança.
É importante ressaltar que a implementação deste projeto não foi um
processo fácil. Em muitos momentos as reações dos alunos em relação a tentativa
de instaurar uma nova cultura para as aulas de Ciências, de maior liberdade e
autonomia, mas ainda com a ausência da responsabilidade necessária em tal
processo, assustaram e desmotivaram a professora. Entretanto, a continuidade dos
trabalhos e os pequenos avanços alcançados em cada aula, permitem avaliar todo o
trabalho como promissor e de resultado intensamente positivo. Acreditamos que
este trabalho foi apenas o passo inicial no sentido de uma mudança cultural,
entretanto, por ser o inicial é também o mais complexo e imprescindível para a
continuidade deste processo de busca pela melhoria da aprendizagem em Ciências
e a contribuição para a alfabetização científica dos alunos.
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