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(...) a escola, no desempenho das suas

funções de educar e cuidar, deve

acolher os alunos dos diferentes grupos

sociais, buscando construir e utilizar

métodos, estratégias e recursos de ensino

que melhor atendam às suas

características cognitivas e culturais. 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
da Educação Básica

(BRASIL, 2013, p. 113)
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Ensinar Ciências é um desafio constante para os professores que lidam com

diversas dificuldades no dia a dia: indisponibilidade de materiais, falta de

laboratório, dificuldade dos estudantes no processo de abstração para o

aprendizado de determinados conteúdos são alguns exemplos destas

dificuldades.

 

O material aqui apresentado é fruto de uma pesquisa realizada durante o

curso Mestrado Profissional em Educação e Docência da FAE – UFMG na

qual se  elaborou e desenvolveu uma Sequência de Ensino Investigativa

(SEI) sob a perspectiva da multimodalidade, voltada ao ensino dos órgãos

dos sentidos. 

 

Consiste em um editorial, voltado para professores, no qual apresento a SEI,

sua fundamentação teórica e orientações para aqueles que tenham

interesse em desenvolvê-la em suas aulas.

 

Espero que o professor possa usar este editorial diretamente em suas aulas,

ou então, como inspiração para a realização de outras atividades voltadas

ao ensino de Ciências, em uma perspectiva investigativa. 

 

É necessário, contudo, entender que esse tipo de abordagem – o Ensino de

Ciências por Investigação (EnCI) – foge aos moldes tradicionais do ensino

transmissivo e coloca o estudante no centro do processo. Cada estudante é

incentivado a ser um agente ativo de forma a desenvolver características

esperadas do processo de alfabetização científica como: questionar,

investigar, argumentar. Para tanto, a postura do professor também deve ser

outra. 

Sobre a sequência
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"são múltiplas as perspectivas sobre o
papel e o lugar do ensino de ciências

por investigação na formação dos
estudantes da educação básica."

 
Munford e Lima (2007, p. 109)

Neste tipo de abordagem, espera-se um professor questionador, que
auxiliará os estudantes a buscarem formas de resolver problemas,

instigando-os ao longo do processo a levantarem hipóteses, a fazerem
conexões com dia a dia, a questionarem, argumentarem e refletirem
em busca de uma solução. 

 

Considero importante destacar que esta proposta é fruto de
experiências realizadas em sala de aula, pois sou professora de Ciências
e de Biologia, e, durante o processo da pesquisa, sob a orientação da
professora Dra. Marina Tavares, tive diversas oportunidades de refletir
sobre as práticas de ensino aqui apontadas, a relevância das
abordagens diferenciadas de ensino e o meu papel como docente em
uma SEI.
 

Que tal se aventurar um pouco e conhecer a proposta? Pode parecer
difícil, a princípio, mas, à medida que temos contato e nos apropriamos
da abordagem do EnCI, tudo fica mais fácil! 
 

Lembrando que nem todas as aulas precisam acontecer na perspectiva
de EnCI. Tenho certeza de que você já realiza muitos projetos bons.

 

Então, para começar, dedique um pouco de tempo em OBSERVAR sua
sala de aula, OBSERVAR seus estudantes e OBSERVAR o que de
positivo acontece ali. 
 

Após conhecer esta proposta, reflita se, de alguma forma, ela contribui
para enfrentar dificuldades em sua prática e repensar planejamentos e
ações em sala de aula.  

 

Espero que o material dialogue com suas demandas como docente!

A autora
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Conhecendo um pouco das
teorias

Ensino de Ciências Por Investigação
Círculo de Investigação

 Multimodalidade e o Ensino de Ciências
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O Ensino de Ciências por Investigação (EnCI) é uma proposta de abordagem
relacionada às formas de agir e interagir que o professor utiliza em sala de aula
para suscitar e desenvolver temas de estudo com os estudantes.

 

Nesta abordagem, busca-se aproximar a “ciência escolar” da “ciência dos
cientistas”, isto é, como dito por Munford e Lima (2007), “trazer para a escola
aspectos inerentes à prática dos cientistas” no que se refere tanto   à
metodologia quanto à contextualização da prática; é ver sentido naquilo que se
aprende.

 

O estudante se torna o foco: é ele quem realizará, em um processo guiado (mais
ou menos abertamente) pelo professor, as etapas do EnCI na busca pelo
aprendizado de novos conceitos.

 

Agora, aprender novos conceitos não deve ser o único objetivo. No EnCI busca-

se também que os estudantes sejam capazes de “construir habilidades
cognitivas a partir dos processos que envolvem a atividade científica, tais como:

resolução de um problema, levantamento de hipóteses, análise de dados,

discussão de resultados, argumentação etc.” (SOLINO, FERRAZ e SASSERON,

2015, p. 4).

Ensino de Ciências por
Investigação (EnCI) 

(...) "as atividades investigativas têm seu potencial pedagógico
aumentado na medida em que contribuem para um ensino

mais interativo, dialógico
e capaz de persuadir os alunos a compreender a validade das

explicações
científicas dentro de certos contextos."

 
(SÁ et al, 2007, p. 5).
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Além disso, vários autores defensores e estudiosos de tal abordagem,

concordam que, mesmo sem possuir uma definição específica ainda, o
EnCI possui determinadas características que favorecem o seu potencial
como estratégia para o ensino. Uma destas características é a
possibilidade do trabalho em grupo valorizando a interação entre os
estudantes e a exposição de conhecimentos prévios. 

 

Oportunizar este compartilhamento de saberes prévios, por parte dos
estudantes, permite ao professor fazer conexões e contextualizações
com os conceitos científicos  que pretende trabalhar, e isso pode levar à
instauração de um ambiente propício para o desenvolvimento do   que
SOLINO, FERRAZ e SASSERON (2015) chamaram de Cultura Híbrida ou
Cultura Científica Escolar,  que consiste em aproximar a “Ciência Escolar”
da “Ciência dos Cientistas”.

 

Na abordagem do EnCI, busca-se um ensino dialógico, capaz de mostrar
aos estudantes que as explicações científicas vão além de discursos
autoritários, prescritivos e dogmáticos” (MUNFORD e LIMA, 2017, p.110). 

 

As atividades, independente do formato adotado, "devem estar
centradas na mobilização dos estudantes em busca de respostas, sendo
capazes de estimular nestes a autonomia, a capacidade de tomada de
decisões, de avaliação e de resolução de situações-problema” (SÁ et al,
2007, p. 11).

"criar um ambiente investigativo em salas de
aula de Ciências de tal forma que possamos

ensinar (conduzir/mediar) os alunos no
processo (simplificado) do trabalho científico

para que possam gradativamente ir
ampliando sua cultura científica, adquirindo,

aula a aula, a linguagem científica. "
 

(CARVALHO, 2013, p. 9)

14



E S T Í M U L O
P R O B L E M A S
H I P Ó T E S E S

Q U E S T I O N A R
P L A N E J A R

A Ç Õ E S
T E S T A R

C O M P A R A R
E L A B O R A R
R E F L E T I R

A R G U M E N T A R
O U V I R

R E L A C I O N A R
D I S C U T I R

S O L U C I O N A R
 

Orientar
Conceituar
Investigar
Concluir
Discutir
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Círculo 

de Investigação

1A. ETAPA

Este é o momento para estimular a curiosidade
sobre um determinado tema por meio de um
problema desafiador, o qual será definido pela
situação do ambiente, pelo professor ou até mesmo
pelos próprios estudantes. Isto depende muito da
turma com que se lida, do momento, das
discussões que ocorrem, da maturidade dos
estudantes.

ORIENTAÇÃO

2A. ETAPA

Esta fase destina-se ao entendimento de conceitos
relacionados ao problema. O que será feito por
meio do levantamento de questionamentos que
aprofundem o problema inicial e levantamento de
hipóteses para responder a estes questionamentos.

CONCEITUALIZAÇÃO

Existe uma   série de formatos para se desenvolver atividades investigativas,

bem como uma multiplicidade de termos usados para se referir às ações

existentes nestas.

 

Trazemos aqui o que PEDASTE et al (2015), em um trabalho de revisão, elaborou

e chamou de Círculo de Investigação, o qual agrupa as ações de uma atividade

investigativa  em 5 etapas.
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3A. ETAPA
INVESTIGAÇÃO

4A. ETAPA

Nesta  etapa são feitas comparações entre as
hipóteses levantadas e o que se obteve na
investigação, observando se os resultados apoiam
estas hipóteses. A partir disso, uma possível
resposta ao problema inicial será elaborada.

CONCLUSÃO

5A. ETAPA

Momento coletivo para refletir sobre todas as
etapas envolvidas. Aqui os estudantes realizarão o
processo de comunicação/argumentação
proporcionando a reflexão/discussão interna de
cada sujeito envolvido no processo.

DISCUSSÃO

É o momento para  traçar estratégias ou ações.

Não necessariamente precisa ser uma ação prática,

pois o ato de questionar as respostas dadas a uma
questão já é considerado uma investigação -

argumentos válidos serão usados para dizer se as
hipóteses levantadas respondem ou não os
problemas.

Mas atenção! 

Estas etapas não estão de forma alguma engessadas.

É certo que tudo parte de uma questão problema

inicial, porém as discussões, argumentações, hipóteses,

existirão ao longo de toda a atividade. Às vezes é

necessário inclusive ciclos destes momentos,

envolvendo problematizações menores, para se

responder a um problema geral mais complexo. 
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O campo da multimodalidade explora a produção de significados, levando
em consideração os vários modos e meios possíveis de significação à
disposição dos atores socioculturais (SANTOS e PIMENTA. 2014, p. 302).

 

Nas pesquisas em educação científica, há um crescente reconhecimento de
que a aprendizagem dos conceitos e dos métodos da Ciência são realçados
quando permanecem associados à compreensão de diferentes formas de
representação e, consequentemente, ao ensino de várias linguagens,

símbolos, palavras, imagens, ações etc. (LABURU, BARROS e SILVA, 2011, p.

471)
 

Entender como essa multimodalidade de modos e meios que auxiliam na
aprendizagem se faz presente na aula de Ciências é um ponto importante
para os professores pensarem e reformularem suas práticas pedagógicas. A
definição de Multimodalidade está relacionada ao uso de meios semióticos
diferentes que permitem aos sujeitos fazerem leituras com ressignificações
distintas, o que auxilia na compreensão de conteúdos (ROJO e MOURA,

2012). Estas ressignificações estão muito atreladas às experiências que os
estudantes trazem para o ambiente da sala de aula.  

"Em uma abordagem multimodal, os
modos – e não as linguagens – são

estudados com toda a sua materialidade.”,

Multimodalidade
e o ensino de Ciências

MORTIMER et al,2014, p. 124
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"Modos são recursos semióticos socialmente

enquadrados e culturalmente dados para

produzir significado. Imagem, escrita, layout,

música, gestos, fala, imagem em movimento,

trilha sonora e objetos em 3D são exemplos

de modos usados na representação e na

comunicação."

.

 KRESS, 2009, p. 79.

As práticas propostas pelos professores podem fazer uso de modos
semióticos distintos (textos, imagens, gestos etc) para auxiliar na
construção de significados em Ciências, mas não apenas isso. A  partir
das atividades discursivas que o professor promover, os estudantes
terão a oportunidade de compartilhar estas experiências, fazendo uso
também de diferentes modos semióticos para transmitir aquilo que
desejam explicitar.
 

Fazer uso de meios semióticos  distintos, segundo Jewitt (2008)

possibilita um maior engajamento dos estudantes nas práticas
escolares a partir do momento que estas se tornam mais significativas 

para eles, por permitirem trazer à escola o que é considerado como
“cultura não escolar”.
 

Cabe a nós, docentes, ter atenção aos micros e macros eventos dos
episódios de socialização que ocorrem na sala de aula. É preciso
perceber como os diferentes meios semióticos estão se organizando e
se reformulando, de maneira a readaptar as estratégias de ensino para
o público e o contexto em questão, atendendo às demandas da
situação comunicativa do momento.
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A sequência - Considerações
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Em que os órgãos dos sentidos nos ajudam
em nosso dia a dia?

 

Esta foi a questão geral em torno da qual foram desenvolvidas as propostas de
atividades desta SEI visando trabalhar os órgãos dos sentidos e a formação do
corpo numa perspectiva social, com o aporte da multimodalidade.

 

Para tanto, cada atividade se relaciona com uma questão problema específica e
faz uso de um recurso semiótico distinto (imagens, objetos, vídeo).

 

As atividades que compõem esta SEI são resultado de um trabalho de pesquisa;

assim tive a chance de testá-las, observar e analisar suas potencialidades e
realizar alguns ajustes quando necessário. 

 

A seguir, apresento algumas orientações que podem contribuir para o trabalho
com a abordagem do EnCI. 

 

Inicialmente, lembro que cada turma tem suas
características próprias; assim, uma mesma
problematização pode desencadear discussões distintas
conforme os participantes.  

 

O tempo escolar é um fator determinante. Ao planejar as
atividades, leve sempre isso em consideração. Aqui
apresento atividades para serem realizadas em aulas de
50 minutos de duração, mas esse tempo pode variar
dependendo da realidade de cada turma.
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Priorize investir em um número menor de atividades por
aula, e aprofundar as discussões sobre elas. Isso favorece
mais possibilidades aos estudantes de apresentarem suas
ideias durante as discussões propostas.

 

Respeite a organização de pares e grupos na sala,

permitindo que os estudantes trabalhem com aqueles
com os quais têm mais afinidade.  Em minha experiência,

esta ação contribuiu para trabalhar nesta abordagem.

 

Ao fazer uso de imagens nas atividades, use uma por vez,

para que o grupo de estudantes foque na mesma imagem
e para que todos tenham a oportunidade de manusear o
material. 
 

Estabeleça, durante a conversa, relações com exemplos de
situações do cotidiano dos estudantes. Isso permite que
eles expressem seus conhecimentos, além de aproximar a
discussão da atividade à realidade dos mesmos.

 

Incentive diálogos questionadores. 

 

Guie seu estudante; para isso, apresente questões que os
façam refletir sobre as respostas dadas. 

QUANTIDADE
LINGUAGEM
QUALIDADE

IMAGENS
TEMPO 

24



A sequência - Atividades

1. Transposição de texto escrito/falado para imagem
2. Observando ilusões de ótica

3. Observando imagens do dia a dia
4. Brincando de cabra cega

5. Trabalhando com charge
6. Aula expositiva
7. Sistematização

25





ATIVIDADE 1 - 
Transposição de texto
escrito/falado para imagem

Questão Problema:
Eu vejo o mesmo que você?
 
Objetivos
Iniciar o tema órgãos dos
sentidos;
Falar sobre visão;
Discutir sobre o processo de
percepção do que nos rodeia;
Possibilitar que os estudantes
discutam o  que ocorre quando
cada pessoa transpõe o mesmo
texto escrito/falado para uma
imagem.
 
Materiais necessários:
Lápis, Borracha, Lápis de cor,
folhas brancas.
 
Duração
Uma ou duas aulas de 50
minutos

Nesta atividade, o intuito é iniciar a conversa
com ênfase no sentido da Visão.

 

Para tanto, os estudantes trabalharão em
grupos. Solicite que cada estudante do grupo
faça um desenho a partir da mesma
orientação.

 

Veja a sugestão abaixo, mas lembre-se de que
o interessante é usar elementos que sejam
conhecidos pelos estudantes. Você pode
pensar, por exemplo, em um local que eles
frequentem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequena a nossa sugestão não é? Mas aí já
existe uma série de elementos para os
estudantes desenharem e iniciarem a
discussão do tema "Eu vejo o mesmo que
você?", no qual se espera que eles notem as
diferentes percepções que cada um tem.

 

Leia o texto para os estudantes, anote as
orientações no quadro e deixe que cada um
faça seu desenho no grupo respectivo. A ação
de desenhar pode ser um pouco demorada,

talvez sejam necessárias mais de uma aula
para isso, mas, enquanto os estudantes
desenham, converse com eles, pergunte o que
estão achando do próprio desenho e do dos
colegas de grupo.

Era um dia de sol quente, com nuvens fofas
espalhadas pelo céu.

O tempo estava ótimo para se soltar papagaio,
pois o vento estava no ponto.

O/A Menino/a resolveu ir para a praça.
A praça possuía algumas mesas e bancos,
espalhados pela grama seca e pinicante.

O/A menino/a pegou seu papagaio, de cores
berrantes, e  deixou que o vento o conduzisse

até o alto do céu.
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Quando terminarem, recolha os desenhos e troque entre os grupos, permita
que eles manuseiem, observem.

 

Aqui a pergunta chave para a atividade é:

 

Os desenhos ficaram iguais?

 

Incentive a explicarem o porquê da resposta dada.

 

Escute as  respostas (hipóteses) que eles derem: Sim ou Não.  E as justificativas
(argumentos).  

 

Estimule-os a falar dos desenhos, da forma como representaram alguns itens
(sugerimos que faça uso de sinestesia* na descrição de alguns elementos: como
no exemplo das "nuvens fofas"). 

 

Ajude os estudantes a perceberem que as respostas de cada um se relacionam
com suas experiências vividas.

Sinestesia: figura de linguagem que faz
referência à combinação de termos que

remetem a sensações percebidas por diferentes
órgãos dos sentidos.

 
https://www.figurasdelinguagem.com/sinestesia/
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Nesta atividade, o intuito é dar sequência à
discussão sobre as percepções visuais que
temos daquilo que nos rodeia e que estas
percepções podem ter relação com
experiências que adquirimos ao longo da vida
(boas ou más). 

 

Esta atividade também possibilita relembrar
(ou introduzir) o papel do sistema nervoso
como receptor das informações sensoriais
colhidas pelos órgãos dos sentidos.

 

Os estudantes são organizados em grupos,

que receberão uma figura de ilusão de ótica
por vez. 

 

É interessante fazer uso de imagens cujo
fenômeno de ilusão aborda a questão da
percepção de tamanho, como no caso abaixo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada cartão deve vir acompanhado de uma
pergunta: para o cartão acima a pergunta é:

Qual dos círculos centrais é maior? (eles têm o
mesmo diâmetro; os círculos ao redor dão a
impressão de serem diferentes)

 

Com isso os estudantes têm um problema que
exigirá algumas ações, para chegar a uma
resposta, como medir, por exemplo. Esta ação
inclusive não precisa ser feita com régua!

ATIVIDADE 2
Observando imagens de
ilusões de ótica

Questão Problema:
Eu vejo o mesmo que você?
 
Objetivos
Abordar o sentido da visão;
Trabalhar o fato de que as
pessoas podem ter percepções
distintas.
 
Materiais necessários:
Cartões (material mais resistente)
contendo gravuras de ilusões de
ótica, de preferência as que
trabalham com tamanhos de
objetos.
 
Duração
Uma aula de 50 minutos Disponível em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mond-vergleich.svg. Acesso em 17/11/2019
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E aqui vem o ponto chave: deixe que eles se organizem e decidam o
que fazer!
 

Observe o que os grupos fazem.

 

Questione as respostas que forem dadas, principalmente as que não
tiverem argumentos. Por exemplo, você pode perguntar: como
mostrar que tal círculo é maior, menor ou igual?
 

Se verificar que algum grupo está com dificuldades, dê sugestões de
ações que os outros grupos fizeram, mas sem dar respostas diretas!

 

Ao final, discuta com a turma toda, faça perguntas como: "Vocês já
passaram por situações como essa no dia a dia?", "Por que houve
percepções diferentes (ou não)?"; "Isso ocorre apenas com ilusões de
ótica?"

 

Veja abaixo outros exemplos.

Qual linha vertical é maior? 

As linhas horizontais são paralelas?

Qual linha horizontal é maior?
A de cima ou a de baixo? 

Disponível em:
<http://museuvirtualciencias.blogspot.com/p/ilusao-de-otica.html> 

Acesso em 17/11/2019.

Disponível em: < http://www.comciencia.br/
comciencia/handler.php?section=8&edicao=93&id=1150> 

Acesso em 17/11/2019.

Disponível em: <https://www.bol.uol.com.br/listas/teste-sua-visao
-com-estas-imagens-que-brincam-com-a-ilusao-de-otica.htm>

 Acesso em 17/11/2019.
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A   imagem escolhida provocou a mesma
sensação em todos? Por quê?  
Existem outros objetos que também permitem
sentir estas sensações?
O que é uma sensação?
O que permite que tenhamos sensações?
Como somos capazes de perceber estas
sensações?

Nesta atividade, o objetivo é continuar
trabalhando a questão de que cada pessoa
pode responder de forma diferenciada a um
determinado estímulo (no caso visual),
conforme as experiências que acumula ao
longo da vida.

 

Para tanto, selecione imagens relacionadas a
algum contexto dos estudantes e que, a seu
ver, poderão desencadear alguma reação por
parte deles. Não precisam ser muitas: 5 a 10
imagens são um quantitativo suficiente, mas
devem ser as mesmas imagens para cada
grupo.

 

Temas como comida, namoro, casa, animais,

brinquedos, lixo podem ser estimulantes, mas
claro, isso depende do público. Imagens
relacionadas a fatos que estejam acontecendo
no momento também são uma boa opção.

 

Entregue as imagens aos grupos de estudantes
e deixe-os manusear durante um certo tempo.

Após isso, peça que escolham uma das
imagens e respondam as seguintes questões:

 

 

 

1.

2.

3.
4.
5.

 
 

 

Assim que os grupos terminarem de responder
as questões, realize uma discussão com a
turma toda, partindo das respostas que cada
grupo  deu às questões.

ATIVIDADE 3
Observando imagens do dia a
dia

Questão Problema:
Que sensação isso me causa?
 
Objetivos
Trabalhar o sentido da visão e
iniciar os demais sentidos;
Discutir por que temos
determinadas reações/sensações
em relação a uma imagem;
Discutir se as sensações são
relacionadas à percepção
de apenas um sentido;
 
Materiais necessários:
Cartões contendo imagens
relacionadas ao dia a dia dos
estudantes;
 
Duração
Uma aula de 50 minutos
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Comece perguntando aos grupos qual
foi a imagem escolhida e que sensação
ela causou a cada um do grupo. Fique
atento ao que eles responderem. Neste
momento, concentre as discussões nas
respostas das questões 1 e 2.

 

Aponte, diante das respostas dadas, as
possíveis semelhanças e diferenças nas
respostas.

 

Procure mostrar aos estudantes que a
sensação tida diante de uma imagem é
resultado das experiências vivenciadas.

Lembre-se: as pessoas acumulam boas e
más experiências; é possível que alguns
se abram para relatar sensações que não
sejam boas diante de uma dada
imagem.

 

Faça relações e comparações entre os
exemplos que eles derem; pergunte 

 "por que temos as mesmas sensações
(ou não), diante de uma mesma
imagem?"

 

As questões 3, 4 e 5 permitirão que
sejam introduzidos os conceitos de
receptor interno e externo no processo
de transmissão de estímulos.

O processo de aprendizagem não é visto como a substituição
das velhas concepções, que o indivíduo já possui antes do
processo de ensino, pelos novos conceitos científicos, mas

como a negociação de novos significados num espaço
comunicativo no qual há o encontro entre diferentes

perspectivas culturais, num processo de crescimento mútuo.
As interações discursivas são consideradas como constituintes

do processo de construção de significados.
 

 (MORTIMER e SCOTT, 2002, p. 284)
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Esta atividade tem um caráter mais lúdico. Por
isso é necessário atenção redobrada para
evitar brincadeiras desnecessárias entre os
estudantes.

 

Comece pela organização da sala: coloque as
as mesas de cada grupo em um formato de
quadrado de forma a ter visão de todos os
estudantes.

 

Deixe que cada grupo escolha um voluntário
para participar da atividade, deixando claro
que o participante ficará vendado durante
toda a atividade para tentar descobrir alguns
objetos.

 

A atividade é simples:  a cada rodada será
testado um sentido. Para tanto será fornecido
um objeto por vez aos estudantes -

representantes dos grupos, que estão com
olhos vendados (pode ser o mesmo objeto
para todos ou objetos diferentes). Tome
cuidado com a escolha do que será testado no
tato (recomendamos o uso de água para o
teste de gustação, por conta dos vários casos
de alergia e intolerância  a determinadas
substâncias).

 

Não esqueça de providenciar um aparelho de
som ou um telefone celular para reproduzir os
sons que serão usados no teste de audição.

 

Mostre os objetos aos demais estudantes da
turma e não se esqueça de pedir a
colaboração deles para não falarem o que é,

pois isso atrapalharia a atividade.

 

Enquanto os testes são feitos, pergunte aos
estudantes se eles estão confortáveis, se é fácil
ficar sem enxergar.
 

Ao fim da atividade, realize uma discussão
com a turma toda.

ATIVIDADE 4
Brincando de cabra cega

Questão Problema:
Quem está por trás de tudo isso?
 
Objetivos
Discutir como somos capazes de 
reconhecer várias ações, objetos,
sensações no nosso dia a dia
por meio de nossa memória 
 mesmo inibindo a visão.
 
Materiais necessários:
Objetos que possam ser
manuseados (bicho de pelúcia,
talheres, bolinha de gude,
conchas de praia etc); temperos
como canela, cravo, água, e sons
para serem reproduzidos.
 
Duração
Uma aula de 50 minutos
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Foi possível reconhecer todos os objetos? 
Qual sentido foi melhor para reconhecer os objetos? Qual foi pior?
Se algum objeto não tiver sido reconhecido, qual o motivo?
Outras pessoas, de lugares diferentes reconheceriam os objetos? Sim ou não? Por
quê?
É possível viver sem o sentido da visão?
·É possível viver sem todos os sentidos? De que forma?

Sugiro, para a discussão geral com a turma, que você inicie relembrando que
até então foi abordado apenas o sentido da visão, mas que nós, seres humanos,

não temos apenas este sentido. Relembre quais são os outros, quais as
estruturas responsáveis pela captação dos estímulos e que todos elas têm uma
ligação com o sistema nervoso.

A partir daí, faça a discussão em torno do que ocorreu na atividade. Sugiro
questões guias como:

 

 

 

 

Lembre-se de estar atento aos fatos que acontecerem durante a atividade e
trazê-los para a discussão.
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1. Cite exemplos de seres vivos que possuem um
sentido mais apurado. Qual seria a função desse
sentido mais apurado para eles?
 
2. Nós, seres humanos, possuímos um sentido mais
apurado? Sim, não? Se sim, qual seria?    
            
3. Existe algum momento/situação em que você
perceba usar mais um sentido do que outro?
Qual?  
 
4. Você conhece profissões que precisem fazer uso
de um sentido em específico? Sim, não? Se sim, cite
exemplos do sentido usado e o porquê. 
 

Nesta atividade, o intuito é extrapolar um
pouco, sair dos seres humanos e mostrar a
importância da relação com o ambiente,

permitida através de órgãos dos sentidos em
outros seres vivos.

 

Ao mesmo tempo, é um bom momento para
mostrar aos estudantes que existem diversas
formas de captar informações do ambiente.

 

Aqui propomos trabalhar com uma charge
inicial (veja abaixo) que deve ser fornecida em
folha separada a todos os estudantes junto
com as seguintes questões:

ATIVIDADE 5
Trabalhando com charge

Questão Problema:
Como funciona os sentidos nos
outros seres vivos?
 
Objetivos
Discutir como outros seres vivos
percebem o ambiente e como  a
percepção do ambiente está
ligada à sobrevivência de todos
os seres vivos.
 
Materiais necessários:
Folhas impressas contendo uma
charge com as respectivas
questões.
 
Duração
Uma aula de 50 minutos
 

Fonte: Histórias em quadrinhos de Ciências. IECTCBio. 1ª. Edição. São Paulo: Perse, 2011. p. 58

35



Inicie a aula perguntando aos estudantes se eles
sabem algo sobre os morcegos, no que se refere
aos sentidos, principalmente da visão e audição.

Acrescente informações ou corrija outras se
necessário. Pergunte se eles conhecem ou
sabem alguma curiosidade sobre os sentidos de
outros seres vivos.

 

Por meio de questões, tente mostrar a relação
destes sentidos com o ambiente ou
necessidades do ser vivo. Por exemplo, você
pode perguntar se é fácil enxergar à noite e fazer
a relação com informações sobre os  morcegos.

 

Partindo disso, deixe-os, em grupo,

responderem   as questões propostas e, ao final,
faça o compartilhamento das respostas  pedindo
que cada grupo responda a uma questão.

Lembre-se:  faça perguntas, estimule-os a
argumentarem o porquê das respostas.

 

É um bom momento para relembrar que a
percepção/relação com o ambiente é uma
característica que define um ser vivo, mas
existem estratégias diferenciadas de percepção
do ambiente por parte dos seres vivos.

 

Introduza a questão de que esta percepção pode
ser determinante para a sobrevivência do
organismo. Você  pode perguntar: "Todos os
seres vivos precisam de comida, mas todos
encontram comida da mesma forma?"

Voltando ao ser humano, mostre a importância de
que perceber o ambiente pode ser determinante
para a sobrevivência em determinadas situações.

Relacione com o que eles responderem na questão 3.

Reflita, por exemplo,  sobre a situação de determinar
se o alimento está bom ou não para consumo e
como algumas pessoas conseguem fazer uso dos
sentidos na sua profissão: degustadores, cozinheiros,

perfumistas, massagistas etc.
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Como disse anteriormente, uma atividade
sobre a abordagem do EnCI pode assumir
vários formatos. Uma aula expositiva será
investigativa desde que desenvolva algumas
das características do Ensino por
Investigação como: problematizar, levantar
hipóteses, realizar ações que comprovem
essas hipóteses, argumentar e chegar a uma
conclusão.

 

Esta atividade visa trabalhar uma
sistematização de conhecimentos com a
abordagem do EnCI considerando que, ao
longo das atividades anteriores, foram
propostas uma série de questões aos
estudantes que permitiram a discussão de
vários conceitos e temas científicos. Agora é
chegada a hora de sistematizar conceitos e
partir para a discussão final da questão "Em
que os órgãos dos sentidos nos ajudam em
nosso dia a dia."

 

A proposta aqui é preparar uma aula
expositiva estabelecendo conexões entre o
que vem sendo  abordado nas atividades nos
seguintes eixos:

ATIVIDADE 6
Aula Expositiva

Atividade:
Aula Expositiva
 
Questão Problema:
Como construímos nosso
mundo?
 
Objetivos
Interligar os conceitos que vieram
sendo introduzidos nas
atividades.
 
Materiais necessários:
Aparelho para projeção de
imagens (data-show), se a sua
escola não dispuser, é possível
fazer uso de imagens impressas
que possam circular entre os
estudantes.
 
Duração
Uma aula de 50 minutos
 
 

1. Ligação sistema nervoso: conceituar a ligação
entre órgãos dos sentidos (receptores externos)
com o cérebro (receptor interno); retomar ou
introduzir o conceito de transmissão de
informações e abordar o conceito de   estímulos,
sensações e memória.
   
2. Estrutura dos órgãos dos sentidos do ser
humano: explicar a morfologia e fisiologia das
estruturas dos órgãos dos sentidos;     
 
3. Sentidos de alguns seres vivos: trazer
curiosidades sobre o uso de sentidos em outros
seres vivos, relacionando com a forma de vida de
cada um.
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"é ele (o professor) que,
recuperando conhecimentos já

estabelecidos, dirigindo o foco de
atenção dos alunos, oferecendo

condições e produzindo
estímulos adequados, poderá
situar questões-problema em
processos que chamamos de

investigação guiada pelo
professor. 

 
TRIVELATO e TONIDANDEL, 2015,

p. 108

Observe que estes três eixos estão relacionados
a tudo que foi trabalhado até agora. 

 

Mas então é apenas para transmitir o conteúdo
aos estudantes?

Nâo!  Lembre-se do papel do professor na
abordagem do EnCI: um professor
questionador.
 

A aula é para que eles sejam participativos e
construam um ambiente de investigação em
sala. Você não precisa usar atividades que
demandem muito tempo para serem
desenvolvidas; com pequenas sugestões de
questões problemas, ao longo da exposição do
conteúdo, é possível desencadear outros
aspectos investigativos: 

 

Vejamos algumas possibilidades:

No eixo 1 da aula, comece perguntando se eles lembram o que foi feito na
primeira atividade. 

 

Pergunte "Como é possível a gente lembrar?". A resposta   servirá de conexão
para se trabalhar o conceito de memória, sensação e sentimentos.

Memória: Processo através do qual um estímulo (interno ou externo) é capaz de
causar um resultado determinado, provocando uma reação física ou emocional em:
sensação de sede; sensação de cárcere.

Sensação: Processo através do qual um estímulo (interno ou externo) é capaz de
causar um resultado determinado, provocando uma reação física ou emocional em:
sensação de sede; sensação de cárcere.

Sentimentos: Ação de sentir, de perceber através dos sentidos, de ser sensível.

 

 

 
(Significados conforme Dicionário on line de Português (https://www.dicio.com.br/)
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Visão: 

Audição: 

Tato: 

Ao falar dos órgãos dos sentidos, experimente:

 

- Leve uma colher grande, ou uma concha, e peça aos estudantes para olharem
dos dois lados descrevendo a imagem formada no centro.

- Pergunte qual a necessidade de usar óculos para algumas pessoas, buscando
trabalhar a função das estruturas oculares.

- Peça a eles para colocarem um papel escuro na frente dos olhos, e pergunte
o que acontece e o porquê. 

- Peça aos estudantes que conversem com os colegas colocando a mão na
frente da boca, e digam o que acontece, buscando trabalhar o conceito de
onda mecânica. É um bom momento para lembrar da atividade sobre o
morcego, e mesmo introduzir conceitos sobre o funcionamento de alguns
aparelhos que trouxeram melhorias para a sociedade, como o ultrassom.

- Peça aos estudantes para sentirem a pele do antebraço e da mão e dizer se
existe alguma diferença;  se sim, qual seria essa diferença e o porquê. Fazer
relação com as nossas atividades do dia a dia, o uso de cosméticos para a pele.

 

Lembrando que essas são algumas sugestões, cujas explicações estão na
próxima página, mas é necessário estar atento ao que os estudantes
trouxerem ao longo das atividades para tornar a aula mais próxima da
realidade de cada grupo.

Para que os estudantes construam uma
compreensão dos conceitos científicos e

matemáticos e dos vários significados de suas
representações, é necessário que desenvolvam um

entendimento das diversas formas e modos de
representá-los, ao invés de ficarem dependentes de

um modo ou forma particular, ligado a um tópico
específico. 

 
(LABURU, BARROS e SILVA, 2011, p. 472)
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Visão: 

Audição: 

Tato

Explicando
 
 
 

A colher funciona como um tipo de lente que forma a imagem de forma
invertida.
É possível fazer a comparação com o cristalino do olho, abordando o
processo de formação da imagem, as estruturas oculares e os problemas de
visão.
Ao colocar uma folha de papel na frente do olho, ou mesmo fechar os
olhos, impede-se que os raios luminosos entrem nos olhos, o que
impossibilita a captação de estímulo visual.
 

***
 

Da mesma forma que os raios luminosos, o som também é uma onda, mas
do tipo mecânica; outra diferença é que enquanto a luz se propaga em
linha reta, o som se propaga em todas as direções. Dessa forma, a menos
que a fonte seja totalmente isolada, podemos ouvir os estímulos sonoros,
com maior ou menor intensidade (como no caso de se pôr uma folha de
papel na frente da boca ou ouvir alguém falando de costas para a gente).
Algumas vezes o som é refletido, formando o que conhecemos como eco,
processo usado pelos morcegos para se movimentarem (ecolocalização ) e
que foi utilizado para criação dos sonares de navios e outros aparelhos
como ultrassons.
 

***
 

A pele é o maior órgão do corpo e está relacionada, dentre outras ações, à
captação de estímulos do ambiente (tato).  Possui características específicas
em sua estrutura, entre elas a presença de queratina (proteína que garante
impermeabilização e proteção). Nas regiões de maior contato do corpo com
o meio externo (mãos, sola do pé) a quantidade de queratina é maior, o que
gera um aspecto mais grosso que nas demais partes do corpo.
 
 
 
Informações retiradas de:
https://www.sofisica.com.br/ (Acesso em 17/11/2019)
https://www.sobiologia.com.br (Acesso em 17/11/2019
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Quanto à última parte, sobre os
sentidos em outros seres vivos,

busque exemplos de organismos
conhecidos por eles (talvez trazidos
como exemplo na atividade 5:

cachorro, gato, cobra costumam ser
muito lembrados), mas traga
também exemplos que possam não
ser conhecidos deles.

 

Se o organismo é conhecido , como
lobos por exemplo, para dar
exemplo de audição apurada, você
pode perguntar a eles: o que estes
animais podem ter como vantajoso
com uma audição apurada?

(lembre-se da organização das
alcateias);

 

Se o organismo não for conhecido,

como a toupeira por exemplo,

explique qual é a estrutura
desenvolvida  e pergunte em que
tipo de ambiente aquela estrutura
seria útil?
 

É bom ter exemplos de outros seres
vivos, como as plantas (mimosas,

sensitivas).

Lobos - audição apurada

Minhocas - sentem vibrações e gostos
através da pele.

Disponível em: www.flickr.com.br Acessoem 17/11/2019.

¨Mimosa" - sensibilidade ao toque
Disponível em: www.flickr.com.br Acessoem 17/11/2019.

Tubarão - olfato apurado

Toupeira - olfato apurado
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Os desenhos feitos ficaram iguais?
Todo mundo teve a mesma sensação perante as
imagens?
Todo mundo reconheceu todos os objetos na
brincadeira de cabra cega? Por quê?
Os sentidos nos seres vivos funcionam da
mesma forma?

Este é o momento para finalização da
sequência, no qual você retomará com os
estudantes o que veio sendo feito ao longo das
atividades e recordará pontos importantes.

 

Sugiro que, antes de iniciar a discussão, seja
passada aos estudantes uma reportagem
sobre a vida de um produtor rural cego, para
abordar com eles se é possível viver sem um
dos sentidos. Se sim, como isso seria possível.
O vídeo está disponível no link: 

 
http://g1.globo.com/goias/jornal-do-campo/videos/

t/edicoes/v/produtor-rural-cego-cuida-sozinho-de-fazenda-
em-goias-ocupar-a-mente/5718209/

Acesso: 18/10/2018.
 

 

Após a exibição e discussão do vídeo, retome
com os estudantes o que foi feito ao longo das
atividades. Vá introduzindo pontos
importantes como:

 

 

Partindo destas questões, retome a questão
principal da sequência, que deve ter sido
colocada para eles no primeiro dia de aula:

 

Em que os órgãos dos sentidos nos ajudam
em nosso dia a dia?

 

Nesta roda de conversa, mais do que nunca o
papel de professor questionador deve se fazer
presente para guiar os estudantes na busca
por conseguir organizar seus argumentos
diante de todos os elementos que foram
sendo colhidos nas atividades para se chegar a
uma solução para a resposta.

SISTEMATIZAÇÃO

Atividade:
Aula Expositiva Investigativa
 
Questão Problema:
Como construímos nosso mundo
 
Objetivos
Proporcionar a ligação entre os
conceitos que vieram sendo
abordados ao longo das
atividades.
 
Materiais necessários:
Algum aparelho de projeção caso
ache interessante passar o vídeo.
 
Duração
Uma aula de 50 minutos
 

42



Esta sequência foi pensada visando trabalhar junto aos estudantes a noção de
que somos um organismo biológico, mas com uma formação social que está
diretamente associada aos ambientes em que vivemos, e que os órgãos dos
sentidos têm papel importante ao serem responsáveis por captar as
informações destes ambientes.

 

Aqui, você, professor/a, deve relembrar a diversidade da escola em relação aos
sujeitos que a compõem. Assim uma mesma problematização pode
desencadear diferentes discussões e argumentos, conforme os sujeitos
envolvidos. 

 

Ao preparar uma aula, criamos várias expectativas em torno dos resultados
dela, e muitas vezes podemos ficar decepcionados se estes resultados não
atendem nossas expectativas de forma positiva. É necessário entender que o
"não dar certo", o "não relatar algo positivo" também é um resultado.

 

Com esta última atividade, espera-se como objetivo final, construir a resposta
para a SEI, mas, mesmo que ele não seja alcançado, é importante ter em conta
que muitas outras construções serão feitas durante as aulas (os estudantes
aprenderão conceitos e várias outras demandas). A sequencia ainda pode ser
considerada investigativa, mesmo que nem todas as etapas do ENCI surjam
durante seu desenvolvimento em sala de aula.
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Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu

papel em relação à formação das novas gerações. É importante

que a instituição escolar preserve seu compromisso de estimular

a reflexão, a análise aprofundada e contribua para o

desenvolvimento, no estudante, de uma atitude crítica em

relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e

digitais. Contudo, também é imprescindível que a escola

compreenda e incorpore mais as novas linguagens e seus modos

de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação

(e também de manipulação), e que eduque para usos mais

democráticos das tecnologias e para uma participação mais

consciente na cultura digital. 

 

 

Base Nacional Comum Curricular

(Brasil, 2017, p.59)
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Ao longo deste editorial, existem recortes de alguns dos textos que
serviram de embasamento para o desenvolvimento da pesquisa. Sugiro a
leitura dos mesmos para aprofundar um pouco mais sobre os temas.

 

Seguem as referências:
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***

 

 

 

A maior parte das imagens presentes neste editorial estão
disponibilizadas livremente no site www.canva.com, usado para fazer
a diagramação e design do material. As que não foram obtidas desta
forma, tiveram suas referências disponibilizadas após seu uso e aqui
seguem novamente:
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