
RESUMO  

 

Em aulas de ciências onde se emprega uma metodologia transmissiva, conteúdos 

fragmentados e dissociados do cotidiano do aluno e a insistente memorização têm-se uma 

prática que pouco ou nada auxilia na construção de conceitos pelos alunos. Pensando na 

superação dessa metodologia tradicional o presente estudo tem por objetivo analisar a 

construção do conhecimento através de uma mudança didática, propondo uma sequência de 

cinco aulas, com o tema gerador Germinação, estruturada no modelo de experimentação 

investigativa. Para contemplar tais objetivos sugerimos a utilização de metodologias de 

ensino onde o aluno participa ativamente na construção do seu próprio conhecimento, e o 

professor é um orientador crítico da aprendizagem cuja finalidade não é transferir 

conhecimentos prontos, mas possibilitar momentos de investigação, discussões sobre o 

tema e permitir uma continuidade na construção de conceitos, que estes possam ser 

reelaborados a cada nova atividade, e ainda criar situações para o aluno pensar, refletir, 

questionar e ainda se sentir motivado. A metodologia utilizada, neste estudo, foi pesquisa-

ação, uma vez que o problema emerge da situação onde a pesquisadora encontra-se como 

docente e, por de traz da pesquisa existe uma ação com o intuito de melhorar o problema 

detectado. A pesquisa propõe uma mudança didática com a utilização de aulas 

experimentais investigativas onde o aluno tem a oportunidade de expor suas ideias e 

pensamentos sobre Germinação, trabalhar com um problema, emitir procedimento para 

resolver o problema, coletar e analisar informações, discutir sobre essas informações, 

escrever sobre os conhecimentos construídos, e ainda, trabalhar com a leitura de texto e 

visualização de vídeo. Os dados coletados consistiram nos pronunciamentos gravados 

durante as aulas e nas elaborações escritas dos alunos. A análise dos dados revelou que 

inicialmente os alunos apresentavam formas elementares de pensamento que, avançando no 

desenvolvimento das atividades, se tornaram cada vez mais próxima dos conhecimentos que 

queríamos compartilhar.  
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