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O artigo descreve atividades realizadas para divulgação de estudos científicos
relacionados ao aumento da temperatura e o impacto nas massas de gelo do
planeta, a partir de uma abordagem baseada em experimentos, de forma que os
estudantes possam ter autonomia para a construção do conhecimento individual e
coletivo, criticidade e leitura de mundo.. Os métodos de ensino e experimentos
desenvolvidos foram aplicados em três turmas de quintas séries do ensino
fundamental do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) da
cidade do Rio Grande, RS, o qual funciona junto a Universidade Federal do Rio
Grande (FURG).

Para que pudéssemos nos conhecer mutuamente e termos uma noção do
conhecimento que os educandos já possuíam, foi realizada uma atividade com
desenhos a partir de temas propostos, relacionados aos assuntos que seriam
trabalhados nos experimentos (i.e., mudanças climáticas, aumento da temperatura,
geleiras). Os experimentos foram elaborados e desenvolvidos para contextualizar os
conceitos apresentados na Figura 1, abordados a partir de um ciclo onde cada ser
humano tem participação nessa dinâmica, sendo ao mesmo tempo diretamente
afetado pelo processo e o principal causador do mesmo.
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Figura 1 – Ilustração do ciclo de relação homem-natureza, discutida com os alunos
durante a realização dos experimentos.

Para apresentar os temas aos estudantes, foram utilizadas imagens (i.e.,
fotos e filmes), o que possibilitou fornecer uma idéia mais real dos ambientes aos
quais os experimentos se referem. O primeiro experimento (Figura 2), chamado de
“Derretimento das geleiras”, consistiu basicamente em um grupo derreter com uma
lâmpada fraca (i.e., 40 W) uma determinada quantidade de gelo em um aquário,
enquanto outro grupo derrete mais rápido a mesma quantidade de gelo com uma
lâmpada mais forte (i.e., 150 W). E o segundo experimento chamado “Aumento do
nível dos mares”, consistiu em derreter o gelo, semelhante ao primeiro experimento,
abordando a diferença entre o gelo continental e marinho, e a influência indireta na
cidade de Rio Grande, ilustrada com uma foto da zona costeira local, colocada no
fundo de cada aquário.
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Figura 2 – Desenvolvimento das atividades, onde os educandos são responsáveis
pela execução dos experimentos.

Por último, foi organizado um júri simulado onde foi possibilitado as crianças
interagir trabalhando na defesa ou acusação das influências e modificações que o
ser humano causa na natureza. Nas três turmas, a “sentença” foi que o homem é o
principal agente modificador do ambiente. Assim, deveria diminuir a emissão de
poluentes, criando e efetuando alternativas que cheguem a esse objetivo, como:

 Reciclar o lixo e dar a ele um destino adequado;

 Andar mais de bicicleta e ônibus; e

 Consumir de forma consciente, diminuindo assim o desperdício.

Usando uma avaliação qualitativa, através de desenhos, textos e discussões
em grupo, propostos após os experimentos, foi possível detectar o impacto positivo
dos mesmos na construção do conhecimento e criíticidade por parte dos educandos
sobre temas relacionados às mudanças climáticas. A partir da análise gráfica dos
desenhos, tabulação de conceitos identificados nos textos e comparação das fases
pré- e pós-experimentos, foi comprovada a validade das atividades baseadas em
experimentos na divulgação de conceitos relacionados às mudanças climáticas e
seus impactos nas geleiras e nas zonas costeiras, além da aproximação desses
temas com o cotidiano dos alunos.

Dessa forma os estudantes puderam relacionar as teorias e as práticas,
propiciando o aprendizado não somente dos conteúdos conceituais, mas também
dos atitudinais e procedimentais, os quais permitem aos estudantes exporem seus
diferentes pontos de vista através do diálogo, observação, descrição, interação e
analogias feitas a partir dos resultados dos experimentos. O método de ensino
baseado em experimentos contribui para o ensino de conteúdos não apenas da
Geografia, mas também de Ciências, Física e outras disciplinas. Além disso, no caso
particular dos alunos do CAIC, é importante mencionar o papel dos experimentos na
(re)significação do trabalho intelectual, aumento da auto-estima e resgate da
cidadania.


