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Apresentação 

 

Caro Professor, 

A sequência didática apresentada por esta cartilha constitui o produto de pesquisa apresentado ao Programa 
de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Trata-se de uma sequência didática investigativa, proposta para o oitavo ano do Ensino Fundamental II, sobre 
conceitos envolvidos no tópico “transformação dos materiais”. 

O desenvolvimento das atividades baseia-se na problematização de conceitos científicos que podem ser 
trabalhados por meio da utilização de elementos observados em um ambiente natural, no caso dessa proposta 
de ensino, uma gruta calcária.  

As atividades propostas na sequência didática proporcionam aos estudantes oportunidades de aplicar 
conceitos já construídos em diferentes situações e podem promover a aprendizagem dos conteúdos 
atitudinais, conceituais e procedimentais. 

Entendemos que os Espaços Não Formais de Educação podem contribuir muito para a formação dos 
estudantes, uma vez que auxiliam na promoção de ações voltadas para a alfabetização científica, o que não é 
papel exclusivo da escola.  

Novos espaços educativos vêm sendo reconhecidos como espaços-
tempo de produção de conhecimentos, essenciais à formação de 

cidadãos ativos na sociedade (MARANDINO, 2003).  
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AFINAL, O QUE SÃO ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO? 
 

Compreender as mudanças que ocorrem ao nosso redor e reconhecer-

se parte delas são objetivos do ensino de ciências naturais propostos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998). Entretanto, esse processo de 

aprendizagem não está restrito às salas de aula, ou seja, existem espaços que 

podem contribuir muito para a formação dos estudantes, fora da esfera escolar 

– os Espaços Não Formais de Educação (GOHN, 2006; JACOBUCCI,2008; 

VIEIRA, 2005). 

A expressão “Espaço Não Formal de Educação” tem sido muito utilizada 

para caracterizar lugares, onde é possível desenvolver atividades pedagógicas, 

mas que não pertencem ao espaço físico da escola. Esses locais apresentam planejamento próprio, não 

seguem normas propostas por um currículo específico, baseado em Diretrizes reconhecidas oficialmente e 

vinculadas ao Ministério da Educação. Como exemplo desses espaços, podemos citar os Parques 

Ecológicos, os Museus, as Praças, os Zoológicos, os Planetários, dentre outros institucionalizados ou não.  

Gohn (2006) argumenta que para entendermos bem os tipos de educação é necessário 

compreendermos o espaço onde essa educação se processa e quem são os sujeitos envolvidos, conforme 

apresentamos no quadro 1. 

Quadro 1: Caracterização da Educação Formal, Informal e Não Formal 

 Tipos de Educação 

Elementos 

fundamentais à 

caracterização dos 

tipos de educação 

Formal Não Formal 
Informal 

 

Sujeitos responsáveis 

pela educação 
Professores 

“o outro”- aquele com quem 

interagimos ou nos integramos em 

um determinado local. 

Família em geral, vizinhos, 

componentes de uma igreja 

e outras organizações com 

as mesmas características. 

Espaço “físico” onde 

ocorre a 

aprendizagem. 

Escolas 

(instituições 

certificadoras, 

regulamentadas por 

lei, organizadas 

segundo diretrizes 

nacionais) 

Locais informais que acompanham 

a trajetória dos grupos fora da 

escola. Situações em que a 

aprendizagem é veiculada através 

de processos intencionais. Como 

exemplos, a autora cita os museus e 

os centros de ciências. 

O espaço é demarcado por 

referência de localidade, 

sexo, religião, etnia, etc. 

Objetivo central de 

cada campo 

educacional 

Formar o indivíduo 

para a vida, segundo 

diretrizes nacionais 

Promover o conhecimento sobre o 

mundo em que o indivíduo está 

inserido e sobre as relações que ele 

Desenvolver hábitos, 

atitudes e valores segundo 

as crenças de grupos 
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previamente 

estabelecidas. 

estabelece com o meio. Formar o 

indivíduo para a vida e suas 

adversidades, permitindo o 

estabelecimento de relações 

concretas entre o currículo e o 

mundo. 

organizados aos quais o 

educando pertence. 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora (GOHN, 2006) 

 

Uma breve avaliação do quadro permite-nos inferir que os Espaços Não Formais de Educação 

constituem espaços extra-escolares que possuem uma clientela livre, ou seja, não trabalha com conteúdos 

atrelados às séries. Por esse motivo, a escola recorre a esses espaços de acordo com as suas 

necessidades.  

São várias as motivações que podem levar a escola a buscar esses espaços de aprendizagem, 

dentre eles podemos citar:  

1. Escassez de materiais didáticos disponíveis para as aulas; 

2. Diversificação das estratégias metodológicas adotadas pelo professor; 

3. Dimensão do conteúdo científico – temas tratados numa abordagem interdisciplinar; 

4. Promover maior participação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem; 

Sair do ambiente escolar para ensinar conceitos científicos constitui mais uma forma de ensinar aos 

estudantes que, aquilo que se aprende no contexto escolar, pode e deve ser aplicado no seu cotidiano.  

O uso dos Espaços Não Formais de Educação constitui mais uma alternativa para estimular a 

curiosidade dos estudantes e despertar o gosto pela ciência. São irrestritas as oportunidades de encontro 

entre o saber científico, o aluno e o mundo. Cabe ao professor o processo de mediação. 

 

AS GRUTAS CALCÁRIAS E O SEU POTENCIAL PEDAGÓGICO 
 

As grutas são formações rochosas, quase sempre sedimentares e que encantam os olhos de quem 

as visitam. São ambientes que possuem um imenso potencial pedagógico, por apresentarem aspectos que 

envolvem desde estudos geográficos e químicos relativos à sua formação, até o registro histórico da 

organização social dos nossos antepassados. 

O trabalho proposto por esta sequência didática utiliza como espaço para o desenvolvimento das 

atividades, uma gruta cársica, ou seja, uma gruta cujo solo e subsolo são ricos em calcário [CaCO3] e 

dolomita [CaMg(CO3)2] e que por meio de reações químicas formam vales secos, paredões rochosos, rios 

subterrâneos e salões gigantescos, surgindo assim as cavernas ou grutas. 

No interior das cavernas, são formadas diferentes estruturas rochosas, cujas formas variam em 

função das condições em que são expostas. As estruturas mais comuns são: 
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Fonte: Arquivos da 
pesquisa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                            Fonte: Arquivos da pesquisa 
 

Do encontro entre as estruturas que surgem no teto e aquelas que crescem a partir do chão, originam-

se colunas. Elas são formações raras no interior de uma gruta. As únicas colunas existentes no Brasil fazem 

parte do patrimônio espeleológico da Gruta Rei do Mato, localizada às margens da BR 040, na cidade de 

Sete Lagoas/MG. 

Outras estruturas menores são formadas, como as helictites, heligmites e cortinas, mas o processo 

de formação é o mesmo – deposição do carbonato de cálcio e magnésio por meio da infiltração de água na 

rocha, a diferenciação ocorre em função da forma espacial em que se apresentam. 

Todas as formações mencionadas envolvem desde reações simples de decomposição da matéria 

orgânica até transformações mais complexas envolvendo equilíbrio químico e podem ser discutidas com 

alunos que cursam o ensino médio. As equações 1, 2, 3, 4 e 5 representam de forma simplificada as reações 

químicas, envolvidas no processo de formação das estruturas mencionadas.  

Estalactites:  São estruturas rochosas 

que surgem no teto das grutas e que 

crescem de cima para baixo por meio da 

deposição do carbonato de cálcio e, em 

menor quantidade, do carbonato de 

magnésio, arrastado pela água que 

infiltra no teto da gruta. 

 

 

 

Estalagmites: Essas estruturas se 

formam pela precipitação das mesmas 

substâncias mencionadas na formação 

das estalactites, que gotejam de uma 

superfície superior. Normalmente uma 

estalactite. 
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Além da discussão dos aspectos químicos, esse ambiente cársico esconde curiosidades que mexem 

com a imaginação do público. Por exemplo, podemos citar: 

 a presença dos animais que habitam lugares escuros (fauna local); 

 a fotossíntese realizada pelos musgos em função da alta umidade local e presença de iluminação 

artificial, conferindo, às rochas, a coloração verde na sua superfície; 

 a presença de equipamentos tecnológicos para monitoramento das condições da gruta, instalados 

ao longo dos salões; 

 a variação da coloração da rocha em função da sua constituição; 

 as pinturas rupestres presentes nas paredes; 

 o gotejamento das estalactites; 

 as discussões voltadas para o aspecto de conservação e respeito ao patrimônio público.  

Como podemos perceber, o potencial pedagógico apresentado por esse Espaço Não Formal de 

Educação é vasto e abrange diferentes níveis da formação dos estudantes, podendo ser abordados de forma 

diversificada pelos professores, no sentido de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem em 

ciências. 

 

PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 
ESTRATÉGIA SUGERIDA POR ESSA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 

Longe de ser diferente de qualquer outra estratégia pedagógica, os professores enfrentam 

dificuldades para utilizar os Espaços Não Formais de Educação. Enumeramos aqui algumas que julgamos 

principais e apontamos algumas sugestões que podem contribuir para o desenvolvimento da atividade: 

 

1. Dificuldade para autorização dos alunos – Como a maioria dos alunos são menores de idade, 

é necessário que o professor elabore um termo de autorização para que o responsável pelo estudante 

assine, consentindo ou não a sua participação. Raramente temos a adesão de 100% de uma turma. A 

solução para esse problema seria a distribuição dos alunos não autorizados em outras salas, para que não 

fiquem prejudicados com a ausência do professor. 
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2. Visão dos estudantes em relação ao trabalho de campo – Grande parte dos estudantes 

relacionam as “saídas” da escola a atividades exclusivamente voltadas para o lazer, deixando de lado o 

objetivo principal da atividade – a construção do conhecimento. A elaboração de um planejamento, com 

objetivos bem definidos e a contextualização da atividade previamente, são dicas que podem levar a um 

aproveitamento maior no desenvolvimento da atividade.  

 

3. Recursos financeiros para suprir os gastos com a atividade – São notórias as dificuldades 

financeiras que as escolas enfrentam, principalmente, na educação básica. Entretanto, os educadores não 

podem desanimar e aceitar de forma passiva as restrições impostas muitas vezes, pelo sistema 

administrativo. Sabemos que o aporte financeiro de uma escola é calculado de acordo com o número de 

alunos que se encontram matriculados, entretanto esses recursos são insuficientes. Desse valor sairia a 

contratação do ônibus, o pagamento do ingresso do aluno, dentre outras despesas.  Quando isso não é 

possível, mediante negociação com a direção da escola, cabe ao professor elaborar um projeto -

descrevendo detalhadamente a atividade que será desenvolvida, caracterizar o público alvo e as suas 

necessidades, estabelecer de maneira clara os objetivos esperados com o desenvolvimento da atividade e, 

sobretudo, apresentar um planejamento financeiro contendo no mínimo três orçamentos de empresas 

diferentes. Esse projeto deve ser entregue pelo diretor da unidade de ensino à Secretaria Estadual de 

Educação (no caso de escolas estaduais). O valor disponibilizado pela SEE é depositado na conta da escola, 

separadamente e deve ter a sua prestação de contas nos mesmos moldes dos demais repasses financeiros 

cedidos à escola. 

Existem outras situações que surgem no contexto do desenvolvimento da atividade, porém não são  

exclusivas do uso dos Espaços Não Formais de Educação como ferramenta pedagógica. 
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PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE 

 

DEFINIÇÃO DO CONTEXTO DE APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 

Introduzidos no ensino fundamental II, os conteúdos relacionados ao tema 2 da proposta curricular 

do Estado de Minas Gerais - Diversidade dos Materiais - são considerados complexos pelos estudantes e, 

muitas vezes, de difícil abordagem para o professor.  

Na proposta da rede estadual mineira, os “materiais e suas propriedades” começam a ser estudados 

de maneira elementar, no sexto ano, e ganham forças no oitavo, quando iniciam o estudo do reconhecimento 

da ocorrência das reações químicas por meio de evidências.  

Para os autores da proposta curricular mineira, o ensino do tema “Diversidade dos Materiais”, 

permite aos estudantes responder questões como:  

 De que as coisas são constituídas? 

 Como elas se formam? 

 Como e por que os materiais se transformam? 

 Quais fatores interferem na transformação dos materiais? 

 Como podemos observar a ocorrência das transformações? 

 As transformações estão presentes apenas nos laboratórios? 

Na sequência didática “Espaços Não Formais de Educação: Uma proposta de atividades 

interativas para a construção e aplicação do conceito de transformação dos materiais” propomos a 

construção e aplicação dos conceitos envolvidos no tema “Diversidade dos Materiais” a partir de 

um trabalho de campo desenvolvido em uma gruta calcária.   

As atividades são indicadas para as séries finais do Ensino Fundamental II e foram aplicadas 

como pesquisa, em uma turma do oitavo ano do mesmo segmento. 

O diferencial proposto por essa sequência didática consiste no fato da atividade não se 

resumir a uma visita ilustrativa sobre o tema “transformação dos materiais”. A problematização das 

atividades conduz os alunos a observar, a discutir e a formular conclusões, que propiciam ricas 

oportunidades para a construção do conhecimento.  

As atividades, aqui propostas, foram elaboradas com base no roteiro oferecido pelo local, 

com o objetivo de promover uma participação maior dos alunos no processo. Trata-se de uma 

sequência de atividades com características marcantes do ensino por investigação, em que a 

proposição de problemas, elaboração de hipóteses, observação, registro de dados se encontram 

presentes. 

Para isso, a atividade proposta foi dividida nas seguintes etapas: 
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1ª ETAPA – PROPOSIÇÃO DO PROBLEMA E LEVANTAMENTO DAS HIPÓTESES 

 

A proposição de um problema aberto para iniciarmos uma atividade investigativa vai além da 

proposição de qualquer questão aberta para os estudantes. Uma questão elaborada numa 

perspectiva investigativa deve promover uma situação de conflito a ser enfrentada, estimulando 

discussões adequadas em torno dos objetivos propostos com a atividade. (CARVALHO, 2013; 

CAMPOS e NIGRO, 1999). Proposto o problema, os alunos, mediados pelo professor, devem iniciar 

o processo de proposição das hipóteses. Esse processo consiste em buscar possíveis soluções para 

o problema proposto pela atividade, tendo como base os conhecimentos prévios dos estudantes. 

 

1ª AULA-  

 

Nessa aula, o professor deve propor o problema a ser investigado pela turma e mediar as 

discussões em torno do mesmo, com o objetivo de suscitar hipóteses.  

A construção das hipóteses pelos estudantes são ideias ou afirmações que emergem das 

estruturas cognitivas já construídas por eles e que dão ou não sustentação e sentido aos resultados 

encontrados. Nesse momento, as hipóteses são confirmadas ou refutadas. “A investigação em si é 

constituída por um conjunto de estratégias destinadas a comprovar ou refutar hipóteses, assim como 

a analisar e interpretar os resultados obtidos nos experimentos realizados” (SÁ, 2007, P. 4). 

O registro das hipóteses levantadas pelos estudantes é importante para o confronto das ideias 

após a observação in loco. É através desses materiais e reflexões acerca das observações 

desempenhadas pelos estudantes que o professor irá mediar a construção dos conceitos 

selecionados para a atividade. 

Algumas sugestões de questões para direcionar os trabalhos dessa aula: 

1. Alguém já visitou uma gruta? (Sondagem importante, inclusive para direcionar as próximas 

questões) 

2. O que é uma gruta? (Sondagem das concepções prévias dos estudantes) 

3. Como as grutas se formam? 

4. Como vocês imaginam o interior de uma gruta? 

5. Dentro de uma gruta ocorre algum tipo de transformação? Fale um pouco sobre isso. 

6. Dentro da gruta há plantas? (Em caso afirmativo, continuar o questionamento) Como elas 

sobrevivem? É possível fazer fotossíntese naquele ambiente?  

Essas são apenas algumas sugestões. O professor tem a liberdade de elaborar questões que 

corroborem com os objetivos almejados para a aula. 
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2ª ETAPA – OBSERVAÇÃO E COLETA DE DADOS 
2ª AULA- 

 

Atividade Investigativa in loco – Observação e coleta de dados 

 

Acompanhados por um guia, os alunos entrarão na gruta organizados em pequenos grupos (a 

quantidade de alunos por grupo 

depende dos critérios de 

organização do local visitado).  

Ao longo da visita, o 

guia mostrará aos alunos as  

estruturas existentes dentro da 

gruta, informando os seus 

respectivos nomes. Ele falará 

também sobre os compostos 

predominantes naquele local, 

sobre as características do 

solo, os principais minerais que 

participam da sua constituição e se colocará à disposição para responder questões relacionadas às dúvidas 

dos estudantes. Essas informações sobre o conteúdo da visita foram obtidas pela pesquisadora antes do 

trabalho de campo, durante o processo de agendamento do trabalho. 

Como a Gruta escolhida para a pesquisa possui um espaço adequado para orientações em grupo, a 

pesquisadora usou esse espaço para entregar aos estudantes um mapa (figura1), para anotações das 

observações. 

Nesse material, os estudantes poderão fazer os registros das suas observações bem como apontar 

caminhos para a resolução do problema proposto previamente. Tanto o mapa de observações como as 

questões propostas para a atividade, foram formatados em páginas independentes para que possam ser 

reproduzidos por professores da educação básica, caso se interessem pela atividade. 

 

Importante 

 

 

 

 

Investigando a formação de uma gruta 

 

 

Caro professor, 

Distribua e oriente essa atividade em sala ou em algum lugar apropriado no local visitado. Por se 

tratar de um ambiente com pouca iluminação e com piso irregular, as mãos dos estudantes devem estar 

livres para segurar o corrimão e outros itens de segurança. As anotações podem ser feitas na saída ou até 

mesmo na sala de aula, sem nenhum prejuízo. 
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Mapa de observações 

 

 

Figura 01: Mapa de observação (Elaborado pela autora) 

Espaço reservado para anotações 
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3ª ETAPA – SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
 

A construção do conhecimento, no ambiente escolar, 

acontece quando ocorre o envolvimento efetivo dos estudantes nos 

desafios que a eles são apresentados. Desse modo, entendemos que 

as atividades investigativas proporcionam ao educando inúmeras 

oportunidades para reflexão de tudo que foi e está sendo construído. 

Para finalizar a atividade desenvolvida na Gruta Calcária, 

propomos a sistematização do conhecimento construído, ou mesmo 

aplicado, por meio da proposição de questões abertas que permitirão 

aos estudantes retomar as ideias iniciais, de modo a confrontá-las com as discussões ocorridas no interior 

da gruta. 

O diálogo e a escrita, normalmente utilizados como estratégias no processo de sistematização das 

atividades, constituem atividades fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem em Ciências, 

uma vez que oportunizam o compartilhamento das ideias dos estudantes, demonstrando, sobretudo, a 

construção pessoal de atitudes, procedimentos e conceitos. 

 

Sistematizando o conhecimento - Questões propostas 

1. O que você achou da atividade desenvolvida? Comente. 

 

2. Estamos aprendendo sobre as transformações dos materiais. Você identificou algum indício de 

reação química dentro da gruta? Em caso afirmativo, escolha uma e explique-a. 

 

3. Quais são as estruturas presentes no interior da gruta? Como é possível a sua formação? 

 

4. Faça um desenho que represente o processo de formação de uma estalactite. 

 

5. Ao entrarem na gruta, alguns alunos questionaram uma pigmentação verde na rocha. A monitora 

lhes informou que era o processo da fotossíntese realizada pelos musgos e liquens ali presentes. 

Explique como foi possível o processo da fotossíntese naquele espaço. 1 

 

6. Você considera ideal a estrutura montada para receber os visitantes? Fale um pouco sobre isso. 

                                                           
1 OBS.: Essa questão surgiu em função da discussão ocorrida entre os estudantes na aula correspondente à proposição das 

hipóteses. 
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RELAÇÃO DE ALGUMAS GRUTAS ABERTAS PARA VISITAÇÃO NO BRASIL 
 

1. Caverna do Diabo – Gruta calcária - Jacupiranga/SP. 

http://www.cavernadodiabo.com.br 

2. Gruta do Lago Azul - Gruta calcária - Bonito/MS. 

http://www.portalbonito.com.br/guia-passeio/grutas/gruta-do-lago-azul 

3. Caverna Aroe - Jari (Caverna do Francês) – Gruta de arenito – Chapada dos Guimarães/MT. 

http://www.chapadadosguimaraes.com.br/cav.htm 

4. Gruta do Maquiné  - Gruta calcária –Cordisburgo/MG. 

http://www.grutadomaquine.tur.br 

5. Gruta Rei do Mato – Gruta calcária – Sete Lagoas/MG  

http://setelagoas.com.br/noticias/cidade/3090-gruta-rei-do-mato-sete-lagoas-mg 

6. Gruta da Lapinha – Gruta calcária – Lagoa Santa/MG 

http://www.lagoasantamg.com.br/paginas_site/default.asp?PAG_SEQ=6020 

7. Parque Municipal de Botuverá – Gruta calcária – Botuverá/SC 

http://www.vidadeturista.com/destinos/botuvera-sc.html 

8. Gruta de Ubajara – Gruta calcária – Ubajara/CE 

http://www.portalubajara.com.br/index.html 

9. Gruta do Janelão –Gruta calcária – Itacarambi/MG 

http://www.cidade-brasil.com.br/atividades-gruta-do-janelao.html 

10. Caverna de Santana – Gruta calcária – Iporanga/SP 

http://www.petaronline.com.br/conheca-o-petar/nucleos/nucleo-santana/ 

SITES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DAS CAVERNAS NO BRASIL 
 

1. http://www.sbe.com.br/cavernas_maiores.asp 

2. http://www.igc.usp.br/museu/painel.htm 

3. http://www.see.ufop.br/?page_id=1334 

4.http://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural/cavernas_no_brasil/cavernas_no_brasil_-

_origem_e_formacao_das_ cavernas.html 

5. http://www.lascaux.culture.fr/index.php?lng=en#/en/02_00.xml (Visita virtual) 

6. http://www-sop.inria.fr/members/Marcio.Cabral/publications/grutadigital-fisherman.pdf 

7. http://setelagoas.com.br/noticias/cidade/31655-video-gruta-rei-do-mato-e-uma-das-maiores-do-estado-e-

esta-aberta-para-visitacao 
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