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Introdução

  A ciência estuda uma larga gama de 
relações, regularidades e coerências que 
despertam a curiosidade e instigam a capacidade 
de investigar, levantar hipóteses e realizar 
experimentos, favorecendo a estruturação do 
pensamento e a compreensão do aluno. O saber 
científico esta presente nas mais simples 
atitudes como, por exemplo, o ato de observar o 
espaço em torno de si [1]. A ciência está ligada 
á investigação em busca de explicações a partir 
do estudo da Natureza, onde se busca organizar 
a observação empírica e a partir desta chega-se a 
um saber mais formal. Entre as práticas de 
ensino salienta-se que a maioria dos alunos 
tende a considerar as aulas de ciências 
aborrecidas e cansativas, afinal estão estudando 
uma disciplina que não sabem qual sua utilidade 
ou importância na sua vida. O papel do 
professor tem sido de levar ao aluno puro e 
simplesmente o produto final da atividade 
cientifica, ou seja, o conhecimento pronto e 
organizado [2]. Essa prática de ensino mostra-se 
repressora da curiosidade e do interesse em 
descobrir a ciência, já que da forma como é 
apresentada para o estudante ela já esta 
descoberta e não faz parte do seu dia a dia. 

Diante dos aspectos apresentados 
partimos como objetivo de utilizar o diagrama 
“V” epistemológico de Gowin como 
estruturador de uma atividade cientifica, assim 
proporcionando a participação dos alunos, que 
ele comece a produzir seu conhecimento por 
meio da interação[3].  Onde podemos conhecer 
o que o aluno já saber.

Material e métodos

O Diagrama V ou V de Gowin, é uma 
ferramenta criada para análise de artigos, livros, 

investigações, ou seja, ele funciona como um 
“desempacotador” de conhecimento. Além de 
um enorme poder de síntese, com o diagrama V 
é possível visualizar de forma clara as relações 
entre as dimensões conceituais e metodológicas 
do trabalho científico. A construção do 
diagrama V gira em torno de uma questão de 
pesquisa localizado no topo do diagrama. No 
vértice encontra-se o que foi realizado pelo 
pesquisador para responder a questão inicial. A 
partir de então preenchemos os dois lados do 
diagrama. O lado esquerdo refere-se aos 
conhecimentos existentes antes da pesquisa, tais 
como: filosofia, teorias, princípios e sistemas 
conceituais. Esse lado do diagrama é chamado 
de Domínio Conceitual. O lado direito do 
diagrama está relacionado ao conhecimento 
produzido após a realização da experiência. 
Nessa parte do diagrama são descritos os 
registros realizados, as transformações dos 
dados obtidos e as asserções de conhecimento e 
de valor. As asserções de conhecimento estão 
relacionadas ao conhecimento gerado após a 
realização da análise dos dados do experimento. 
As asserções de valores indicam a importância 
que esse conhecimento traz para comunidade 
científica. 

No trabalho é utilizado o V de Gowin no 
processo de investigação em ciências como 
estruturador de uma atividade investigativa nas 
aulas de ciências, usando o jardim no entorno da 
escola como uma atividade atrativa, onde aos 
alunos vão gerar duvidas e criar hipóteses a 
partir do livro de ciências. No qual os alunos 
vão realizar as seguintes etapas com o auxílio 
do professor :

Levantamento prévio; 

Hipóteses

Observações

Descrever (relatos)

Conceitos (científicos)



Essas etapas são seguidas pelos 
estudantes a medida que estes observam as 
homogeneidades e heterogeneidades do jardim. 
Assim, eles são levados observar detalhes e 
crias questionamentos. O professor deverá 
orientá-los na elaboração de hipóteses baseados 
na observação e no conteúdo conceitual da aula. 
Os estudantes são levados a observar diferenças 
entre as plantas e sua mudança com o passar o 
tempo. Essas diferenças que caracterizam a 
espécie, são descritas em forma de desenhos 
feitos pelos estudantes.

Resultados e Discussão

Há uma clara motivação nos estudantes 
quando seus professores realizam aulas práticas, 
fora do monótono ambiente da sala de aula. A 
aula prática incentiva a curiosidade dos 
estudantes e desperta de forma mais efetiva seu 
gosto pela ciência. Portanto, a utilização do V 
proposta nesse trabalho relacionado com o 
ensino de ciências [4] toma um aspecto 
inovador por utilizá-lo em aulas de ciências,  
particularmente nas que envolvem reinos animal 
e vegetal. O diagrama V irá contribuir com a 
preparação e organização da aula, sendo 
possível conhecer as idéias prévias dos alunos, 
bem como suas vivencias expectativas para a 
construção e reconstrução de conceitos  e 
teorias. O V epistemológico nessa pesquisa foi 
mais que um simples formulário a ser 
preenchido, consideramos o presente 
instrumento como uma  ferramenta didática no 
processo de investigação possibilitando a 
reflexão do que o aluno já sabe.
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