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AS AULAS DE CIÊNCIAS NATURAIS COM ESTUDANTES DOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: CONHECER A REALIDADE PARA
INTERVIR DE VERDADE
SZELEST, Tatiani Roland 1
Resumo: Este artigo apresenta uma discussão acerca dos dados de um diagnóstico
realizado com professores das séries/anos iniciais do ensino fundamental e suas
práticas educativas em relação aos conteúdos de Ciências Naturais. Após identificar
as necessidades, anseios e demais motivos que impedem aulas de caráter científico
o artigo traz contribuições de Delors et al (1998) na tentativa de gerar um movimento
de mudança na atual postura docente perante a importância dos processos de
alfabetização científica na construção de sociedades onde as relações entre
Ambiente, Ciência e Tecnologia sejam mais equitativas.
Palavras-chave: Ciências naturais. Formação docente. Alfabetização científica.
Resumen: En este artículo se presenta un análisis de los datos de un diagnóstico
realizado con los maestros de los grados / años de escuela primaria y sus prácticas
educativas en relación con los contenidos de Ciencias Naturales. Después de
identificar las necesidades, preocupaciones y otros motivos que impiden que la
enseñanza de un artículo científico aporta contribuciones Delors et al (1998) Un
intento de generar un movimiento para el cambio en el enfoque actual hacia la
enseñanza de la importancia de los procesos de alfabetización científica en la
construcción de sociedades donde las relaciones entre medio ambiente, la Ciencia y
la Tecnología son más justa.
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Palabras clave: Ciencias naturales. Formación del profesorado. Alfabetización
científica.
1 INTRODUÇÃO
O ensino de Ciências Naturais no Brasil ainda está num processo de
construção. Sua implementação em todas as séries/anos escolares no ensino
fundamental é recente, cerca de 40 anos.
Os professores que atendem aos estudantes dos anos iniciais do ensino
fundamental são pedagogos (licenciados) ou podem ter como formação o curso
Normal (Magistério / nível médio).
Esses professores do chamado ensino globalizado ou CAT (Currículo por
Atividades) desenvolvem todas as áreas dos saberes com os discentes.
Normalmente são professores regentes e únicos em sala de aula.
Segundo pesquisa realizada numa realidade brasileira os docentes dos anos
iniciais, em sua maioria, não se sentem preparados para desenvolver os conteúdos
de Ciências Naturais e, apesar do contato com a pesquisa na Universidade negam
uma formação voltada à alfabetização científica.
Delors et al (1998) contribui à discussão de dados acerca dos resultados de
um diagnóstico sobre o ensino de Ciências nos anos inicias e em como os
professores percebem sua prática nessa área do conhecimento e as necessidades
bem como dificuldades que existem para uma educação com valores investigativos.
2 BREVE HISTÓRIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS NO BRASIL
O ensino de Ciências Naturais no Brasil começa a ser amplamente divulgado
a partir de 1971 com a promulgação da Lei n. 5692/71 que estende a
obrigatoriedade da disciplina nas oito séries do primeiro grau. No decorrer da história
vários processos foram acontecendo na sociedade e consequentemente atingiram a
formação docente e sua prática em sala de aula.
O ensino de Ciências da Natureza no Século XX passou a espelhar o
momento político e social do país, explica Calil (2005). O ensino teve significativas
mudanças por conta disto e estas alterações foram acompanhadas pela legislação
vigente em cada diferente período.
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Os novos modelos apontam para o ensino baseado na construção do
conhecimento pelo próprio aluno (futuro professor), que deve deixar a
posição passiva de receber e compreender os ensinamentos passados pelo
professor para assumir a posição de busca do próprio conhecimento, pela
construção e significação de saberes a partir do confronto com situações
reais ou simuladas da prática profissional, estimulando as capacidades
crítico-reflexivas e de aprender a aprender. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO CARLOS, 2005, p. 25 apud NASCIMENTO; FERNANDES;
MENDONZA, 2010, p. 242).

A partir dos Anos 1990 “tornou-se explícita a necessidade de analisar a
articulação existente entre ciência, tecnologia e sociedade.” (NASCIMENTO;
FERNANDES; MENDONZA, 2010, p. 227) possibilitando um novo cenário com
incertezas sobre a produção científica e tecnológica. Entretanto não havia relação
evidente da produção com as necessidades da maior parte do povo brasileiro.
Ainda é atual o que afirmou Gil-Pérez (1999) quando alertou sobre a
importância da revisão do papel da educação científica no contexto atual
incorporando nos currículos escolares temas que remetam às transformações
sociais e ambientais geradas por tantos sucessos científicos e tecnológicos
revolucionando positivamente o ensino de Ciências o que contribuiria ao interesse
dos alunos que veriam a utilidade de seus estudos.
Nascimento, Fernandes e Mendonza (2010) ressaltam que ainda é marcante
o distanciamento entre os pressupostos do ensino de Ciências e sua concretização.
Muitos fatores são atribuídos a esta dificuldade dentre eles às dificuldades
dos docentes em romper com uma enraizada concepção positivista da ciência e com
uma concepção autoritária da relação ensino e aprendizagem onde a acumulação
de informações e de produtos científicos segue normatizando a prática educativa; às
carências de formação científica e pedagógica; às inadequadas condições de
trabalho que são fundamentadas em princípios antagônicos à formação de cidadãos
verdadeiramente críticos.
Apesar dos vínculos existentes entre o poder político-econômico, o
desenvolvimento científico-tecnológico e a sociedade, na maior parte das
vezes, o ensino de ciências ainda restringe-se ao oferecimento de
conhecimentos prontos e acabados aos estudantes, sem considerar as
ambiguidades decorrentes dos processos de produção e utilização dessas
atividades. (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONZA, 2010 p. 241).

O desafio desta década está claro e pulsante no discurso educacional.
Precisa-se de forma emergente desenvolver estratégias para que haja uma prática
docente coerente com as necessidades contemporâneas.
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Muitas estratégias de ensino já deveriam estar ancoradas nas discussões do
Relatório de Delors et al (1998) à UNESCO (2001) que pontua:

[...] la competência como un “saber hacer”, en el sentido de un saber
actuar e interactuar; de un saber cómo, antes de un saber qué. Pero
además, como un saber hacer con calidad técnica y com calidad ética;
eficiente y al mismo tiempo respetuoso; creativo, pero a la vez
constructivo. Un saber hacer eficaz, que contribuya al crecimiento
personal y también al fortalecimiento de la convivencia.

Será que os professores vivenciaram a educação fundamentada nos pilares
de Delors et al(1998)? É preciso então conhecer o docente para intervir
adequadamente na prática educativa.

3 CONHECENDO UMA REALIDADE

Em um município da região metropolitana de Porto Alegre no RS identificouse um elevado índice2 de alunos reprovados na quinta série/sexto ano escolar no
período de 2010 e 2011 na disciplina de Ciências Naturais.
Em reuniões que visavam orientar a escolha dos conteúdos para a construção
das matrizes curriculares desse município percebeu-se a insatisfação dos
professores de Ciências /Biologia em relação ao nível superficial de conhecimento
dos alunos sobre os conteúdos de Ciências da Natureza nas séries/anos finais do
Ensino Fundamental, visto ser uma disciplina que acompanha os alunos desde o
primeiro ano escolar.
Após muitas discussões ficou clara a importância de investigar como os
professores das séries/anos iniciais estavam trabalhando com essa disciplina.
O município investigado concentra cerca de 196 mil habitantes3 numa área
territorial de setenta e um quilômetros quadrados.
Para atender à demanda educacional, conta com vinte e sete escolas da rede
municipal, dezessete escolas estaduais e dez escolas particulares. Há apenas uma
instituição de nível superior (Faculdade de Administração) e até final de 2012

2

Em 2010 foram reprovados 500 alunos de um total de 2117 alunos matriculados na quinta série/ano
nas escolas municipais. Em 2011 o número de reprovados foi de 460 alunos reprovados de um total
de 2027 alunos matriculados e frequentes nas escolas municipais.
3
Fonte: IBGE (2010).
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aconteceram audiências públicas para a instalação de uma escola técnica do
governo federal.
Para entender as queixas dos professores das séries/anos finais do ensino
fundamental e na busca de subsídios para auxiliar os professores primários foi
construído e desenvolvido um instrumento de coleta de dados (ICD) que resultou em
um diagnóstico.
O ICD foi realizado com os professores traduzindo as respostas numa
imagem fiel da realidade sobre como os docentes trabalham os conteúdos de
Ciências com os estudantes; as dificuldades enfrentadas, êxitos, anseios, recursos
disponíveis, formação profissional do professor e expectativas de melhoria através
de uma formação continuada.
No período da pesquisa (2010/2011) o município investigado possuía o
mesmo universo amostral composto por 337 diferentes professores atuantes nas
séries/anos iniciais do ensino fundamental considerando-se todas as 27 escolas da
rede municipal de ensino. Esses professores compuseram a população alvo da
pesquisa (n= 337).
Não houve seleção de amostra, visto a intenção da pesquisadora em realizar
um senso.
Do universo amostral (n=337 / 2010 e 2011) participaram desse ICD1 / 2010 =
305 professores (92% do público alvo / n=305).

4 OS RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO

Em relação à formação acadêmica dos professores é possível perceber que a
grande maioria já possui curso superior e o grupo, de maneira geral, movimenta-se
em busca de especializações através de cursos de pós-graduação (lato sensu) e
apenas um professor atuante tem a formação em Mestrado (stricto sensu). Afirmar
que o grupo de professores desse município não tem qualificação seria um ato
calunioso e, portanto, esta não poderia ser a justificativa para as dificuldades no
ensino e aprendizagem de Ciências.
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Tabela 1 - Formação Acadêmica dos Professores

Formação Acadêmica dos Docentes
Ensino Médio - Magistério
Superior Incompleto
Superior Completo
Especialização
Mestrado
Doutorado

Indivíduos

Frequência %

20
76
126
82
1
0

7
25
41
27
0
0

Fonte: A Pesquisadora

A preparação dos professores para ministrar as aulas de Ciências foi
considerada inadequada para 60% dos docentes entrevistados. Tanto o curso de
Magistério quanto a universidade não deixou a maioria dos professores seguros
para desenvolver os conteúdos de caráter científico. Os outros 40% dos professores
afirmam estar preparados, entretanto nas questões seguintes demonstraram grande
insegurança nas atividades relacionadas às Ciências Naturais.
Apesar de conscientes da preparação insuficiente para desenvolver aulas
mais atrativas e dinâmicas, 70% dos professores não frequentaram quaisquer tipos
de cursos e/ou aperfeiçoamento na área do ensino das ciências nos últimos dois
anos.
Tabela 2 - Argumentos usados pelos docentes para justificar a falta de envolvimento em atividades na
área de Ciências

Justificativas para não participar de atividades de
Indivíduos
atualização na área das Ciências Naturais
Carga horária excessiva de trabalho
101
Formações em horários de aula
116
Falta de liberação da escola para participar de formações
34
Ausência da necessidade de participar de formações
10
Desinteresse pelos temas propostos
25
Falta de incentivo financeiro
85
Dificuldade no acesso e deslocamento para a formação
60
Nenhuma das alternativas
81
Outros
30

Frequência
%
33
38
11
3
8
28
20
27
10

Fonte: A Pesquisadora

Contraditoriamente ao sentimento de despreparo, 66% dos professores
afirmam que os alunos têm uma participação ativa em sala de aula. Isso corrobora a
ideia de que os conteúdos de Ciências Naturais são fascinantes e expressivos
mesmo que trabalhados de forma inadequada.
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Em relação às práticas utilizadas pelos docentes nas aulas de Ciências
salienta-se a predominância da aula expositiva dialogada4, os trabalhos em grupos,
construção de materiais alternativos, desenvolvimento de projetos de aprendizagem,
resolução de problemas, manifestações através da música, dança ou teatro, textos
coletivos e edição de imagens.
Como práticas menos utilizadas encontram-se as cópias de textos, saídas a
campo, elaboração de experimentos, simulações, aulas no ambiente informatizado
da escola, estudo de caso, trilhas, desafios e documentários.
Aparecem, como sugestão de alguns poucos professores, as práticas em
hortas escolares, construção de maquetes e a utilização de filmes infantis.
Os professores (83%) consideram a infraestrutura da escola inadequada para
o desenvolvimento de aulas com abordagem científica e 84% dos docentes afirmam
que os recursos da escola são insuficientes para uma educação que vise a
alfabetização científica dos alunos.
Em relação ao acervo bibliográfico e videográfico das escolas, 70% dos
professores acham que os recursos voltados para os conteúdos de Ciências são
insatisfatórios.
Sobre a inserção do cotidiano do aluno nas aulas, 69% dos professores
afirmam que conseguem inserir a realidade social aos conteúdos de Ciências
desenvolvidos na escola.
Curioso perceber que apenas 52% dos professores procura informar-se sobre
as inovações científicas que são divulgadas. Se a ciência é dinâmica e sempre há
dados novos que chegam à sociedade, como justificar esta inserção da realidade
social na sala de aula já que os professores não se mantêm atualizados?
Alguns índices importantes e preocupantes dizem respeito às atividades de
caráter científico que os docentes afirmam participar. Foram 79% dos professores
que disseram contribuir com atividades de desenvolvimento científico, contudo
quando solicitados a marcar quais eram essas atividades percebe-se que dos 305
professores, 279 assinalaram participar das feiras de ciências e 171 professores
trabalhavam com a comemoração de datas ambientais.
A Feira de Ciências desse Município não apresenta caráter científico segundo
relatos da Secretaria de Educação até meados de 2012 quando ocorreu uma Feira

4

Modelo onde o professor discorre sobre o conteúdo para o público ouvinte, neste caso, os alunos.
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com caráter mais voltado à investigação e pesquisa. Comumente há poucos
trabalhos apresentados na área das Ciências visto que a grande maioria das escolas
leva projetos de outras áreas do conhecimento transformando a feira numa
exposição de trabalhos das várias áreas do conhecimento e não demonstram
critérios científicos claros de sua escolha para estarem ali expostos.
Os estudantes apresentam-se despreparados para discorrer sobre a própria
criação e, de maneira geral, não ocorrem inovações nos trabalhos apresentados o
que empobrece o evento municipal e impede o avanço em direção da formação de
alunos alfabetizados cientificamente.
A comemoração de datas ambientais é outra preocupação, pois comumente
os alunos fazem trabalhos de pintura em cópias reproduzidas de uma realidade
distorcida. A questão ambiental é tomada apenas como visão dos problemas da
natureza e o trabalho das datas comemorativas torna a educação ambiental algo
obsoleto e paliativo não atingindo também nenhuma participação de caráter
científico.
Consta nos resultados do diagnóstico um levantamento dos conteúdos
propostos nas matrizes curriculares do município que deverão ser trabalhados com
os alunos nos cinco primeiros anos do ensino fundamental.
Os professores registraram suas maiores dificuldades em cada item. Os
conteúdos mais assinalados foram: Rejeitos e resíduos; rochas e solos; biomas
brasileiros; ciclo de vida dos animais; reprodução e nascimento dos animais; árvores
nativas e exóticas; processos de germinação; diferenças fenotípicas; descarte de
resíduos perigosos; sexualidade; sistema nervoso: funções e cuidados; sistema
genital

e

reprodutor;

seres

decompositores;

ecossistemas;

camuflagem

e

mimetismo.

5 PRÁTICA COERENTE OU UMA REALIDADE CARENTE? DISCUTINDO
RESULTADOS À LUZ DA PROPOSTA DE DELORS

A partir do diagnóstico levantado é possível perceber que muitas carências se
apresentam como obstáculos à prática de um ensino de Ciências de qualidade:
formação inicial e continuada insuficientes, falta de informações científicas e
infraestrutura

escolar

insuficiente

para

desenvolver

práticas

com

caráter

investigativo.
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Delors et al (1998) trata a busca do conhecimento como um fim em si mesmo
e ressalta a importância do papel docente na formação de atitudes perante o estudo.
Segundo eles, os professores “Devem despertar a curiosidade, desenvolver a
autonomia, estimular o rigor intelectual e criar as condições necessárias para o
sucesso da educação formal e da educação permanente.” (DELORS et al, 1998,
p.152).
Como ajudar o professor a desenvolver isso na escola se a própria vivência
acadêmica não lhe preparou o suficiente para tal desafio?
Sobre isso, Delors et al (1998, p. 153) aponta:
É por isso que são enormes as responsabilidades dos professores a quem
cabe formar o caráter e o espírito das novas gerações. A aposta é alta e
põe em primeiro plano os valores morais adquiridos na infância e ao longo
de toda a vida.

No Capítulo sete do Relatório de Delors e colaboradores à UNESCO o autor
salienta que para se atingir a melhoria na qualidade educacional é preciso que a
seleção (recrutamento) docente e sua formação sejam revistos bem como as
condições de trabalho.
Foi possível perceber no diagnóstico construído que as reivindicações
docentes acompanham a mesma linha de pensamento. Como melhorar a atuação
sem investimentos? Para Delors et al (1998, p. 153), os professores “só poderão
responder ao que deles se espera se possuírem os conhecimentos e as
competências, as qualidades pessoais, as possibilidades profissionais e a motivação
requeridas.”
Até para motivar a prática de experimentos, conhecimento de conceitos,
desenvolvimento de atitudes o professor necessita de recursos. Muitas vezes
materiais simples como lupas, tubos de ensaio e/ou recipientes para coletas, uma
pequena balança ou ainda recursos tecnológicos como um computador e projetor
multimídia podem transformar uma aprendizagem mecânica em prática altamente
significativa.
É preciso resgatar no aluno a autoria de sua história escolar fazendo-o
colaborar na construção coletiva de saberes e no desenvolvimento de suas
aprendizagens. Para isso é preciso aguçar sua curiosidade, tirá-lo da passividade.

89

SZELEST, T. R. As aulas de ciências naturais com estudantes dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental: conhecer a realidade para intervir de verdade. RGSN - Revista Gestão,
Sustentabilidade e Negócios, Porto Alegre, v. 5, n. 1, p. 81-92, jun. 2017.
Passando os alunos menos tempo na escola do que diante da televisão, a
seus olhos é grande o contraste entre a gratificação instantânea oferecida
pelos meios de comunicação, que não lhes exige nenhum esforço, e o que
lhes é exigido para alcançarem sucesso na escola. (DELORS et al, 1998,
p.154).

Para desenvolver tais práticas o professor precisará encontrar-se num eterno
movimento de troca, de partilha com outros colegas. A maior parte dos professores
ao argumentar os motivos que lhe impedem de participar de formações na área de
Ciências Naturais dizem que as opções (quando aparecem) são em horários de
trabalho e a escola não facilita a dispensa do professor.
Uma alternativa para esse tipo de dificuldade seria uma proposta na
modalidade a distância onde eventualmente o docente poderia participar de fóruns,
chats de discussão e realizar seus estudos em horários mais adequados a sua
realidade. Para Delors et al (1998, p. 156): “O saber pode evidentemente adquirir-se
de diversas maneiras e o ensino a distância ou a utilização de novas tecnologias no
contexto escolar têm-se revelado eficazes.”
É vital salientar, ainda mais tratando-se dos conteúdos de Ciências que:
O trabalho do professor não consiste simplesmente em transmitir
informações ou conhecimentos, mas em apresentá-los sob a forma de
problemas a resolver, situando-os num contexto e colocando-os em
perspectiva de modo que o aluno possa estabelecer a ligação entre a sua
solução e outras interrogações mais abrangentes. (DELORS et al, 1998,
p.156).

Se 93% dos professores entrevistados já tem formação mínima da graduação
significa que vivenciaram (ou deveriam tê-lo feito) o processo investigativo na
academia e sua prática deveria refletir essa busca. Contudo, os professores (60%)
sentem-se despreparados para desenvolver conteúdos de Ciências Naturais.
Frente a esse preocupante dado, Delors et al (1998, p. 157) contribui:
A grande força dos professores reside no exemplo que dão, manifestando
sua curiosidade e sua abertura de espírito, e mostrando-se prontos a
sujeitar as suas hipóteses à prova dos fatos e até a reconhecer os próprios
erros. Devem, sobretudo, transmitir o gosto pelo estudo. [...] é preciso
repensar a formação de professores de maneira a cultivar nos futuros
professores, precisamente, as qualidades humanas e intelectuais aptas a
favorecer uma nova perspectiva de ensino que vá no sentido proposto pelo
presente relatório.
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Sem dúvida um primeiro passo é diagnosticar as necessidades de cada
envolvido no processo ensino e aprendizagem para que medidas corretivas possam
elevar a qualidade educacional o que refletirá certamente num coletivo cidadão
ético, justo e em eterna busca.
Esse artigo não visa esgotar a discussão dos dados coletados, mas analisar
alguns pontos importantes à luz das iniciativas contemporâneas para uma educação
que atenda a todos de forma igualitária e atenda às necessidades de seu tempo.
Para Delors et al (1998, p. 162): “É preciso tentar em especial recrutar e
formar professores de ciências e de tecnologia e iniciá-los nas novas tecnologias.”
O diagnóstico realizado fez parte de um estudo5 investigativo que fomentou a
criação de uma nova metodologia chamada VEC (Vivenciando o ensino de Ciências)
e de um recurso, TEIA-C (Tecnologia Educacional Inclusiva para Alfabetização
Científica).

6 CONSIDERAÇÕES
A percepção da importância do processo investigativo na construção do
sujeito crítico, reflexivo e atuante em sua realidade é indiscutível.
Para o desenvolvimento dessas competências, de habilidades bem como
atitudes promotoras de crescimento social o professor precisa receber a atenção
necessária para desenvolver esse processo de mudança.
O docente precisará de oportunidades para continuar sua formação inicial, ter
recursos adequados a um trabalho voltado à alfabetização científica, ser
reconhecido socialmente e financeiramente por seus avanços e atuação profissional.
O professor, assim como o estudante, precisará vivenciar os saberes (fazer,
ser, conhecer, aprender) para então também praticar o saber conviver.
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