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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar os desafios e as potencialidades 
do uso de estratégias didáticas durante as aulas de ciências em uma turma de 
discentes dos anos escolares iniciais e suas contribuições no processo ensino-
aprendizagem, utilizando-se fundamentos teórico-práticos de Lev Vygotsky. A 
investigação foi desenvolvida em uma abordagem qualitativa, configurando-se 
como uma pesquisa de intervenção desenvolvida em uma escola pública do 
município de Jequié, na disciplina de ciências naturais durante uma unidade 
letiva, seguindo os conteúdos curriculares já previstos no planejamento da 
escola. Os participantes da pesquisa foram 22 discentes de uma turma de 4º ano 
da escola supracitada. A intervenção foi desenvolvida com conteúdos de 
ciências, utilizando diferentes estratégias didáticas, objetivando motivar e 
despertar o interesse dos discentes para as ciências. As atividades foram 
distribuídas em 12 aulas ocorridas nos meses de dezembro de 2014 a janeiro de 
2015. A obtenção de dados foi realizada por meio de: diário de campo, de um 
questionário aplicado aos discentes após a intervenção e também todos os 
dados produzidos durante o desenvolvimento das atividades em sala de aula, a 
participação, o envolvimento, a motivação e interesse dos discentes assim como 
toda produção escrita e oral. Os dados foram analisados focando todo o 
processo (o depoimento dos discentes, a participação dos mesmos durante o 
trabalho, seu comportamento e envolvimento com as atividades). A análise 
evidenciou que as estratégias são recursos que enriquecem as aulas de ciências 
deixando-as atrativas e dinâmicas, além de contribuir com diversos aspectos de 
suma importância para o desenvolvimento do processo de aprendizagem do 
educando e consequentemente a melhoria da educação básica, sendo eles: a 
cooperação entre professor e discentes, a interação entre os pares, a participação 
em sala, a relevância do conhecimento prévio para a facilitação da 
aprendizagem e o papel do professor como mediador desse processo. Assim 
inferimos que os dados obtidos dão indicativos de que há uma real e 
consistente possibilidade de vantagens no uso das estratégias como elementos 
mediadores da aprendizagem no ensino de Ciências nos anos iniciais.  
 

 

 

Palavras-chaves: Estratégias didáticas; ensino de Ciências; ensino-

aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aimed to evaluate the potential use of teaching strategies during 
science class students in a class of the early school years and his contributions to 
the teaching-learning process, using theoretical and practical foundations of 
Lev Vygotsky. The research was developed in a qualitative approach, 
configured as an intervention research developed a public school in the city of 
Jequié, in the discipline of natural sciences during a school unit, following the 
curriculum content already provided for in school planning. The participants 
were 22 students in a class of 4th year of the aforementioned school. The 
intervention was developed with science content, using different teaching 
strategies, aiming to motivate and arouse the interest of students to the sciences. 
The activities were divided into 12 classes occurred in the months of December 
2014 to January 2015. The data collection was carried out through: field diary, a 
questionnaire administered to students after the intervention, and also all the 
data produced during the development of activities in the classroom, 
participation, involvement, motivation and interest of students as well as all 
production written and oral. Data were analyzed focusing on the whole process 
(the testimony of students, their participation in the work, their behavior and 
involvement in activities). The analysis showed that the strategies are resources 
that enrich science classes leaving them attractive and dynamic, and contribute 
to various aspects of paramount importance to the development of the student's 
learning process and consequently the improvement of basic education, as 
follows: cooperation between teacher and students, interaction among peers, 
participation in class, the importance of prior knowledge to facilitating learning 
and the teacher's role as a mediator of this process. So we infer that the data 
give indications that there is a real possibility and consistent advantages in the 
use of strategies as mediators elements of learning in science teaching.  
 
 
 
Key words: teaching strategies, teaching science, teaching and learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Saber Científico é o conhecimento claro e algo, fundado quer sobre 

princípios evidentes e demonstração quer sobre raciocínios experimentais, ou 

ainda, sobre a análise das sociedades e dos fatos humanos. Seu ensino tem 

como objetivo promover a formação integral do cidadão, como ser pensante e 

atuante (BATISTA; ROBSON; DAYANA, 2011). Entretanto, marcado por um 

ensino tradicional, mesmo com os avanços esse objetivo do ensino de Ciências 

não vem sendo alcançado de forma satisfatória. 

De acordo com Krasilchik (1987), a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) nº. 4.024/61 a disciplina de ciências passou a ser obrigatória 

para todo o curso ginasial (atualmente ensino fundamental II) e somente a 

partir da Lei 5.692/71 passou a ter caráter obrigatório no ensino primário 

(atualmente fundamental I).  A formação inicial de professores para esse nível 

de ensino passou a ser discutida e realizada na década 1970, desse período até 

os dias atuais, o ensino de Ciências passou por diversas reformulações e sofreu 

e sofre ainda interferência da legislação brasileira.  

Na primeira década do século XXI, o ensino de Ciências representou 

um espaço para a discussão das relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente, com o objetivo de formar um discente crítico. Percebe-se dentre esse 

processo histórico que o ensino de Ciências no país é recente, e que passou e 

continua passando por diversas alterações. Entretanto, ainda hoje apresenta 

resultados insuficientes do ponto de vista da aquisição e aplicação do 

conhecimento científico no dia-a-dia das pessoas. 

Ensinar nos dias atuais não é tarefa fácil, a causa dessa dificuldade pode 

estar em diversas situações como: formação docente inadequada, condições 

precária das escolas, livros didáticos mal elaborados, a falta de importância dos 

discentes em relação à educação e à falta de participação dos pais na educação 

de seus filhos. Essas dificuldades atingem diretamente o ensino de Ciências que 
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continua, na maioria das escolas, memorístico, descontextualizado e cansativo 

para os educandos (OLIVEIRA, 2013). 

Todavia, os conteúdos abordados na disciplina de Ciências possibilitam 

que os discentes compreendam melhor o mundo à sua volta interagindo com o 

mesmo de maneira consciente, contribuindo para o desenvolvimento de uma 

pessoa que saiba questionar o que vê e o que ouve, que compreenda como 

utilizar os recursos naturais e reflitam sobre as questões éticas relacionadas 

entre ciência, tecnologia e sociedade (BRASIL, 1997).  

Estamos vivendo numa época muito contraditória. Por um lado 

enfrentamos muitos problemas ambientais, e por outro uma intensa busca por 

uma vida saudável e de qualidade, o que confere relevância ao conhecimento 

Científico e Tecnológico, como instrumento capaz de proporcionar uma análise 

crítica e atuação na realidade. Assim, o ensino de Ciências desde os anos 

escolares iniciais tem o papel de despertar nos discentes, o interesse pela 

temática. Para tanto, o professor precisa estar preparado para utilizar diversas 

metodologias/estratégias capazes de proporcionar aos discentes a 

problematização de conteúdos, bem como, a capacidade de estabelecer relações 

entre tais conteúdos com a vida e seus interesses.  

Segundo Batista, Robson e Dayana (2011), os anos escolares iniciais são 

propícios para que a criança construa conceitos e apreenda de modo mais 

significativo o ambiente que a rodeia, por meio da apropriação e compreensão 

das Ciências Naturais. Todavia, apesar da importância do ensino de Ciências 

para a formação de cidadãos mais conscientes ainda é pouco trabalhado neste 

período de escolarização, devido à supervalorização atribuída ao ensino de 

Matemática e a Língua Portuguesa. 

Fumagalli (1998, p. 15) afirma que, 

não ensinar ciências nas séries iniciais, apontando que as 
crianças não possuem capacidades intelectuais, é uma forma de 
discriminá-las como sujeitos sociais (...). Embora no discurso 
pedagógico reconhece-se a importância social de abordar as 
ciências no nível básico de educação, na prática escolar o 
conhecimento científico e tecnológico parece estar ausente, 
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tendo em vista a prioridade ao ensino das matérias chamadas 
instrumentais (Matemática e Linguagem).  

É entendimento de que o ensino de Ciências se faz necessário desde os 

anos escolares iniciais, considerando o início da alfabetização, momento em que 

as crianças estão sendo despertadas para a leitura, escrita, números e também 

para a natureza/meio ambiente, elas são curiosas e questionadoras. Sendo 

assim, cabe ao professor estimular a curiosidade e o interesse das crianças, 

estimulando a interação entre as próprias crianças e com o meio em que vivem. 

Segundo Soares (2010) para que o ensino se torne agradável para 

discentes e professores, precisa ser trabalhado de forma diferenciada, com uso 

de estratégias que facilitem o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos. 

Ao utilizar diversas estratégias de ensino o professor torna as aulas mais 

prazerosas e diferenciadas das demais, propiciando assim, o amadurecimento e 

desenvolvimento das crianças, bem como, o interesse, a motivação e o senso 

crítico diante do contexto social em que vivem.  

As crianças são extremamente curiosas e donas de alguns “porquês”, 

sendo assim é necessário que a escola respeite a idade mental e o tempo de 

aprendizagem dos discentes, levando em conta a diversidade, propiciando 

assim diferentes maneiras de aprendizagem.  

Ao tratar do contexto social nos reportamos ao pensamento do 

pesquisador Lev Vygotsky, que contribuiu de forma significativa para facilitar a 

compreensão de como ocorre a aprendizagem nos discentes, isto a partir de 

seus estudos que tinha como um dos pontos principais, a interação do 

indivíduo com seu meio social. Esse estudioso aborda ainda em sua teoria 

alguns elementos de mediação que podem contribuir para o desenvolvimento 

da aprendizagem no indivíduo.  

Nessa pesquisa utilizamos as estratégias didáticas como elemento 

mediador que pode vir a colaborar para um melhor desempenho dos discentes 

durante as aulas de ciências.  
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Justificamos assim a importância desse estudo, pois o ensino de 

Ciências deve estar presente desde o inicio da formação do cidadão, ou seja, o 

ensino de Ciência se faz necessário desde os anos iniciais de ensino, pois a 

criança é cidadã que se constrói através de inúmeros atos interativos com os 

outros e com o meio em que vive.  

Essa prática do ensino de Ciências justifica-se por: correlações que 

estabelece com outras áreas de conhecimento; é de suma importância para a 

compreensão do mundo contemporâneo; permite a participação da criança nas 

discussões sociais e nas discussões sobre o papel do cientista; desperta a 

curiosidade das crianças; permite aulas produtivas além do espaço escolar. 

Sendo assim, é indispensável o entendimento das ciências pelas crianças desde 

os primeiros anos de escolarização atentando-se para uma abordagem e 

metodologias adequada para esse nível de escolaridade.  

O processo ensino-aprendizagem deve proporcionar uma melhor 

compreensão dos conteúdos, que por sua vez precisam ser trabalhados de 

forma que motive e desperte o interesse e dos discentes. Portanto, a utilização 

de estratégias diferenciadas na sala de aula se torna uma metodologia para  

tornar as aulas de ciências mais dinâmicas, contribuindo para o 

desenvolvimento de diferentes possibilidades de aprendizagens, não só do 

ensino de Ciências, mas também das relações humanas, sociais e afetivas.  

Para o desenvolvimento da nossa pesquisa apresentada nesta 

dissertação buscamos responder ao seguinte questionamento: Quais os limites e 

possibilidades do uso de estratégias didáticas no ensino de Ciências para discentes dos 

anos escolares inicias no processo de ensino-aprendizagem à luz dos os pressupostos de 

Lev Vygotsky? 

Nesta perspectiva, essa pesquisa teve como objetivo principal avaliar os 

limites e potencialidades das estratégias didáticas durante as aulas de ciências naturais 

em uma turma de discentes dos anos escolares iniciais à luz dos pressupostos de Lev 

Vigotsky. Realizando assim uma reflexão sobre como a prática pedagógica no 

ensino de Ciências pode ser melhorada. Para alcançar esse objetivo principal 
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estabelecemos três objetivos específicos, os quais são: 1) Identificar os conteúdos e 

as estratégias utilizadas no ensino de Ciências nos anos escolares iniciais; 2) Planejar e 

aplicar estratégias didáticas em aulas de ciências; 3) Verificar as dificuldades e 

possibilidades do uso de estratégias didáticas no ensino de Ciências nos anos escolares 

iniciais. 

1.1-Estrutura da Dissertação 

Após essa parte inicial, assim está estruturada a dissertação: 

Na segunda parte da dissertação trazemos o referencial teórico da 

pesquisa. Nesse tópico apresentamos uma breve discussão sobre os aspectos 

históricos do ensino de Ciências, visando esclarecer como, quando e como 

surgiu esse ensino na escola de nível fundamental. Realizamos ainda um 

levantamento das publicações das dissertações relacionadas ao uso das 

estratégias didáticas no nível fundamental I com o objetivo de identificar a 

produção científica sobre o uso de estratégias para o ensino de Ciências nesse 

nível de ensino. 

Além disto, abordamos o ensino de Ciências e sua importância para as 

séries iniciais, e dentro desse contexto discutimos como ocorre a formação do 

pedagogo para a disciplina de Ciências. Abordamos sobre as estratégias 

didáticas, como essas contribuem para melhoria do ensino de Ciências e como 

vem sendo utilizadas nesse nível de escolarização. Tratamos sobre as ideias de 

Lev Vigotsky discutindo alguns pontos da teoria desse pesquisador os quais 

subsidiam análise dos dados obtidos na pesquisa.   

Na terceira parte, apresentamos o percurso metodológico que 

construímos para desenvolver a pesquisa articulado com o referencial teórico 

utilizado. Nessa parte, abordamos o tipo de pesquisa que adotamos, explicamos 

os métodos utilizados para a obtenção de dados do estudo, descrevemos as 

estratégias que foram utilizadas no processo, apontamos local onde a pesquisa 

aconteceu e descrevemos o perfil dos participantes da mesma. 
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Na quarta parte, situamos os resultados e análise dos dados obtidos na 

pesquisa, descrevendo as aulas e as estratégias utilizadas, e analisamos as 

dificuldades e potencialidades de cada estratégia, ressaltando as ideias de 

Vigotsky durante cada momento analisado. 

Na quinta parte, tecemos algumas considerações finais em relação à 

pesquisa, a partir da análise dos dados e respondemos a questão que embasou o 

estudo aqui apresentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS ESCOLARES INICIAIS 

O ensino de Ciências é um componente essencial na educação básica, 

visto que ele colabora de maneira significativa para o desenvolvimento do 

individuo, pois contribui para que o sujeito compreenda melhor o mundo que o 

cerca, além de desenvolver o senso crítico, a autonomia, a reflexão e o 

desenvolvimento do pensamento dos mesmos.  

O ensino de Ciências, entre outros aspectos, deve contribuir 
para o domínio das técnicas de leitura e escrita; permitir o 
aprendizado dos conceitos básicos das ciências naturais e da 
aplicação dos princípios aprendidos a situações práticas; 
possibilitar a compreensão das relações entre a ciência e a 
sociedade e dos mecanismos de produção e apropriação dos 
conhecimentos científicos e tecnológicos; garantir a transmissão 
e a sistematização dos saberes e da cultura regional e local 
(FRANCALANZA et al.,1986,p.26-27). 

Porém, segundo Medeiro (2003) existe ainda alguns problemas 

presentes no ensino de Ciências sendo estes por exemplo, o predomínio da 

verbalização por parte dos docentes, não permitindo que os discentes contribuam 

com seus saberes advindos de sua vivência fora dos muros da escola, saberes 

esses que são importantes contributo para que se estabeleça relação entre a vida 

cotidiana e o ensino de Ciências. Um outro problema é a formação inadequada do 

professor, o que acaba fazendo com que esse profissional tenha uma prática 

pedagógica centrada no livro didático, questão esta que pode dificultar o 

desenvolvimento dessa disciplina e a contribuir para a visão equivocada do 

ensino de Ciências como algo difícil, acessíveis apenas a um grupo de pessoas 

(os cientistas). 

Para o Ensino Fundamental, a meta proposta pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) é “mostrar a Ciência como um conhecimento 

que colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, para 
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reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo” (BRASIL, 1997, 

p.21). 

O ensino dessa disciplina desde os anos escolares iniciais possibilita 

uma melhor compreensão da sociedade e contribui na formação do individuo 

para o exercício da cidadania plena, uma vez que é durante esse período de 

escolarização que a criança aprende de forma significativa sobre o ambiente que 

a cerca (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990; LORENZETTI, 2005). Para que o 

ensino dessa disciplina gere tal resultado necessita ser trabalhado de maneira 

que possibilite a participação ativa de docentes e discentes, com discussões dos 

conteúdos, que facilite a compreensão dos conhecimentos e a implicação destes 

na sociedade.  

O ensino de Ciências tem se tornado algo indispensável na 

contemporaneidade, uma vez vivemos em uma sociedade cada vez mais 

exigente que vem passando por uma fase de grandes avanços científicos, 

tecnológicos, econômicos, profissionais e ambientais, esse avanço se constitui 

em um desafio para a sociedade que deve estar preparada para tais mudanças, 

assim aumenta cada vez mais a necessidade de formação de cidadãos para o 

ensino de Ciências consciente e participativo na vida coletiva de seu grupo 

social. 

 Visto assim, faz-se necessário um novo olhar sobre o ensino de 

Ciências, atentando-se para um dos objetivos deste ensino que consiste na 

formação de um cidadão crítico e participativo nas escolhas e decisões a serem 

tomadas na sociedade, conforme mencionado por Chassot (2006, p.36) “a nossa 

responsabilidade maior em ensinar ciências é procurar fazer com que nossos 

discentes se transformem, com o ensino que fazemos, em homens e mulheres 

mais críticos”.  

 O ensino dessa disciplina deve inquietar o discente provocando 

questionamento nos mesmos diminuindo assim a visão do conhecimento 

científico como verdade absoluta, conforme os PCNs “é papel da escola e do 

professor é estimular os discentes a perguntarem e a buscarem respostas sobre a 
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vida humana, sobre os ambientes e recursos tecnológicos que fazem parte do 

cotidiano” (BRASIL, 1997, p. 61). Portanto, a escola deve favorecer aos 

indivíduos a construção de uma postura investigadora, crítica e reflexiva com 

as informações que lhes são oferecidas, levando o mesmo a uma educação 

cidadã. 

Para isso, as aulas de ciências devem ser trabalhadas de maneira que 

desperte no discente a vontade de aprender ultrapassando a visão fragmentada 

e descontextualizada do ensino, não se limitando apenas à leitura e às cópias de 

textos e cabe ao docente propor atividades que deem sentindo aos conteúdos 

abordados em sala de aula. Segundo Borges e Moraes (1998, p. 15): 

Aprender Ciências é aprender a ler o mundo. A leitura do 
mundo implica expressar, através de palavras, o conhecimento 
adquirido na interação com o ambiente e com outras pessoas. 
Construindo, integrando e ampliando conceitos. 

A formação do pedagogo para atuar neste nível de ensino (fundamental 

I) é um aspecto das séries iniciais que deve ser “repensando” em busca de uma 

melhoria do ensino de Ciências, uma vez que o método de ensino utilizado por 

esse profissional para trabalhar com a disciplina de ciências interfere 

diretamente na visão do discente a respeito da mesma.   

 A disciplina de Ciências pode se tornar algo prazeroso e esclarecedor 

para as questões vivenciadas no quotidiano através de uma didática de ensino 

adequada o que pode ser concebido por uma formação adequada desse 

profissional, como uma visão equivocada da ciência como algo difícil e distante 

da realidade caso essa disciplina seja trabalhada de forma memorística 

resultado de uma má formação do docente. 

2.1.1- Um breve caminho pela história do ensino de ciência nos anos escolares 

iniciais 

Durante a República velha a escola primária dividia-se em dois ciclos os 

quais possuíam ênfase nas ciências, porém esse ensino era pouco expressivo ou 

ausente na escolarização inicial. De 1930 a 1960 o ensino de Ciências foi 
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marcado pela Constituição de 1934, a qual instituía o ensino primário integral 

gratuito e de frequência obrigatória, extensivo aos adultos. 

As transformações ocorridas no currículo de ciências na década de 60 

foram fruto das transformações politicas e sociais ocorridas nesse período. 

Nessa época, os projetos tinham como objetivo “permitir a vivencia do método 

científico como necessário á formação do cidadão, não se restringindo mais 

apenas a preparação do futuro cientista” (KRASILCHIK, 1987, p.10), a partir de 

então se pensa em um ensino democrático, ou seja, o ensino como direito de 

todos auxiliando para que o indivíduo nas tomadas de decisões, nas resoluções 

de problemas e no pensamento racional (KRASILCHIK, 1987). 

 Segundo Nascimento et al. (2010, p 229),  o objetivo principal do ensino 

nos anos 60 era “levar os discentes à aquisição de conhecimentos científicos 

atualizados e representativos do desenvolvimento científico e tecnológico e 

vivenciar os processos de investigação científica”. E ainda, conforme o referido 

autor as mudanças curriculares ocorridas nessa época valorizavam a utilização 

do laboratório como contribuinte para a formação cientifica dos discentes como 

futuros cientistas. 

Após inúmeras discussões ocorridas nesta década, em 1961 foi 

publicada a Lei nº 4024, de 21 de dezembro de 1961 a qual fixa as Diretrizes e 

Bases da Educação. Esta Lei amplia a carga horária das disciplinas de Física, 

Química e Biologia, além disso, estende a obrigatoriedade do ensino da 

disciplina de ciências a todas as séries ginasiais (KRASILCHIK, 1987). 

Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, as 

aulas de Ciências Naturais eram ministradas apenas nas duas últimas séries do 

antigo curso ginasial. Nesta época o ambiente escolar era dominado pelo ensino 

tradicional, no qual o professor era o detentor dos saberes, a ciência era verdade 

inquestionável e os discentes eram meros reprodutores de informações. 

Nessa época começa o desenvolvimento da atividade experimental 

vista como uma solução para melhoria do ensino de Ciências. O objetivo 

principal dessa disciplina nessa época era tornar o discente um ser participativo 
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na construção do conhecimento capaz de tirar conclusões sozinhos 

(KRASILCHIK, 1987). 

Sobre esta época, os PCN’s ressaltam que: 

O objetivo fundamental do ensino de Ciências passou a ser o de 
dar condições para o aluno identificar problemas a partir de 
observações sobre um fato, levantar hipóteses, testá-las, refutá-
las e abandoná-las quando fosse o caso, trabalhando de forma a 
tirar conclusões sozinhas. O aluno deveria ser capaz de 
“redescobrir” o já conhecido pela ciência, apropriando-se da 
sua forma de trabalho, compreendida então como “o método 
científico”: uma sequência rígida de etapas preestabelecidas. É 
com essa perspectiva que se buscava, naquela ocasião, a 
democratização do conhecimento científico, reconhecendo-se a 
importância da vivência científica não apenas para eventuais 
futuros cientistas, mas também para o cidadão comum 
(BRASIL, 1997, p.18). 

Em 1964, o sistema educacional brasileiro passou por uma nova 

transformação, sendo o ensino mais valorizado nesse período, isso porque, essa 

foi a época do regime militar o qual buscava uma mão-de-obra qualificada e o 

ensino de ciência contribuía para essa qualificação, modificando assim o papel 

da escola, a qual enfatizava nesse momento a formação do trabalhador, peça 

necessária para o desenvolvimento econômico do país (KRASILCHIK, 2000).  

Segundo a autora,  

Essa postura marca uma diferença fundamental entre as etapas 
anteriores e começava-se a pensar na democratização do ensino 
destinado ao homem comum, que tinha que conviver com o 
produto da Ciência e da Tecnologia e do qual se requeria 
conhecimento, não apenas como especialista, mas também 
como profissional liberal, operário, cidadão enfim 
(KRASILCHIK, 1987, p.10). 

Conforme a autora referida, o desenvolvimento industrial desenfreado 

iniciado nos anos anteriores a década de 70, trouxe grandes consequências para 

meio ambiente o que resultou no interesse pela educação ambiental e na 

contribuição para a participação dos discentes nas discussões sobre as 

implicações sociais do desenvolvimento cientifico. Assim, os problemas 

relativos ao meio ambiente passam então a ter presença quase obrigatória em 

todos os currículos de Ciências Naturais. “Nos anos setenta, projetos para a 
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escola primária e média foram elaboradas em profusão. A crise social 

determinou também a preparação de projetos específicos para minorias, como 

alunos carentes e de etnias diferentes” (KRASILCHIK, 1987, p.17). 

Segundo Delizoicov (1990) a industrialização utilizava a tecnologia 

como meio de produção assim, era necessário que o indivíduo tivesse uma 

formação significativa em ciências, ocorreu então a necessidade da chegada do 

ensino de Ciências na escola elementar. 

Durante os anos 1970 era grande a preocupação em relação  ao ensino e 

a aprendizagem dos conteúdos científicos. Buscava-se uma reformulação no 

sistema educacional dando condições aos indivíduos para superar os desafios 

impostos pelo desenvolvimento, porém durante esse período o ensino ainda era 

desenvolvido de modo informativo, sendo esse, consequência das condições 

precárias de trabalho e formação dos docentes.  

Em 1971 foi promulgada a Lei n o 5.692/71, que afetava o sistema 

educacional provocando modificações no mesmo, foi a partir dessa lei que o 

ensino de Ciências passou a ter caráter obrigatório nas oito séries do antigo 

primeiro grau: os atuais nove anos do ensino fundamental (BRASIL, 1998). 

Nesse período a escola secundaria visava a formação de trabalhadores que se 

enquadrassem na demanda do desenvolvimento. 

Devido à crise político-econômica, as crenças na ciência como neutra foi 

abalada, o ensino de Ciências passa então a questionar a atividade cientifica, 

começa-se a pensar em um ensino que incluísse diferentes conteúdos, ou seja, 

um ensino interdisciplinar (KRASILCHIK, 2000). 

No Brasil, a década de 80 foi marcada pela preocupação com a 

construção de uma sociedade democrática na qual o conhecimento científico 

devia ser construído pelo discente e assim, a educação então passa a ser 

entendida como uma prática social, onde o ensino de Ciências poderia 

contribuir para a transformação da sociedade brasileira (NASCIMENTO; 

FERNANDES; MENDONÇA, 2010).  
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Segundo Krasilchik (1987), para muitos estudiosos a democratização do 

ensino acarretou na massificação da educação diminuindo a qualidade de 

ensino e aumentando significativamente o número de discentes. A autora 

destaca ainda que: 

A primeira metade da década de 80 foi caracterizada por uma 
profunda crise econômica e o inicio da transformação política 
de um regime totalitário para um regime participativo 
pluripartidário. Assim a construção de uma sociedade 
democrática, bem como a necessidade de recuperação 
econômica, é polo das preocupações de todas as atividades 
educacionais (KRASILCHIK,1987, p. 24). 

Na década de 1990, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) de Nº. 9.394/96 que, dentro de vários avanços e 

objetivos, torna-se obrigatória a formação em nível superior de cursos plenos 

para profissionais da educação (BRASIL, 1998). A partir dessa lei foi 

estabelecido: 

O conceito de educação básica como direito da cidadania e 
dever do Estado cobrindo três etapas sequenciais da 
escolarização: a educação infantil, o ensino fundamental e o 
ensino médio. E os recursos vinculados devem ser voltados 
para a manutenção e o desenvolvimento da educação (CURY, 
2002, p.174-175). 

Um aspecto bastante significativo desse período foi a incorporação das 

ideias do teórico Lev Vigostsky sobre a compreensão de como ocorre o 

desenvolvimento do pensamento a partir da interação com o contexto 

sociocultural. Nesse período as atividades educativas “preconizavam 

possibilitar aos discentes a construção de conhecimentos científicos segundo os 

pressupostos educativos da abordagem construtivista do ensino e da 

aprendizagem” (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010, p. 233).  

O ensino de Ciências neste período, busca a formação de um cidadão 

crítico, consciente e participativo das mudanças ocorridas na sociedade e 

questionadores das relações existentes entre a ciência, a tecnologia, a sociedade 

e o meio ambiente (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990).  
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Nos anos 1990, durante o governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, com a intenção de ampliar escolarização colocando todas as crianças 

na escola, foi criado o Fundo de Manutenção do ensino fundamental e 

Valorização do Magistério (Fundef) o qual consiste na redistribuição de 

recursos para os municípios que tivessem maior número de matrículas, 

estipulando então que os municípios ampliassem suas matriculas para o nível 

fundamental de ensino e estabelecia um gasto mínimo por discentes (FAUSTO, 

2012).  

Em 1998, a Secretaria de Educação Fundamental através dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais -PCN’s (BRASIL, 1998) - Ciências Naturais 

apresenta quatro eixos temáticos que norteiam o Ensino de Ciências: Terra e 

Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, Tecnologia e Sociedade. Os 

PCN’s também englobam os Temas Transversais, que objetivam a educação 

para a cidadania dentro de uma realidade social, propondo dessa forma seis 

Temas Transversais a serem incluídos no currículo: Ética, Pluralidade Cultural, 

Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual e ainda, Trabalho e Consumo. 

O período entre 2000 a 2010 foi marcado pela Resolução nº 5, de 17 de 

dezembro de 2009 e a Resolução nº. 7, de 14 de dezembro de 2010. A resolução 

nº 5 fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, para ela 

o discente possui papel central no planejamento curricular sendo ele “sujeito 

histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 

vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 

deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 

sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (Art. 4º). Essa resolução 

aborda ainda em seu artigo 8º que,  

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil 
deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de 
apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e 
aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à 
proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras 
crianças (BRASIL, 2009). 
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Já Resolução nº. 7,  fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental, que abrange a população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 

(quatorze) anos de idade e se estende, também, a todos os que, na idade 

própria, não tiveram condições de frequentá-lo (Art. 8º). Esta Resolução ressalta 

que o ensino fundamental contribui para o desenvolvimento pessoal do 

individuo à medida que fornece o acesso do conhecimento proporcionando 

uma formação comum a todos. 

Nesse período surgiram diferentes propostas metodológicas, com 

destaque para o ensino como investigação, nesta época ainda se utilizava pouco 

às novas tecnologias como ferramenta efetiva de ensino e aprendizagem.  

Na década de 2000, o foco da educação cientifica era a responsabilidade 

social e ambiental, assim o ensino de Ciências tinha como aspecto central a 

formação cidadã contribuindo para que o indivíduo reconsidere sua visão de 

mundo, seja participativo e questionador do seu modo de vida individual e 

coletivo. Porém, nesse período, 

[...] ainda é marcante às dificuldades dos professores em 
romper com uma profunda concepção positivista de ciência e 
com uma concepção conservadora e autoritária de ensino-
aprendizagem como acumulação de informações e de produtos 
da ciência, que seguem influenciando e orientando suas 
práticas educativas; às suas carências de formação geral, 
científica e pedagógica; às inadequadas condições objetivas de 
trabalho que encontram no exercício da profissão e a 
determinadas políticas educacionais fundamentadas em 
princípios contraditórios à formação crítica dos cidadãos 
(NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010, p.233). 

Visto essa pequena síntese do histórico do ensino de Ciências percebe-

se que até 1960 não havia uma preocupação efetiva com o ensino dessa 

disciplina nos anos escolares iniciais, a partir desta década, porém, há um 

intenso movimento de renovação do ensino de Ciências Naturais. Várias 

propostas são elaboradas, embora nem todas cheguem às salas de aula, em 

especial, aquelas referentes aos anos iniciais do ensino fundamental. 

 Nos últimos cinquenta anos, o objetivo principal do ensino de Ciências 

tem sido buscar o envolvimento do discente na construção do conhecimento. 



 
29 

Para tanto, as atividades práticas foram propostas com diferentes objetivos: 

desenvolver a habilidade de o ensino experimental. Mas visto de maneira geral, 

o que tem predominado como referencial para o ensino nos anos escolares 

iniciais é o conteúdo do livro didático e, chamados sistemas de ensino ou 

sistemas apostilados.  

2.1.2 – Aspectos históricos do curso de pedagogia e a formação docente para o 

ensino de Ciências 

Silva (2004) apresenta alguns conceitos do termo pedagogia, abordando 

que esse termo é entendido por vários pesquisadores de diferentes maneiras, 

para alguns a pedagogia é a arte de ensinar, restringindo a pedagogia como um 

instrumento do processo de ensino-aprendizagem, outros definem a Pedagogia 

como o estudo das relações que se põem no processo ensino-aprendizagem. 

Para essa autora, “a pedagogia é uma prática social que atua na formação da 

existência humana individual e grupal para formar os sujeitos humanos, com as 

características de humano, ela visa à emancipação dos sujeitos” (SILVA, 2004, 

p.16). 

O curso de pedagogia no Brasil teve inicio em 1939, quando o 

governador Getúlio Vargas fundou a Faculdade Nacional de Educação a qual 

após a aprovação do decreto 1.190/39 foi denominada Faculdade Nacional de 

Filosofia- FNF criando o curso de Pedagogia. O curso visava à formação de 

bacharéis e licenciados em Pedagogia para ocuparem os cargos técnicos em 

educação seguindo o esquema de 3+1, no qual os bacharéis em pedagogia 

possuíam sua graduação em três anos de estudos e aqueles que desejassem 

atuar na licenciatura completaria seu curso com mais um ano no curso de 

didática. De acordo a Saviani (2009), o currículo para Licenciatura, que formava 

os docentes das diversas disciplinas da escola secundária e Pedagogia que 

formava os docentes que iriam atuar nas escolas normais, da Faculdade 

Nacional de Filosofia dividia-se em três anos para as disciplinas específicas e 

apenas um para formação didática. 
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Nos anos 1960, ouve a aprovação do parecer CFE 251/62, que 

estabelecia a nova duração do curso e destinava-se a formação do “técnico em 

educação”, mesmo com essa alteração, persistia ainda a dualidade entre 

bacharelado e licenciatura. Devido às críticas e descontentamento dos discentes 

acerca do curso, intensificou-se a ideia de reformulação das disciplinas e a 

estrutura do currículo. Em 1968 o curso de Pedagogia, deixou de fazer parte da 

Faculdade de Filosofia para integrar a Faculdade de Educação.  

Em 1969 ocorreu a aprovação do parecer CFE 252/69, juntamente com a 

resolução CFE n. 2/1969 nesse momento o curso de Pedagogia foi dividido em 

habilitações técnicas, e surge a Didática como disciplina obrigatória (CRUZ, 

2011). Tal parecer apresenta algumas exigências como a obrigatoriedade do 

Estágio Supervisionado nas devidas áreas e a experiência de Magistério para a 

habilitação em Orientação Educacional. Essa exigência se estendeu à 

Administração Escolar e à Supervisão Escolar. “O parecer 252/69 aboliu a 

distinção do bacharelado e da licenciatura, mas manteve a formação de 

especialistas nas várias habilitações específicas” (RIBEIRO; MIRANDA, 2014, 

p.5). 

Em 1996 houve a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº. 9394/96, dando uma nova visão ao campo da pedagogia. Essa lei 

aborda que para atuar no ensino infantil e fundamental I, o docente deveria ter 

formação mínima de graduação em pedagogia em instituição de ensino 

superior. A LDB/96 gerou algumas discussões a respeito da formação do 

pedagogo, surge, então, em 1999 a Comissão de especialistas de pedagogia para 

a elaboração das Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em nível 

superior 

Após diversas discussões e reformulações nas diretrizes supracitadas, 

em 2005 é aprovado o Parecer CNE/CP 5/2005, o qual instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, que normatizaram o curso 

como licenciatura, tais diretrizes “levam em conta proposições formalizadas, 
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nos últimos 25 anos, em análises da realidade educacional brasileira” (BRASIL, 

2005). 

Após algumas discussões sobre o CNE/CP 5/2005 o Conselho Nacional 

de Educação promulga a Resolução nº 1 de 10/04/2006, a qual definiu que o 

pedagogo passa a atuar como docente do ensino infantil e fundamental I e 

ensino médio na modalidade normal e também na organização e gestão das 

instituições de ensino. Essa resolução compreende a docência: 

Art. 2º § 1º- como ação educativa e processo pedagógico 
metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-
raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e 
objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 
conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos 
inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de 
construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre 
diferentes visões de mundo (BRASIL, 2006, p.01). 

Essa resolução, vem ampliar as modalidades de ensino de pedagogia, 

mas ainda discute-se muito a respeito do curso de pedagogia, uma vez que o 

conhecimento científico vive um processo de constantes reformulações. Um dos 

pontos de destaque dessa discussão é a formação como docente desse 

profissional, uma vez que a formação do professor interfere de forma 

significativa para a melhoria da qualidade da educação.  

A formação do docente vem sendo bastante discutida em seus vários 

aspectos, essas discussões são resultantes da necessidade de melhorias no 

sistema educacional do país. Assim, busca-se uma educação que inclua todas as 

pessoas, que valorize seus conhecimentos, que problematize certas situações, 

que tirem os indivíduos dessa “zona de conforto” aceitando o que lhes é 

proposto e colocando-o para refletir sobre o que acontece tornando-o sujeitos 

ativos e participativos dentro da sociedade. 

A formação de professores discutida no Brasil nos anos 1990 foi fruto 

das discussões da década de 1980 quando se pensava no papel da escola na 

sociedade, essa é uma importante discussão, pois está ligada diretamente a 

qualidade de ensino das escolas brasileiras. Vários pesquisadores com 

diferentes concepções tem estudado essa temática.  
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No que diz respeito à formação do pedagogo para ensinar ciências, 

entendemos que é necessária a aquisição de conhecimentos científicos e de 

saberes da prática pedagógica, considerando que, o professor de ciências deve 

estimular a curiosidade dos educandos, contribuindo para a formação de 

sujeitos capazes de enfrentar os desafios da sociedade atual, possibilitando 

discussões sobre aspectos científicos que afetam nosso cotidiano.  

Entretanto, a formação do pedagogo para ensinar os conteúdos de 

ciências, constitui-se ainda, como um problema a ser enfrentado, pincipalmente 

pelo professor dos anos escolares iniciais que, geralmente, termina o curso de 

pedagogia sem formação adequada para ensinar ciências, resultando em uma 

prática pedagógica mais conteudista e pouco reflexiva.  

Pensar em uma educação de qualidade implica pensar em uma boa 

formação do professor. Para entendermos melhor o contexto da formação do 

professor, buscamos definir o que significa o termo formação. Segundo Lagar 

(2011, p.1) formação refere-se ao “movimento de formar (dar forma), de 

constituir o professor de torná-lo profissional, dotado de saberes inerentes ao 

desenvolvimento da sua profissão”.  

Porém, esse é um conceito muito superficial, pois não podemos pensar 

em formação como algo consolidado, pronto e acabado, mas que modifica a 

partir do desenvolvimento profissional onde essa formação docente deve está 

ligada ao modelo de profissional que a sociedade almeja, sendo assim, a 

formação de professores é vista de diferentes maneiras por vários teóricos a 

depender da perspectiva de cada um deles.  

Veiga (2008, p. 15) define a formação de professores como “ato de 

formar o docente, educar o futuro profissional para o exercício do magistério”. 

Para esta autora, o processo de formação se desenvolve num contexto de 

coletividade sendo ele algo inacabado que esta diretamente relacionada à 

história de vida dos sujeitos, caracterizando o processo de formação como 

inconcluso e autoformativo, o qual procura a concretização de um profissional 

autônomo.  
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Garcia (1999) define formação de professor como um,  

Processo sistemático e organizado mediante o qual os 
professores – em formação ou em exercício – se comprometem 
individual e coletivamente em um processo formativo que, de 
forma crítica e reflexiva, propicie a aquisição de conhecimentos, 
destrezas e habilidades que contribuam no desenvolvimento de 
sua competência profissional (GARCIA, 1999, p.30). 

Segundo Carr e Kemmis (1988) a formação de professores foi 

influenciada por três abordagens a técnica, a prática e a crítica. A abordagem 

técnica foi inspirada no positivismo, apresentava uma relação dicotômica entre 

teoria e prática ressaltando que era a partir da prática que os profissionais 

colocavam a teoria em ação, nesta abordagem o professor devia assumir um 

papel técnico de aprendizagem apenas aplicando as indicações dos 

pesquisadores. Ainda aborda o conhecimento científico como verdadeiro e 

inquestionável, ela defende dois aspectos principais, que: “somente o enfoque 

científico garantia uma solução racional as questões educacionais, e somente as 

questões instrumentais, relativas aos meios educativos, podiam ser conduzidas 

a uma solução científica” (CARR; KEMMIS, 1988, p. 98). 

Em contrapartida da abordagem técnica surge à abordagem prática, 

que pensava em uma relação de teoria e prática, onde a teoria afeta a prática, 

pois expõe o sujeito a autorreflexão da teoria que define sua prática. Essa 

abordagem foi fundamentada na tradição interpretativa derivada da 

fenomenologia social, para ela “o comportamento humano é constituído por 

suas ações, e as ações só possuem sentido para quem as realiza”, essa concepção 

busca compreender os significados das ações dos sujeitos procurando esclarecê-

las, nessa teoria o sentido das ações dos sujeitos dependem do entendimento do 

propósito e da intenção de quem prática a ação (CARR; KEMMIS, 1988, p. 102). 

Na abordagem interpretativa o docente é autônomo e tem papel central 

no processo de aprendizagem, essa abordagem procura superar os problemas 

existentes na abordagem técnica, principalmente a relação dicotômica que 

existia nessa concepção entre teoria e prática propondo também a postura 

interpretativa dos educadores quanto a sua prática em sala de aula baseado nas 
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situações que esses vivenciam em seu cotidiano “levando em consideração as 

características dos fenômenos educativos (complexidade, incerteza, 

instabilidade, singularidade e conflito de valores), colocando o professor no 

centro desse processo, uma vez que a construção do conhecimento se dá na 

reflexão, análise e problematização da prática” (DINIZ-PEREIRA, 2002; 

PIMENTA, 2005; SHÖN, 1995 citados por CHAPANI, 2010, p. 53-54). 

Porém, a interpretação das ações por si só não é suficiente, de acordo 

com Carr e Kemmis (1988, p. 142) “pode ser certo que a consciência define a 

realidade, também a realidade pode distorcer sistematicamente a consciência”, 

segundo esses autores, neste ponto, fica evidenciado uma falha de tal 

abordagem, e enfatiza a necessidade de uma nova teoria educativa que pense a 

técnica e a prática:  

(...) a teoria educativa não pode limitar-se a explicar a origem 
de tais e quais problemas com que se esbarram os praticantes, 
nem pode contentar-se em tratar de resolver os problemas 
determinando que os professores adotem ou apliquem 
quaisquer soluções que elaborem. Sua verdadeira finalidade é 
de informar e guiar as práticas dos educadores indicando que 
ações devem empreender se querem superar seus problemas e 
eliminar suas dificuldades (CARR; KEMMIS, 1988, p. 143).  

  

Surge, então, a teoria crítica tendo como principal objetivo reconsiderar 

a relação teoria e prática não apenas “prescrever uma prática com base na 

teoria” (CARR; KEMMIS, 1988, p.157), buscando a interação entre ambas visto 

que o conhecimento se desenvolve mediante um processo de construção ativa e 

reconstrução da teoria e prática, para ela o docente é auto reflexivo atentados 

em organizar sua própria prática e crítico sobre as situações educacionais. 

Segundo Souza (2013, p.53) essa abordagem “propõe a formação de professores 

a partir da análise do contexto histórico, político e social, identificando as 

ideologias subjacentes ao mesmo tempo em que reconhece a prática pedagógica 

como atividade social e política”.  

O foco de tal teoria é vincular o conhecimento teórico com a prática, ela 

se diferencia das abordagens técnica e prática, pois consiste em um processo de 
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reflexão que requer a participação do investigador sendo essa uma participação 

ativa e colaborativa, tendo a capacidade de definir teorias sobre sua prática, 

sendo desenvolvida a partir da reflexão constante de suas ações.  

Abordando ainda o contexto de formação de professores, destaca-se 

Debald e Rovaris (2007), que discorrerem sobre as concepções de Nóvoa (2006) 

e apresentam três desafios para a formação de professores, destacando: o lugar 

da formação do professor; o processo mais atual para essa formação; e o modo 

mais coerente para se formar esses professores. Estes pesquisadores afirmam 

que, para Nóvoa (2006), o lugar para a formação do professor é a própria escola, 

pois a formação dos educadores se da a partir da reflexão dos mesmos sobre 

sua prática. 

Porém, entendemos que a formação do professor numa perspectiva 

crítica vai muito além da prática, já que a teoria também tem papel fundamental 

no processo formativo, então, concordamos com a ideia de que a teoria e prática 

caminham juntas. 

2.1.3 – Necessidades e carências formativas atuais do docente  

Na sociedade atual o conhecimento científico vem se tornando uma 

exigência cada vez mais intensa, pois, proporciona o desenvolvimento dos 

sujeitos. A partir da compreensão do conhecimento científico, os indivíduos 

podem participar de diversas discussões importantes que antes era privilégio 

apenas da comunidade acadêmica. 

Partindo desse aspecto, ressalta-se hoje, a ciência como um direito de 

todos e a escola deve se adequar ao público diferenciado que a frequenta. O 

objetivo do ensino de Ciências hoje consiste em permitir que todos possam 

compreendê-la, afinal não mais se pensa na formação de cientistas, mas sim de 

sujeitos conhecedores e crítico frente aos saberes científico. Os estudos de 

Delizoicov; Angotti; Pernambuco (2007, p 33.) demostram que “o conhecimento 

disponível, oriundo de pesquisas em educação e ensino de Ciências, acena para 
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necessidades de mudanças, às vezes bruscas, na atuação do professor dessa 

área, nos diversos níveis de ensino”. 

Carvalho e Pérez (2006) em seu estudo sobre necessidades formativas 

do professor de ciência apontam que os professores de ciência carecem de uma 

formação adequada, a visão de apenas transmissores do conhecimento 

demostra suas insuficiências na preparação dos discentes, visto dessa maneira, 

os mesmos autores elencaram alguns conhecimentos e destrezas que os 

professores de ciências devem se atentar sendo elas: Conhecer a matéria a ser 

ensinada; Questionar as ideias docentes de “senso comum” sobre o ensino de 

Ciências; Adquirir conhecimento teórico sobre a aprendizagem das ciências; 

Saber Analisar criticamente o ensino tradicional; Saber preparar atividades 

capazes de gerar uma aprendizagem efetiva; Saber dirigir o trabalho dos 

discentes; Saber avaliar e Adquirir formação necessária para associar o ensino e 

pesquisa didática. 

1. Conhecer a matéria a ser ensinada: primeiramente, conhecendo a 

história das ciências, podendo assim compreender os obstáculos que as ciências 

tiveram que ultrapassar e como os conhecimentos foram evoluindo ao decorrer 

do tempo, conhecer os critérios utilizados pelos cientistas na validação de uma 

teoria, conhecer as interações entre ciência tecnologia e sociedade, conhecer os 

trabalhos recentes sobre ciência e saber escolher os conteúdos de ciências que 

sejam adequados e acessíveis aos discentes. 

2. Questionar as ideias docentes de “senso comum” sobre o ensino de 

Ciências: o qual se adquire por meio do “senso comum” que é aceito como 

verdade sem ser criticado, as indagações sobre esse aspecto permitem que os 

docentes ampliem seu campo de conhecimento e modifiquem alguma visão 

equivocada.  

3. Adquirir conhecimento teórico sobre a aprendizagem das ciências, 

esses conhecimentos devem ir além do conhecimento de recursos e 

metodologias de ensino devem possibilitar a construção do conhecimento pelos 

discentes durante as aulas. 
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4.  Saber analisar criticamente o “ensino tradicional”: acabar com a 

visão excludente dessa modalidade de ensino buscando demostrar alternativas 

acessíveis de ensino. 

5.  Saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem 

efetiva: levando em conta os conhecimentos que os discentes possuem e 

consequentemente possibilitando que os discentes construam conhecimento 

através de tais atividades.  

6. Saber dirigir os trabalhos dos discentes: orientando esses discentes 

em suas atividades demonstrando preocupação com o avanço de cada um 

deles. 

7. Saber avaliar: olhando para os discentes em um contexto geral 

abordando também as atividades coletivas desenvolvidas por eles refletindo 

sempre sobre essa avaliação fazendo desses “instrumentos de pesquisa e 

reformulações do trabalho pedagógico” (SOUZA, 2013, p. 61).  

8. Adquirir a formação necessária para associar ensino e pesquisa 

didática: para o melhoramento continuo de seu trabalho.  

Entendemos, que tais características requeridas ao professor de ciências, 

também devem ser observadas e desenvolvidas no pedagogo, uma vez que, são 

os responsáveis pelo ensino de Ciências nas séries iniciais.  

A partir dessas necessidades formativas apontadas pelos autores 

supracitados percebemos a complexidade do ato de ensinar, o qual deve 

possibilitar a construção do conhecimento a partir da interação entre discentes e 

professores. Assim, o futuro profissional da educação deve compreender os 

conhecimentos científicos e saber contextualiza-los trazendo para o cotidiano do 

discente. Porém, isso se torna difícil para os professores das series iniciais vista 

a precariedade de formação desses professores para ministrarem a disciplina de 

ciências.  

Conforme apontado por Krasilchik (1987, p.48), a preparação deficiente 

dos professores interfere negativamente no ensino de Ciências, essas 
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deficiências em seu processo formativo principalmente relacionado aos 

conteúdos de disciplinas especificas levam o docente a promover “aulas de 

baixa qualidade e a dependência dos livros didáticos”.  

Augusto (2010) elencou diversos trabalhos de diferentes estados 

brasileiros sobre o ensino de Ciências nas séries iniciais e concluiu através das 

análises que existem lacunas na formação dos professores de ciências das séries 

iniciais, principalmente, referentes ao conteúdo dessa disciplina. 

Caracterizando que o ensino de Ciências nessas series são:  

[...] desenvolvido como tradicional, focado na transmissão de 
conteúdos, sem espaço para a reflexão e para a construção de 
conhecimentos, nem para a inclusão dos conhecimentos prévios 
e o cotidiano do aluno. Destacam ainda o distanciamento entre 
o discurso dos professores e sua prática real. Alertam para a 
necessidade de: formação continuada, de espaços de reflexão e 
de trabalho coletivo nas instituições, produção de melhores 
materiais didáticos voltados para o ensino de Ciências nas 
séries iniciais [...] (AUGUSTO, 2010, p.67-68). 

Outro ponto frágil na formação dos docentes das series iniciais 

conforme Lacueva (2010) está na desarticulação existente entre teoria e prática, 

pois segundo a autora na formação inicial esses docentes recebem um 

conhecimento teórico superficial distante do que precisa na prática real, ela 

ressalta então a necessidade de manter um diálogo permanente entre teoria e 

prática fazendo dessa prática reflexiva e criativa.  

 Destaca-se ainda que o currículo do curso de pedagogia tem 

proporcionado a formação de profissionais despreparados, pois  conforme 

apontado por Gurgel (2008,p.1) “segundo a pesquisa realizada pela Fundação 

Carlos Chagas para Nova Escola, apenas 28% das disciplinas dos cursos 

ministrados em todo o país se referem à formação profissional específica - 

20,5% a metodologias e práticas de ensino e 7,5% a conteúdos”.  Fazendo um 

recorte dessa formação docente para o ensino de Ciências encontra-se apenas a 

disciplina de Metodologia de Ensino de Ciências para capacitar esse 

profissional para o ensino dessa área (SOUZA, 2013), esta então não consegue 

abarcar todos os conteúdos necessários para uma aula de ciências proveitosa. 
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Deste modo o currículo de formação desses profissionais deve ser 

repensado para que a formação do pedagogo seja mais precisa e dê mais ênfase 

para as áreas de conhecimento de ensino que vão atuar.  

Deve ainda ser propiciado durante o processo de formação um 

ambiente em que os futuros professores reflitam sobre sua profissão, sejam 

críticos e sintam necessidade de aprender, buscando sempre o seu 

aperfeiçoamento profissional, objetivando um ensino de Ciências mais eficaz. 

2.1.4 – Por que o ensino de Ciências nas séries iniciais?  

Segundo Fumagalli (1998) dentre as disciplinas trabalhadas durante os 

anos iniciais do ensino fundamental, o ensino de Ciência ainda esta sem sua 

devida importância, pois os profissionais da área continuam dando foco as 

demais disciplinas como Linguagem e a Matemática. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) ressaltam a 

importância de se ensinar conteúdos deste componente curricular desde as 

primeiras séries da escolarização básica. Visto que é durante esse período que a 

criança aprimora, constrói e reconstrói seus conceitos e apreende de modo 

significativo sobre o ambiente que a rodeia, através da apropriação e 

compreensão dos significados apresentados no processo de ensino das Ciências 

Naturais. 

O ensino de Ciências nos anos escolares iniciais deve propiciar a todos os 

discentes, futuros cidadãos, os conhecimentos e oportunidades de 

desenvolvimento de capacidades necessárias para se orientarem nesta 

sociedade complexa, compreendendo o que se passa a sua volta, aprendendo a 

tomar posição diante das situações.  

Neste contexto Fumagalli (1998, p. 15) afirma que 

Deve-se perceber o aluno das séries iniciais também como 
sujeito social de sua própria história: Cada vez que escuto que 
as crianças pequenas não podem aprender ciências, entendo 
que essa afirmação comporta não somente a incompreensão das 
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características psicológicas do pensamento infantil, mas 
também a desvalorização da criança como sujeito social. 

  

Segundo Fracalanza (1986), o ensino de Ciências nos anos escolares 

iniciais, entre outros aspectos, deve contribuir para o domínio das técnicas de 

leitura e escrita; permitir o aprendizado dos conceitos básicos das ciências 

naturais e da aplicação dos princípios aprendidos a situações práticas; 

possibilitar a compreensão das relações entre a ciência e a sociedade e dos 

mecanismos de produção e apropriação dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos; garantir a transmissão e a sistematização dos saberes e da cultura 

regional e local. 

Segundo os PCN’s,  

Ao se considerar ser o ensino fundamental o nível de 
escolarização obrigatório no Brasil, não se pode pensar no 
ensino de Ciências como um ensino propedêutico, voltado para 
uma aprendizagem efetiva em momento futuro. A criança não é 
cidadã do futuro, mas já é cidadã hoje, e, nesse sentido, 
conhecer ciência é ampliar a sua possibilidade presente de 
participação social e viabilizar sua capacidade plena de 

participação social no futuro (BRASIL, 2000, p. 25).   

 

Harlen (1994), baseado em documentos da UNESCO apresenta algumas 

justificativas para importância que a ciência e a tecnologia possuem na escola 

elementar, afirmando que as ciências podem ajudar as crianças em outras áreas 

de aprendizado, assim como, pode desenvolver a inteligência das mesmas 

contribuindo para que elas pensem de maneira lógica sobre os acontecimentos 

do cotidiano. 

Mesmo com toda a contribuição do ensino de Ciências para a sociedade e 

apesar das orientações previstas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, ainda 

em muitas escolas ele é introduzido cada vez mais tarde no Currículo. Pode-se 

pensar que o ensino de Ciências deva contribuir para o próprio crescimento da 

ciência, garantindo a formação inicial e o estímulo à posterior profissionalização 

dos cientistas e técnicos aptos a dar respostas às necessidades sociais (CARMO, 

1991). 
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Ressaltamos ainda que a presença do ensino de Ciências nas series 

iniciais não constitui uma garantia de um ensino de qualidade, para isso é 

necessário além da presença desse conteúdo no Currículo um novo olhar sobre 

como ensinar ciências nesse período fazendo uso de novas maneiras mais 

atrativas e significativas para o ensino do conteúdo de tal disciplina. 

2.2 – PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

As estratégias didáticas são conceituadas por estudiosos de diferentes 

maneiras, porém com uma essência comum são meios que facilitam o processo 

de aprendizagem. “As estratégias didáticas ou procedimentos de ensino se 

destacam como uma forma de intervenção que contribui para o professor 

colocar o discente em contato com os fatos ou fenômenos que lhes possibilitem 

mudar sua conduta” (HAIDT, 1999 apud CAVALCANTE NETO, 2011, p. 04). 

O ser humano desde seus primórdios buscava construir estratégias e 

ferramentas para facilitar o seu dia-dia, ele sempre buscou maneiras 

diferenciadas para conseguir sobreviver, e no processo de ensino não podia ser 

diferente, buscamos maneiras de esclarecer e aproximar o conteúdo do discente, 

para isso as reformas educacionais no Brasil exigem a reformulação da prática 

docente e a inclusão de matérias e equipamentos didáticos diferenciados 

durante as aulas (BRASIL, 2009).  

O ensino fundamental I engloba crianças com idade variando entre 6 a 

11 anos, nesse período as crianças devem ser estimuladas por meio de 

atividades diferenciadas como, jogos, cores, imagens, sons e leituras, assim uma 

aula bem planejada com estratégias adequada despertam nessas crianças o 

prazer em aprender e possibilita a construção de conhecimento mais relevante 

para sociedade. 

 O uso das estratégias em sala de aula consegue trazer o discente para o 

centro do processo de ensino-aprendizagem, tornando a aula produtiva e 

dinâmica, assim aulas com diversas estratégias além dos livros didáticos e do 

quadro e pincel são aulas enriquecedoras no que diz respeito à aprendizagem 
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uma vez que, essas estratégias vão funcionar como mediadores na construção 

do saber.  

Existem nas escolas diversos equipamentos e materiais que podem ser 

aproveitados para a criação das estratégias de ensino, as que são mais utilizadas 

até o momento estão representadas no quadro abaixo (BRASIL, 2009, p.22):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro tipo de estratégia bastante utilizada é a sequência didática, usada 

como forma de contribuir para o processo de aprendizagem das crianças em 

diversas áreas de conhecimento. Segundo Lima (2010), as sequências didáticas 

constituem em um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para o 

ensino de um determinado conteúdo escolar, etapa por etapa. Elas são 

organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para a 

aprendizagem de seus discentes e envolvem atividades de ensino e 

aprendizagem e também de avaliação de todo o processo. 

O uso da sequência didática orienta o trabalho do professor, pois cria 

condições favoráveis para o desenvolvimento dos discentes a partir do 

momento contribui para a aplicação de um conteúdo bem trabalhado, uma aula 

dinâmica, atrativa e interativa considerando o discente como sujeito de sua 

aprendizagem. 
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Por entender a necessidade, em nossa pesquisa utilizamos algumas 

estratégias sendo elas: algumas dinâmicas, jogo, desenho, cruzadinha, caça-

palavras, leitura de fábula, construção de modelos de animais com material 

massa de modelar e criação de história em quadrinhos. Elas foram selecionadas, 

pois as mesmas possibilitam a aplicação dos conteúdos de forma dinâmica 

fazendo com que os discentes assimilem os conteúdos com o seu dia-dia, 

facilitando a contextualização e assimilação dos mesmos.  

Além disso, tais estratégias são eficazes na construção do conhecimento 

uma vez que desperta o interesse e provocar a curiosidade nos discentes, e 

ainda beneficiam a interação entre os pares fazendo com que um aprendiz 

contribua com o outro no processo de aprendizagem. 

Ressaltamos que reconhecemos também o importante papel do livro 

didático no processo de ensino–aprendizagem, uma vez que o mesmo consegue 

reunir os conteúdos que se pretende ensinar e aprender, esse quando 

selecionado de forma qualificada, é uma poderosa estratégia para o ensino.  

Os livros devem servir como apoios didáticos e não como condutores 

do processo de ensino-aprendizagem, os mesmos devem interagir com outras 

estratégias e possibilitar a relação do conteúdo abordado com a realidade do 

educando, trabalhando assim o conteúdo de ciências de forma atrativa e 

dinâmica, mostrando aos educando que a ciência faz parte de seu cotidiano e 

que com uma boa abordagem do conteúdo é possível entende-la (BRASIL, 2009; 

SALES; SILVA 2010). 

Uma função da escola é preparar o discente para as diversas situações 

da vida, buscando esse objetivo são necessárias a utilização de estratégias 

diferenciadas de ensino para a aprendizagem, possibilitando a relação entre o 

conhecimento adquirido em sala de aula e a vivencia do discente. 

 Essas estratégias devem ser planejadas visando facilitar a compreensão 

dos conteúdos por parte dos discentes, contribuindo para o desenvolvimento e 

a construção de novos conhecimentos, uma vez que a ausência de estratégias 

diferenciadas no ensino de Ciências para crianças acarreta, na desmotivação por 
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parte dos discentes a respeito desta inviabilizando a aprendizagem da mesma 

(SILVA, et. al., 2009). 

Assim, deve-se ter atenção com a estratégia utilizada, a qual deve 

auxiliar no alcance do objetivo almejado, considerando que a escolha e o uso de 

estratégia adequada proporcionam uma aula mais dinâmica com maior 

participação dos discentes.  

Outro aspecto que facilita o processo de ensino e aprendizagem são as 

relações sociais e afetivas estabelecidas entre professor e discente. Assim o 

discente se sente mais próximo do professor e mais à vontade para fazer seus 

questionamentos e tirar suas dúvidas, pois vê no professor um amigo, uma 

pessoa em que pode confiar, na certeza de que não será criticado. Então os 

discentes tendem a dar mais atenção para as aulas já que existe afinidade entre 

ambos. 

Consideramos que, o uso das estratégias permite um diagnostico do 

processo de aprendizagem, pois através delas fica mais fácil identificar as 

dificuldades que os discentes possuem e que necessitam ser superadas.  

2.2.1- As estratégias didáticas usadas para o ensino de Ciências nos anos 
iniciais 

Em se tratando dos problemas da educação fundamental brasileira, o 

debate sobre o ensino tradicional e novas formas de aprendizagem com uso de 

estratégias diferenciadas são antigas, mas até o momento ainda não foram 

concretizadas as mudanças necessárias. Segundo Kishimoto (1997), os sistemas 

de ensino, no fundamental I, ainda enfatizam os conteúdos e estão centrados na 

figura do professor e nas orientações voltadas para a socialização e 

desenvolvimento da criança. Neste sentido, o referido nível de ensino deveria 

utilizar estratégias diferenciadas como jogos, brincadeiras, histórias, músicas 

entre outros que permitam a criança desenvolver sua criatividade, expressando-

se e agindo livremente.  
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No momento em que vivenciamos, uma grande crise ambiental, a busca 

pela saúde e uso sustentável, como não focar o ensino de Ciências desde os 

anos escolares iniciais? A Lei de Diretrizes e Bases (1996) aponta que com os 

constantes avanços tecnológicos nos dias atuais, a formação em Ciências é 

fundamental, principalmente, por preparar os discentes para melhor 

compreender o mundo em que vivem e por preparar o discente para o mercado 

de trabalho, por meio da compreensão da Ciência e da Tecnologia.   

Beruttie e Nardelli (1965, p.18), apontam que: 

Visto sob estes aspectos, o ensino de Ciências representa 
contribuição inestimável na educação de nossas crianças. 
Não pode, pois, ser considerada matéria de menor 
importância entre as outras do currículo escolar.  Isto 
porque não vai proporcionar, apenas, a aprendizagem de 
simples fatos científicos, mas, sim procurar tornar a criança 
uma pessoa bem informada sobre o mundo que o cerca, 
capaz de compreender os problemas e de procurar 
solucioná-los da maneira mais eficiente. 

Sabemos que para o ensino de Ciências no primeiro segmento do 

fundamental é necessário a busca de novas práticas de ensino, pois sabe-se que 

não se trata de uma disciplina de fácil compreensão partindo do pressuposto de 

que ela possui uma diversidade de conteúdo que requer atenção. As diferentes 

práticas de ensino buscam a atenção do discente e estimulam o gosto pelo 

conhecimento. Uma boa estratégia para a aprendizagem das crianças é 

relacionar os conteúdos a serem trabalhados em sala com a realidade delas. 

Portanto, a fim de estimular a aprendizagem do discente, o ensino de 

Ciências deve partir do cotidiano do aprendiz. Neste sentido, cabe ao professor 

desenvolver no discente a capacidade de estabelecer relações e integrar os 

conhecimentos trabalhados em sala de aula e a realidade vivida, chegando ao 

conhecimento formalizado e significativo (HAMBÚRGUER; LIMA, 1989). 

Para tanto, a atividade docente deve ser planejada, refletida, avaliada e 

diversificada, a fim de proporcionar a aprendizagem de todos os discentes, 

valorizando a diversidade e respeitando os ritmos de aprendizagem distintos.  
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Diante do contexto, procuramos identificar as estratégias didáticas que 

estão sendo utilizadas no ensino de Ciências nos anos inicias. Para isso 

realizamos um levantamento das dissertações produzidas sobre o uso de 

estratégias didáticas para o ensino de Ciências no fundamental I. 

O levantamento foi realizado através de uma busca textual no Banco de 

Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) utilizando os seguintes indicadores: “estratégias didáticas no ensino 

de Ciências”, “estratégias didáticas em ciências”, “didáticas para o ensino de 

Ciências”, “ensino de Ciências nas séries iniciais”, “estratégias e ensino de 

Ciências” e “ensino de Ciências no fundamental”. Para critério de inclusão 

foram considerados o título dos estudos e a análise dos resumos que 

abordavam a temática supracitada, o período de publicações compreendeu os 

anos entre 2009 e 2012. 

Após a busca foram encontradas apenas dez dissertações relacionadas 

ao uso de estratégias didáticas no ensino fundamental, sendo que em uma delas 

se estava propondo uma prática aos professores desse nível de escolaridade 

para aplicar com seus discentes, as demais apresentaram estratégias usadas 

pelos pesquisadores onde analisavam o uso das mesmas para um ensino 

significativo de Ciências.  

Verificamos com a análise das pesquisas, que o uso de estratégias 

didáticas no ensino fundamental I ocorreu em uma proporção menor em 

relação ao uso no ensino fundamental II, conforme gráfico 01. Este fato pode 

demonstrar que as estratégias diferenciadas no ensino de Ciências nas séries 

iniciais são pouco utilizadas. Isso pode está relacionado ao pouco espaço 

ocupado pelas ciências naturais no fundamental I, como também a dificuldade 

do docente de se manter atualizado nos diversos conteúdos curriculares 

previsto para este nível de escolaridade, pois é sabido que a há uma carga 

horária maior dedicada ao ensino de Linguagem e Matemática, e ainda 

prevalece na escola a ideia de que a criança para ser alfabetizada depende 

apenas desses dois contextos. 
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GRÁFICO 01: Quantidade de trabalhos relacionados sobre o uso das estratégias didáticas, 

por nível de escolaridade (CAPES 2009-2012).  

 

Foram apresentadas nos estudos formas variadas para se trabalhar com 

o ensino de Ciências, tendo maior destaque o uso de sequências didáticas, a 

análise de desenho e os jogos, como demonstrado no gráfico 02. 

GRÁFICO 02: Estratégias utilizadas no ensino de Ciências e apresentada nas teses e 

dissertações consultadas ente 2009-2012. 
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As estratégias são meios diferenciados de ensino, utilizados pelo 

professor para facilitar a aprendizagem do discente. Isso é claramente percebido 

quando essas são utilizadas nesses anos escolares iniciais, pois para 

compreender os conteúdos trabalhados é necessário, que de alguma forma, a 

atenção e interesse dos discentes sejam despertados e que o processo ensino-

aprendizagem ocorre de forma coletiva e socializado.  

Um destaque das estratégias encontradas foi o uso da análise de 

desenhos. O desenho constitui em uma ótima oportunidade do discente 

demostrar sua visão sobre determinado assunto, essa estratégia é bastante 

trabalhada desde o ensino infantil até o fundamental por gerar resultados 

bastante produtivos. Destacamos ainda o uso dos jogos e brinquedos 

pedagógicos que buscam desenvolver nos discentes uma aprendizagem 

significativa, de maneira dinâmica e atrativa.   

Quanto ao ano de publicação, foram encontrados trabalhos de 2009 até 

2012 sendo que o maior número de trabalhos publicados concentrou-se nos 

anos de em 2011 e 2012, conforme gráfico 03. Podemos assim perceber que a 

preocupação em deixar as aulas de ciências mais atrativas e produtivas é 

recente. 

GRÁFICO 03: Período (anos) de publicação das teses e dissertações analisadas. 
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2.2.2 - Como ensinar ciências nas series iniciais 

Concordamos com as ideias de que a alfabetização pode ser construída 

através de atividades que permitam aos discentes comparar e reformular suas 

hipóteses, desenvolver habilidades e interação social. Uma possibilidade para 

isso é o uso de atividades lúdicas. Ao analisar a história da educação é possível 

perceber que a aprendizagem por meio de jogos e brincadeiras foi incentivada 

por inúmeros teóricos que desde os tempos da Grécia antiga.  

A partir do século XVIII fortaleceram as ideias sobre a importância do 

lúdico na educação. Segundo Oliveira (2002, p. 64) o educador Comênio (1592-

1670) defendia que: “A exploração do mundo no brincar era vista como uma 

forma de educação pelos sentidos. Daí sua defesa de uma programação bem 

elaborada, com bons recursos materiais, racionalização do tempo e do espaço 

escolar”. 

A ludicidade facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal e a 

construção do conhecimento. Observa-se, que o uso de estratégias didáticas 

diferenciadas é aprovado pelo aprendiz e por vários pesquisadores, porém elas 

têm sido pouco utilizadas nos anos iniciais do ensino fundamental, 

principalmente no ensino de ciência. Constata-se a partir de observações que os 

docentes ainda usam métodos pouco atrativos como leituras, questionários 

entre outros.  

Existem inúmeras estratégias didáticas. Destacamos aqui a estratégia 

multimídia, que é a combinação de texto, som, imagem, animação e vídeo. Esta 

é uma forma poderosa de comunicação, pois ganha e mantém a atenção e o 

interesse do discente e com isto promove a retenção da informação. Para o 

processo de educação esta atividade, bem empregada, é um recurso poderoso, 

pois, estimula todos os sentidos dos discentes. 

Lorenzetti e Delizoicov (2001) apresentam um conjunto de iniciativas 

didático-pedagógicas que podem contribuir para o processo da alfabetização 

científica:  
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[...] uso sistemático da literatura infantil, da música, do teatro e 
de vídeos educativos, reforçando a necessidade de que o 
professor pode, através de escolha apropriada, ir trabalhando 
os significados da conceituação científica veiculada pelos 
discursos contidos nestes meios de comunicação; explorar 
didaticamente artigos e demais seções da revista Ciência hoje 
das Crianças, articulando-os com aulas práticas; visitas a 
museus; zoológicos, indústrias, estações de tratamento de águas 
e demais órgãos públicos; organização e participação em saídas 
a campo e feiras de Ciências; uso do computador da Internet no 
ambiente escolar (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 9). 

Pelo exposto, percebemos assim que um material educativo bem 

concebido e utilizado de forma adequada oferece muitas vantagens, entre elas: 

fixa os conteúdos; permite a tomada de decisão; dá significado a conceitos, 

principalmente os de difícil compreensão; requer participação ativa; motiva; 

desperta a criatividade, a participação, e o prazer de aprender.  

Mesmo com a necessidade da compreensão por parte dos discentes 

sobre os conteúdos de ciências naturais para que estes compreendam melhor o 

mundo que os cerca, muitos professores não trabalham de forma adequada essa 

disciplina em sala. Fumagalli (1998) afirma que quando ensinam apresentam 

baixo entendimento do que estão ensinando, esses profissionais geralmente 

usam poucas estratégias para diversificar esse ensino, utilizam geralmente 

exibições de vídeos, a leitura de livros didáticos, o estudo dirigido, o uso de 

questionários e a escrita de resumos. 

Entende-se que o ensino de Ciências nas séries iniciais deve dar 

oportunidade às crianças de expressarem seus modos de pensar, de questionar 

e de explicar o mundo. Uma professora que enriquece a sala de aula com a 

investigação, com a organização do espaço coletivo de participação para o saber 

falar e ouvir estará educando para o aprendizado de Ciências e sobre Ciências. 

Deste modo, certamente é preciso que o educador, além da prática tenha 

também uma base teórica para que possa se sustentar na aplicação do lúdico, 

pois na prática pedagógica é sempre importante utilizar um recurso didático 

com uma explicação científica comprovando sua eficácia empírica. 
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2.3 CONTRIBUIÇÕES DE LEV VIGOTSKY PARA O PROCESSO DE 

ENSINO APRENDIZAGEM 

Lev Vygotsky1 buscava compreender os processos mentais humanos, 

segundo Oliveira (1995), Vygotsky e seus colaboradores (Luria e Leontiev) eram 

membros de grupos de estudiosos no período de pós-revolução Russa. 

Influenciado pelo marxismo, esse pesquisador buscava a construção de uma 

nova psicologia que compreendesse “o homem enquanto corpo e mente, 

enquanto ser biológico e social, enquanto membro da espécie humana e 

participante de um processo histórico” (OLIVEIRA, 1995, p.23). Sua abordagem 

era considerada como sóciointeracionista a qual buscava elaborar hipótese de 

como as características humanas se formam ao longo do tempo. 

Para esse estudioso, existem quatro planos genéticos que juntos 

interferem no desenvolvimento do individuo, sendo eles: a filogênese; a 

ontogênese; sociogênese e microgênese. A filogênese trata da história da espécie 

humana, a ontogênese aborda a história do individuo da espécie humana, já a 

sociogênese refere-se à história do meio cultural em que o individuo esta 

inserido e a microgênese trata dos aspectos microbiológicos do 

desenvolvimento, nesse aspecto cada fenômeno psicológico possui sua historia.  

Vygotsky foi um pesquisador que valorizou o processo histórico-

cultural e a linguagem como elementos de contribuições diretas para o 

desenvolvimento do individuo. Para este autor a cultura é um alargador das 

potencialidades humanas. Este pesquisador trouxe uma nova perspectiva para 

olhar a criança, respeitando sua forma de aprender, ele via a criança como um 

ser pensante. Para ele é importante analisar a criança pelo que ela esta 

aprendendo e não pelo que já aprendeu.  

Vygotsky desenvolveu sua teoria sobre funções psicológicas superiores, 

e ressaltou a forte ligação existente entre pensamento e linguagem. Quando se 

                                                           
1 A grafia do nome Vygotsky aparece de forma diferente nas obras consultadas, por esse motivo 
a grafia do nome aparecerá de forma diferente no decorrer do texto. 
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refere à linguagem, Vygotski (1991) aponta que a mesma surge a partir da 

necessidade de comunicação entre os indivíduos, ela está presente em todos os 

grupos humanos, permitindo a compreensão dos eventos e situações do mundo 

real. Destaca que o pensamento e a linguagem possuem origens diferentes, ou 

seja, a trajetória desses dois aspectos ocorre independentemente, porém em um 

determinado momento essas duas trajetórias se unem dando sentido racional à 

linguagem (VYGOTSKI 1991). 

Segundo Vygotski (1991), antes dos dois anos de idade a criança não 

domina a linguagem, expressa apenas palavras soltas com pouco sentido. Nessa 

fase a criança consegue se comunicar através de manifestações verbais, choro, 

riso o apontar algo, porém conforme Oliveira (1995) ao relatar sobre as ideias de 

Vygotsky ressalta que:  

[...] Num determinado momento do desenvolvimento da 
criança (por volta dos dois anos de idade) o percurso do 
pensamento encontra-se com a linguagem e inicia-se uma nova 
forma de funcionamento psicológico: a fala torna-se intelectual, 
com função simbólica, generalizante, e o pensamento torna-se 
verbal, mediado por significados dados pela linguagem 

(OLIVEIRA 1995, p. 47). 

Em sua teoria Vygotsky aponta alguns pensamentos básicos que 

contribuem para que ocorra a aprendizagem e desenvolvimento dos discentes, 

sendo eles:  

 Interação social: que se refere à relação estabelecida entre o individuo e 

outros membros da cultura, ou entre o individuo e diversos elementos 

do ambiente; 

 Zona de desenvolvimento proximal: que vem a ser a discrepância entre o 

desenvolvimento real (a capacidade do indivíduo de desenvolver uma 

tarefa de forma independente) e o desenvolvimento potencial (a 

capacidade do individuo em realizar tarefas com auxilio de 

companheiros mais capazes). 
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 O uso de signos e ferramentas: São os instrumentos psicológicos ou 

ferramentas interpostas entre o professor e o discente para auxiliar no 

processo de aprendizagem dos mesmos.  

 Linguagem: que se refere ao sistema simbólico básico e que auxilia na 

comunicação de todos os grupos humanos e faz a mediação entre o 

individuo e o mundo.  

Esse teórico vem dizer que para melhorar o nível de aprendizagem o 

indivíduo necessita interagir sobre o meio, que todo indivíduo adquire seus 

conhecimentos a partir da relação com o outro, e esses conhecimentos são 

internalizados através da linguagem e dos símbolos, é neste momento em que a 

aprendizagem se completa (VYGOTSKI, 1991).  

É destacada nos estudos desse pesquisador a interferência da cultura no 

desenvolvimento do indivíduo. Segundo Weber (1998), a cultura é 

compreendida como a criação do homem em um processo coletivo que 

influencia diretamente na formação da personalidade, modo de agir e de pensar 

do individuo, essa cultura pode ser apropriada em vários aspectos, na família, 

na escola e nos grupos onde o sujeito esta inserido. A cultura é assim um 

processo mediador da aprendizagem sendo resultado da interação entre os 

indivíduos, ela é então responsável pela “restruturação dos processos 

psicológicos naturais, dando origem aos processos psicológicos superiores” 

(WEBER, 1998, p. 160). 

Vygotsky contribui principalmente nas reflexões sobre o 

desenvolvimento infantil e sua relação com a aprendizagem em meio social, e 

também o desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Dedicou-se 

principalmente ao estudo das funções mentais superiores, que correspondem ao 

ato de pensar em coisas ausentes, imaginar eventos nunca vividos, planejar 

ações a serem realizadas em momentos posteriores. 

Para Vygotsky todo ser humano possui dois níveis de 

desenvolvimento, o efetivo e o potencial, a discrepância entre esses dois níveis é 

conhecido como zona de desenvolvimento proximal, a qual define as funções 
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que ainda não amadureceram, mas que se encontra em processo de maturação. 

Essa zona não é visível durante a prática em sala de aula, mas contribui para a 

compreensão do desenvolvimento da criança, pois é justamente nesta zona de 

desenvolvimento proximal que aprendizagem vai ocorrer (VYGOTSKI, 1991).  

Esse estudioso aborda também alguns elementos de mediação que 

contribui para o desenvolvimento da aprendizagem no indivíduo. Para ele a 

função de um educador escolar é servir de mediador entre a criança e o mundo, 

esse mediador pode ser qualquer pessoa que possua mais experiências que o 

discente ou algum instrumento, no caso desta pesquisa em particular, além do 

professor, também as estratégias utilizadas exerceram o papel de mediadoras 

do conhecimento para as crianças.  

2.3.1 - Vygotsky e a Interação Social 

Para Vygotski (1991) o processo de ensino aprendizagem inclui sempre 

aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre as pessoas, pois para 

ele ninguém aprende sozinho, para crescer, aprender e para se construir os 

seres humanos precisam uns dos outros. Essa teoria aponta a linguagem como o 

principal elemento para que os seres humanos se relacionem com outros 

indivíduos. 

Para esse teórico as características individuais das pessoas estão 

carregadas de trocas com o coletivo, assim mesmo as características que 

entendemos como individual é construída de relações estabelecidas com outros 

indivíduos (VYGOTSKY, 1989). 

A cultura em que a criança se desenvolve irá desenvolver adultos que 

agem de uma maneira particular de acordo com os modos culturalmente 

construídos. Ao falar de cultura Vigotsky se reporta ao “grupo cultural que 

fornece ao indivíduo um ambiente estruturado, onde todos os elementos são 

carregados de significados” (OLIVEIRA, 1995, p.37). Essa interação do 

individuo com outros membro de sua cultura é responsável pelo 

desenvolvimento psicológico do individuo.  
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Vygotsky ressalta que “todas as funções no desenvolvimento da criança 

aparecem duas vezes: primeiro, no nível social, entre pessoas (interpsicologica) 

e, depois, no nível individual, no interior da criança (intrapsicologica)” 

(VYGOTSKI, 1991, p.41). 

O ser humano cresce em um ambiente social e a interação do mesmo 

com outras pessoas é basilar para seu desenvolvimento. Oliveira (1995) ao 

relatar sobre Vygotsky,  ressalta que para este pesquisador o ambiente em que o 

individuo vive influencia de maneira direta seu desenvolvimento, assim uma 

criança normal criada em um ambiente apenas de surdos não conseguem 

desenvolver a fala, pois não teve esse tipo de influencia de seu meio cultural, 

assim “o desenvolvimento fica impedido de ocorrer na falta de situações 

propicias ao aprendizado” (OLIVEIRA, 1995, p.57). 

Vygotsky deixa claro então que a interação do individuo com outros 

indivíduos e com outros objetos é um dos pontos chaves para que ocorra uma 

aprendizagem proveitosa. Principalmente porque a interação promove a 

transformação das funções psicológicas elementares, aqueles que já nascem com 

a criança em funções psicológicas superiores.  

Ele afirma ainda, que a criança ao nascer possui funções psicológicas 

elementares e ao decorrer da convivência da criança com a cultura em que esta 

inserida essas funções transformam-se em funções psicológicas superiores, ou 

seja, a capacidade do individuo imaginar algo que não esteja presente no 

momento ou mesmo planejar ações que serão desenvolvidas posteriormente, 

essas funções estão presente apenas nos humanos.  

O desenvolvimento humano, o aprendizado e as relações entre o 

desenvolvimento e aprendizado são temas centrais nos trabalhos de Vygotsky. 

Para ele o desenvolvimento da espécie humana se da por meio da interferência, 

seja ela direta ou indireta de outros indivíduos ou objetos e a reconstrução 

pessoal da experiência e dos significados. 
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2.3.2 - Relações entre aprendizagem e desenvolvimento 

Com relação à interação entre aprendizagem e desenvolvimento 

Vygotsky (1991), em seu trabalho aponta que esses dois aspectos estão inter-

relacionado desde o início da vida da criança, ressaltando que a aprendizagem 

sempre antecede ao desenvolvimento. Para Vygotsky a aprendizagem e o 

desenvolvimento são processos interdependentes, ou seja, um torna o outro 

possível.  

Para este pesquisador as crianças não aprendem apenas quando 

inseridas na prática escolar, pois já possuem uma bagagem de informações, 

muitas vezes, relativas às que irão aprender na unidade escolar a qual é 

voltada, principalmente, para a assimilação de conhecimentos científicos 

(VYGOTSKI, 1991).  

Ainda segundo Vygotsky o desenvolvimento do individuo é resultado 

da inserção da criança num grupo cultural, e esse se dá a partir do momento 

que o individuo aprende, o aprendizado, portanto, possibilita o despertar de 

processos internos do desenvolvimento. Vygotsky diz que “a aprendizagem 

utiliza os resultados do desenvolvimento em vez de se adiantar ao seu curso e 

de mudar a sua direção.” (VYGOTSKY, 1989, p. 103). 

Segundo Oliveira (1995, p. 57) aprendizado se refere: 

Ao processo pelo qual o individuo adquire informações, 
habilidades, atitudes, valores, etc. a partir de seu contato com a 
realidade o meio ambiente e outras pessoas. É um processo que 
se diferencia de fatores inatos e dos processos de maturação do 
organismo, independente da informação do ambiente. 

2.3.3 - A zona de Desenvolvimento Proximal 

Vygotsky em seus trabalhos nos apresenta o termo zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP), que se refere a discrepância entre o 

desenvolvimento real e o potencial. Para esse pesquisador todo ser humano 

possui dois níveis de desenvolvimento: o real aquele que o sujeito pode realizar 
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de forma independente e o potencial aquele que o individuo pode desenvolver 

com o auxilio de outra pessoa mais experiente, ele aponta ainda que: 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções 
que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de 
maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentes 
em estados embrionários. Essas funções poderiam ser 
chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, ao 
invés de frutos do desenvolvimento  (...). aquilo que é a zona de 
desenvolvimento proximal hoje será o nível de 
desenvolvimento real amanha- ou seja aquilo que a criança 
pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha 
amanha (VYGOTSKI, 1991, p.58). 

O nível de desenvolvimento potencial trata-se de um momento do 

desenvolvimento que caracteriza não as etapas já concluídas, mas sim etapas 

futuras, nas quais a interferência de outros indivíduos é mais transformadora. 

Porém, ressalta-se que para um aprendizado deve-se observar o nível em que a 

criança se encontra, pois essa interferência na zona de desenvolvimento só 

possui efeitos satisfatórios quando a criança já desencadeou o processo de 

desenvolvimento dessa potencialidade para aprender. Vygotsky explica que:  

a aprendizagem deve ser coerente com o nível de 
desenvolvimento da criança. Não é necessário, em absoluto 
proceder a provas para demostrar que só em determinada 
idade se pode começar a ensinar a gramática, que só em 
determinada idade o aluno é capaz de aprender álgebra. 
Portanto, podemos tomar tranquilamente como ponto de 
partida o fato fundamental e incontroverso de que existe uma 
relação entre determinado nível de desenvolvimento e a 
capacidade potencial de aprendizagem (VYGOTSKI, 1991, p. 
10). 

Vygotsky ressalta que é na zona de desenvolvimento potencial que 

ocorre a aprendizagem, assim a escola deve se atentar a esse aspecto, para ela, o 

aprendizado é um resultado desejável, nesse sentido o professor tem o dever de 

interferir na zona de desenvolvimento proximal dos discentes, provocando 

avanços que não ocorreriam naturalmente. Oliveira, (1995, p.62) relata que para 

Vygotsky: 

O único bom ensino é aquele que se adianta ao 
desenvolvimento [...] a criança não tem condições de percorrer 
sozinha o caminho do aprendizado. A intervenção de outras 
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pessoas- que no caso especifico da escola, são os professores e 
demais crianças- é fundamental para a promoção do 
desenvolvimento do individuo. 

Vygotsky aborda alguns fatores que podem ter relação com o 

desenvolvimento da criança e destaca o uso do brinquedo para essa função. 

Segundo esse autor, o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal 

na criança, contendo enorme influencia em seu desenvolvimento. “No 

brinquedo a criança comporta-se de forma mais avançada do que nas 

atividades da vida real e também aprende a separar objeto e significado” 

(OLIVEIRA, 1995, p. 67). A partir desse aspecto positivo do brinquedo 

acreditamos que a escola deveria utilizar esse recurso para intervir no processo 

de desenvolvimento das crianças. 

Mesmo havendo uma significativa distancia entre o 

comportamento na vida real e o comportamento no brinquedo, 

a atuação no mundo imaginário e o estabelecimento de regras a 

serem seguidas criam uma zona de desenvolvimento proximal, 

na medida em que impulsionam conceitos e processos de 

desenvolvimento (REGO, 1994, p.83). 

 

A zona de desenvolvimento supracitada permite avaliar o 

desenvolvimento individual do discente, viabilizando assim a elaboração de 

estratégias pedagógicas diferenciadas que contribua para a evolução do 

aprendizado da criança. 

2.3.4 - O processo de mediação e sua relação com a aprendizagem 

  

Um dos conceitos centrais dos estudos de Vygotsky é a mediação, que 

ele define como: “o processo de intervenção de um elemento intermediário em 

uma relação, a relação deixa então de ser direta para ser mediada por esse 

elemento (...). O processo simples de estimulo resposta é substituído por um ato 

complexo, mediado” (VYGOTSKI, 1991, p.29). Ao longo do desenvolvimento 

do individuo as relações mediadas passam a predominar sobre as relações 

diretas, pois as relações mediadas possuem melhores resultados. 
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Para Vygotski (1991), a relação do homem com o mundo é uma relação 

mediada por dois tipos de elementos mediadores: os instrumentos e os 

símbolos. O instrumento é um elemento colocado entre o trabalhador e o objeto 

de seu trabalho, que vai ampliar possibilidades de transformação da natureza, o 

instrumento possui finalidade especifica, não mediando a relação entre o 

individuo e o mundo. “O mediador ajuda a concretizar o desenvolvimento que 

está próximo, ou seja, ajuda a transformar o desenvolvimento potencial em 

desenvolvimento real” (COELHO; PISONI, 2012, p.148). 

A invenção e o uso de signos como meios auxiliares para 
solucionar um dado problema psicológico (lembrar, comparar 
coisas, relatar, escolher, etc.). É análoga a invenção e o uso de 
instrumentos, só que agora no capo psicológico. O signo age 
como um instrumento da atividade psicológica de maneira 
análoga ao papel de um instrumento no trabalho (VYGOTSKI, 
1991, p.38).  

Os instrumentos são objetos externos aos indivíduos, eles auxiliam nas 

ações concretas enquanto os símbolos auxiliam nos processos psicológicos. Os 

símbolos são marcas externas que auxiliam o homem em tarefas que exigem 

memoria ou atenção. O uso de mediadores aumenta a capacidade de atenção e 

de memória possibilitando assim um maior controle do sujeito sobre a 

atividade (OLIVEIRA, 1995). 

Para Vygotsky, as crianças geralmente fazem uso dos signos a partir 

dos 8 anos, crianças menores operam de forma direta sem o uso de signos 

mediadores, porém, a medida que elas vão se desenvolvendo deixam de 

“necessitar de marcas externas e passa a utilizar signos internos, isto é, 

representações mentais que substituem os objetos do mundo real” (OLIVEIRA, 

1995, p.35). Os signos são compartilhados pelo conjunto de membros do grupo 

social permitindo a comunicação entre os indivíduos e o aprimoramento da 

interação social. 

“O uso dos signos conduz os seres humanos a uma estrutura especifica 

de comportamento que se destaca do desenvolvimento biológico e cria novas 

formas de processos psicológicos enraizados na cultura” (VYGOTSKY, 2007, p. 
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34). Um elemento básico que representa um símbolo apontado por Vigotsky é a 

linguagem, ele representa um símbolo que faz a mediação entre os indivíduos. 

Este estudioso apresenta duas funções principais da linguagem, 

primeiro a de permitir a comunicação entre os indivíduos, e a segunda a função 

de pensamento generalizante, ou seja, quando a criança consegue estabelecer 

nexos entre a linguagem e o pensamento. A forte relação entre pensamento e 

linguagem é desenvolvida ao decorrer do desenvolvimento do ser humano. 

Assim, a introdução dos signos externos aumenta notadamente a 

eficácia da atividade da criança. O comportamento da criança nasce dos 

processos elementares que são de origem biológica e as funções psicológicas 

superiores que são de origem sociocultural. 

Em nossa pesquisa buscamos trabalhar com elementos que, a nosso ver 

e baseado nas ideias de Vygotsky, poderiam contribuir para um melhor 

desempenho dos discentes durante as aulas de ciências. Assim utilizamos como 

elementos mediadores algumas estratégias didáticas, as quais foram colocadas 

entre o professor e o discente buscando ampliar as formas de aprendizagem dos 

discentes. Essas foram desenvolvidas de forma que apresentassem significados 

para os discentes despertando assim o interesse dos mesmos e promovendo um 

melhor desenvolvimento da criança e maior interação entre os pares no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Como esse pesquisador destaca a brincadeira como um dos elementos 

mediadores da aprendizagem, sendo ainda dentre as estratégias utilizadas 

demos lugar também ao uso de brincadeiras, pois consideramos que essa 

estratégia cria na criança uma nova forma de desejo de aprender o que lhe é 

proposto. Destacamos ainda que, para Vygotski (1991) a brincadeira contribui 

para o desenvolvimento da criança, pois provoca transformações internas na 

mesma, sendo assim uma grande fonte de desenvolvimento. 

A teoria de Lev Vygotsky contém elementos que possibilitam 

compreender as relações entre aprendizagem e desenvolvimento assim como e 

as contribuições do uso de elementos mediadores para facilitar o processo de 
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ensino aprendizagem. Sendo assim foi com base nos aspectos de mediação e 

zona de desenvolvimento proximal, abordados por Vygotsky, que 

desenvolvemos o processo metodológico da pesquisa, uma vez que utilizamos 

as estratégias como elementos mediadores no processo de aprendizagem.  
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3. O PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1– TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa é de natureza qualitativa. Este tipo de pesquisa é definido 

por Bogdan e Biklen (1997) como sendo um tipo de abordagem na qual os 

dados recolhidos são ricos em pormenores descritivos e as questões que se quer 

investigar têm o objetivo de conhecer os fenômenos em toda a sua complexa 

rede de significados, dando atenção a comportamentos e seus sentidos a partir 

dos sujeitos da investigação. A pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares e ela se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado (MINAYO, 1994). 

Trata-se de uma pesquisa de intervenção que segundo Chizzotti (2006) 

se caracteriza como uma pesquisa sobre a ação quando se trata de estudá-la 

para compreendê-la e explicar seus efeitos.  

3.2 - DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

3.2.1- Local da pesquisa 
 

A investigação foi realizada em uma escola pública municipal 

localizada no bairro Joaquim Romão em Jequié-BA, esta escola atende a uma 

população de periferia. A escolha da escola se deu pela disponibilidade 

encontrada junto à direção da escola e a professora responsável pela turma em 

disponibilizar para algumas aulas para o desenvolvimento da pesquisa. 

3.2.2- Participantes 

Trabalhamos com uma turma do 4º ano do Ensino Fundamental, com 

22 discentes sendo 10 do sexo masculino e 12 do sexo feminino, com faixa etária 

de 8 a 11 anos, na disciplina de ciências, seguindo os conteúdos curriculares já 

previstos no planejamento da escola, (animais vertebrados, seres invertebrados 
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e cadeia alimentar). Durante o desenvolvimento do trabalho a pesquisadora 

assumiu o papel de professora da disciplina supracitada. 

 

3.2.3- Obtenção de Dados 

 

Os dados foram obtidos por meio do diário de campo, o qual segundo 

Bogdan e Biklen (1994, p. 50) permite “registrar objetivamente os detalhes do 

que ocorreu no campo”. Um questionário (Apêndice B) foi aplicado aos 

discentes depois da intervenção, bem como utilizamos todos os dados 

produzidos durante o desenvolvimento das atividades em sala de aula, tais 

como: da participação, envolvimento, motivação e interesse dos discentes e toda 

produção escrita e oral.  

Consideramos melhor aplicar um questionário, devido ao número 

elevado de discentes e por se adequar melhor a faixa etária deles. O 

questionário aplicado aos discentes foi aberto e com o objetivo de conhecer qual 

foi a melhor estratégia na opinião dos mesmos e qual possibilitou maior 

compreensão dos conteúdos aplicados em sala, etc. 

A participação na pesquisa teve caráter voluntário, todos foram 

informados do objetivo da pesquisa e ao concordarem em participar assinaram 

o Termo Consentimento. Considerando que se trata de pesquisa com criança, o 

Termo foi encaminhado para análise e assinatura do responsável, conforme o 

Apêndice A. 

3.3 - DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Inicialmente foi realizada uma visita à escola escolhida para conhecer o 

ambiente a ser desenvolvido o projeto, neste momento também apresentamos a 

proposta da pesquisa para a professora responsável pela turma. Em seguida, 

foram planejadas as atividades juntamente com a professora, pois ela conhecia 

os discentes e saberia avaliar a estratégia que se adaptaria  melhor. Sendo assim, 
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a professora responsável pela turma teve papel ativo durante todo processo de 

intervenção, desde a seleção das estratégias até o desenvolvimento da 

intervenção em sala de aula. 

 A intervenção abrangeu um total de 12 horas aulas. As quatro 

primeiras aulas foram realizadas uma vez por semana e especificadamente, nas 

terças-feiras no período da tarde, com duração de 1hora30min. (uma hora e 

trinta minutos). As outras oito aulas ocorreram no mesmo dia da semana e 

período (tarde) das primeiras, porém, tiveram duração de 3h30min (três horas e 

trinta minutos). O trabalho foi desenvolvido durante a quarta unidade do ano 

letivo de 2014, ocorrendo entre os meses de dezembro de 2014 a janeiro de 2015, 

totalizando -18h 40min (dezoito horas e quarenta minutos). 

Em cada aula foi utilizada um estratégia didática diferente objetivando 

uma melhor compreensão dos assuntos trabalhados em sala pelos discentes. As 

diferentes ações desenvolvidas nas aulas estão apresentadas no quadro abaixo. 
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Quadro 1: Planejamento da intervenção desenvolvido em sala de aula durante a pesquisa. 

   
ENCONTRO TEMÁTICA OBJETIVO ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

1º 

 Interação entre os pares 

 Apresentação da proposta 
da pesquisa 

 

 Conhecer a turma;  

 Promover a interação entre 

os discentes. 

 

 Dinâmica dos “bombons”, usando bombons 

coloridos onde cada cor de bombom 

correspondia a diferentes perguntas relativo 

ao perfil do discente e ao assunto dos 

animais. 

 Elaboração de Desenhos por parte dos 

alunos sobre os animais. 

2º  Animais Vertebrados 

 Introduzir do conteúdo de 
vertebrados e Sondar sobre o 

conhecimento prévio dos 

discentes a respeito do tema 

vertebrados. 

 Discussão sobre o conceito de vertebrados; 

 “Jogo das Cartas”: cada carta correspondia a 

figura de um animal. Assim os discentes 

poderiam observar as diferentes 

características de cada animal e a partir de 

então classificavam de maneira superficial 

esses animais; 

 “Cruza animais”: cada discente recebeu 

uma cruzadinha onde iam identificando os 

vertebrados presentes na mesma. 

3º 
 Classificação dos 

vertebrados 

 Identificar a que grupo 
pertence cada animal 

vertebrado: aves, répteis, 

anfíbios, peixes e 
mamíferos. 

 Estabelecer interação entre 
os discentes e o conteúdo. 

 Colagem em cartazes das figuras dos 

animais vertebrados de acordo a sua devida 

classificação  

 Caça-palavras: os discentes deveriam 

encontrar o nome de 5 animais vertebrados. 

 Leitura da fábula “A lebre e a tartaruga”, 

onde cada criança deveria identificar os 

vertebrados presentes na historia.  

4º  Animais Invertebrados 

 Conhecer o grupo dos 
invertebrados. 

 Formação de conceito  

 

 Apresentação da caixa entomológica, para 

que os discentes visualizassem alguns 

exemplos de animais invertebrados. 

 Construção de modelos de animais 

invertebrados com o uso da massa de 

modelar. 

5º e 6º 
 Animais Vertebrados e 

Invertebrados 

 Revisão do conteúdo 
abordado nas aulas 

anteriores 

 Distinguir entre vertebrados 
e invertebrados 

 Promover a interação  

 Atingir a Zona de 

Desenvolvimento proximal. 

 Jogo da Memória;  

 Criação de uma história em quadrinhos 

sobre o assunto trabalhado em sala. 

7º e 8º  Cadeia Alimentar 

 Entender no que consiste a 

cadeia alimentar e como 

ocorre o ciclo da mesma. 

 Formação de conceito 

 Aula dialogada; 

 Construção de uma cadeia alimentar, por 

cada discente. 

09º e 10º  Cadeia Alimentar 

 Compreender como são 
classificados os animais que 

compõe a cadeia alimentar 

(produtores, consumidores e 
decompositores). 

 Interação entre os pares 

 “Prática da Pirâmide alimentar”: cada 

discente era responsável por uma figura de 

um animal o qual seria colado na pirâmide e 

de acordo a classificação do mesmo em 

produtor, consumidor ou decompositor. 

  “Dinâmica do ciclo da Cadeia Alimentar”: 

cada grupo de discentes recebia cartões que 

correspondiam a um ciclo da cadeia 

alimentar eles se organizavam e 

apresentavam como ocorria o ciclo e, quais 

daqueles animais representados no ciclo 

eram os produtores, consumidores e 

decompositores. 

11º e 12º  Conclusão dos trabalhos 

 Sondar das ideias dos 

discentes a respeito da 

intervenção. 

 Questionário aberto, aplicado aos discentes.  
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4 .  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1- A OBSERVAÇÃO PRÉVIA 

Antes do desenvolvimento da intervenção da pesquisa realizamos 

observações em sala de aula, sem roteiro previamente sistematizado, 

objetivando conhecer o trabalho da professora, como as aulas de ciências 

eram ministradas, as estratégias e recursos utilizados. Bem como para 

interagir e conhecer a turma, o nível cognitivo, social e comportamento e 

outros aspectos que ajudariam no momento da elaboração da intervenção.  

Nas observações constatamos alguns aspectos que influenciaram, nas 

escolhas das estratégias utilizadas, assim como, em todo trabalho realizado. 

Os principais aspectos observados foram: dificuldades de leitura, de escrita, 

o grande número de discentes e a agitação da turma.  

Verificamos ainda: a falta de estrutura da sala de aula, espaço físico 

inadequado, sala pouco ventilada, sem ventiladores, e o sol irradiava na 

direção da sala o que a deixava ainda mais quente e, como as aulas 

aconteciam no período da tarde, nos meses de dezembro e janeiro, o calor 

incomodava ainda mais, tanto o professor como os discentes, provocando 

uma agitação nos discentes, reclamações e comportamento inadequado, 

levantando das cadeiras e querendo sair da sala para beber água.  

E essa inquietação dos discentes era o ponto de maior dificuldade 

para o desenvolvimento do trabalho, uma vez que o controle da turma ficava 

mais difícil e as atividades eram repensadas e replanejadas a toda aula, de 

forma que fossem colaborativas envolvendo todos os discentes e que 

buscasse a concentração do grupo para o desenvolvimento da mesma.  

A professora regente demonstrava ter um bom relacionamento com a 

turma observada, os discentes mesmo inquietos possuíam um significativo 

respeito pela docente. A mesma nos alertou sobre alguns problemas pessoais 

de cada discente e nos pediu atenção especial para alguns discentes, 

verificamos assim que a docente conhecia bem seus discentes e demonstrava 

preocupação com cada um deles.   
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 Realizamos a observação durante os dias e horários que seriam 

destinados para as aulas de ciências, porém, não foi observado a aplicação 

dos conteúdos de ciências pela docente. Quando questionada do porquê não 

trabalhava com os conteúdos de ciências naquele momento, a mesma 

ressaltou que, na maioria das vezes, utilizava o horário de ciências para 

correção de atividades da aula do dia anterior que era de matemática. 

Demonstrando assim a pouca importância dada ao ensino de Ciências nesses 

anos escolares. 

Durante a observação, percebemos que a professora buscava um 

trabalho diferenciado, sempre valorizando o conhecimento e o potencial dos 

discentes, porém esse trabalho diferenciado era voltado apenas à 

matemática.  

Um ponto positivo observado foi o fato de a professora reforçar a 

todo o momento que, apesar dos discentes pertencerem a uma comunidade 

periférica e conviverem com diversas dificuldades isto, em nada diminuía o 

potencial para aprendizagem dos mesmos. Ao mesmo tempo em que as 

crianças se comportavam agitadas e inquietas realizam as atividades 

propostas, e esse foi um fato que podemos constatar durante a aplicação da 

pesquisa. 

A professora ressaltava que a maior dificuldade de seu trabalho era: 

a falta de estrutura da escola para realizar aulas diferenciadas, pouca carga 

horaria destinada a disciplina de ciências e a sua própria formação precária 

para atuar nessa disciplina. Sendo assim, o recurso utilizado pela professora 

para trabalhar as atividades de ciências se reduzia ao livro didático, esse 

aspecto é ressaltado por Fumagalli (1998) o qual afirma que, os professores 

usam poucas estratégias diversificadas quando o mesmo possui baixo 

entendimento do que esta ensinando.   

Percebemos também que durante as séries iniciais a valorização da 

escrita é muito forte, porém se resume ainda a cópias e ditados realizados 

sempre naqueles minutos finais de cada aula. 



 
68 

Para Vigotsky a escrita possui papel significante no desenvolvimento 

cultural da criança, ele aponta que as chamadas cópias apenas ensinam as 

crianças a desenhar as letras, e não ensina a linguagem escrita, pois ao 

realizarem as cópias os discentes não compreendem o conteúdo do texto, 

apenas realizam um processo mecânico de copiar aquilo que lhe foi 

solicitado, esse pesquisador aponta que “enfatiza-se de tal forma a mecânica 

de ler o que está escrito que se acaba obscurecendo a linguagem escrita como 

tal” (VIGOTSKY, 1991, p.70). 

Observa-se assim que, o ensino da leitura e escrita ainda não se 

constitui de forma adequada, para mudar essa realidade é necessário um 

esforço do professor em promover um maior contato do discente com a leitura e 

a escrita, mesmo durante os primeiros anos de ensino escolar, baseado nas 

necessidades e realidade dos discentes. 

4.2 - A INTERVENÇÃO: DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

4.2.1-  1º Encontro: Dinâmica de apresentação da turma e sondagem do 

conhecimento prévio (Duração- 1h30 min.) 

Durante o primeiro encontro, buscamos promover a interação entre os 

discentes e a professora pesquisadora, visto que, segundo Vigotsky (1991) a 

cooperação entre discentes e professor é uma condição relevante para o 

desenvolvimento da aprendizagem. Apresentamos aos discentes a proposta 

da pesquisa esclarecendo como seria desenvolvida. 

Para iniciar o trabalho realizamos uma dinâmica dos “bombons”. 

Cada discente escolhia três bombons de cores diferentes do pacote de 

bombons coloridos, cada cor do bombom correspondia a uma pergunta 

seguindo a seguinte ordem: 

 Bombom roxo: qual a matéria que você mais gosta? 

 Bombom amarelo: qual animal você acha mais legal? 

 Bombom laranja: qual animal você menos gosta? 
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 Bombom rosa: o que você mais gosta de fazer?  

 Escolhemos as questões acima com a pretensão de conhecer a opinião 

dos discentes referente à disciplina de ciências, e ainda conhecer um pouco da 

relação desses discentes com os animais, buscando verificar quais eles mais 

apreciavam e quais eles tinham algum tipo de rejeição. Assim procedemos, já 

que iriamos trabalhar com o assunto referente a animais, buscando também 

conhecer a turma escolhida para a realização da pesquisa, além disto, promover 

uma interação entre os participantes.  

Nesse primeiro momento podemos constatar por meio dos 

questionamentos direcionados aos discentes, que esses, em sua maioria, 

optaram pela matemática como disciplina favorita. Inferimos que esse resultado 

inicial tenha sido devido ao estilo da aula de matemática nessa turma, pois, em 

observações anteriores percebemos que durante as aulas de matemática a 

professora procurava aplicar diferentes atividades como, por exemplo, 

construções de objetos com formas geométricas e operações a partir de valores 

de produtos alimentícios presente na casa do discente, aproximando assim o 

conteúdo trabalhado da vivencia dos discentes, possibilitando que os mesmos 

compreendessem o real sentido da disciplina para dia-a-dia de cada um deles. 

A partir desse aspecto podemos perceber conforme afirmado por 

Fumagalli (1998), que o ensino de Ciências nos anos escolares iniciais realmente 

não possui ainda sua devida importância, uma vez que os docentes ainda 

continuam dando foco as disciplinas de linguagem e matemática. É preciso 

entender que o ensino de Ciências nesse período contribui também com a 

compreensão das demais disciplinas auxiliando no domínio das técnicas de 

leitura e escrita, além disso, esse ensino colabora para que o individuo 

compreenda o mundo e as transformações ocorridas no mesmo 

(FRANCALANZA,1986; BRASIL, 1997) 

Nesse primeiro encontro verificamos que, os discentes estavam bastante 

agitados havendo então, a necessidade de ocupá-los a todo o momento da aula, 

para que os mesmos não dispersassem do objetivo da mesma. Solicitamos 
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então, que cada discente fizesse um desenho (figura 1) de animais que eles mais 

gostavam e os que eles menos gostavam.  

Os discentes se concentraram na atividade, isso foi devido ao gosto das 

crianças desta faixa etária (8 a 11anos) por fazer desenhos, além de ser um 

momento em que estão envolvidos ativamente, desenvolvendo e demonstrando 

criatividade.   

 

Figura 1: Desenho dos animais feito pelo Discentes 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Verificamos que 14 dos 22 discentes apontaram os animais vertebrados, 

principalmente, aqueles de aparência estética mais agradável (cachorro, o gato, 

o pássaro, o leão) como os preferidos, destacando os animais invertebrados 

(abelha, mosca, barata, gongo) como aqueles que eles menos apreciam.  

Esse resultado já era esperado por nós, pois os animais invertebrados, 

em sua maioria, são considerados como “nojentos”, nocivos e não apresentam 

uma aparência tão agradável quando comparado à maioria dos vertebrados, 

mas o nosso objetivo em fazer esse questionamento era mostrar para os 

discentes, no decorrer do trabalho, a importância de cada um desses animais 

para o meio. 
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Dando seguimento a aula, procuramos compreender o que os discentes 

sabiam sobre o assunto que iriamos trabalhar durante a unidade (vertebrados, 

invertebrados e cadeia alimentar). Ao questioná-los se eles já tinham ouvido 

falar sobre o assunto, constatamos que a turma em sua maioria negou ter 

conhecimento dos mesmos, apenas dois discentes apontaram que já tinham 

ouvido falar em vertebrados como animais que possuem esqueleto e conheciam 

o termo invertebrado por terem visto em seus livros didáticos, mas não tinham 

conhecimento do que significava os mesmos. 

4.2.2-  2º Encontro: Introdução ao conteúdo de vertebrados (Duração- 1h30 

min.) 

Neste segundo encontro buscamos introduzir o conteúdo de  

vertebrados e verificar o conhecimento prévio dos discentes referente a este 

conteúdo, pois consideramos esse conhecimento um ponto extremamente 

relevante no campo da educação. Pois, a relação entre o conhecimento prévio 

e o conhecimento adquirido em sala de aula é essencial para que ocorra a 

aprendizagem. 

Sabe-se que toda criança chega aos espaços escolares com algum 

conhecimento próprio de mundo em seu entorno, principalmente, àquele que 

possuem relação com o dia-a-dia dos discentes, esse tipo de conhecimento é 

construído no ambiente familiar e na cultura regional. Funciona como ponto de 

partida para a apropriação de novos conteúdos pelos discentes, tendo eles 

participação ativa no processo de construção do conhecimento. 

Como afirmado por Vigotsky (1991) a criança ao entrar na escola já 

possui conhecimentos que vão sendo ampliados na prática escolar. E cabe ao 

professor conciliar esses dois tipos de saberes (o prévio e o que será ampliado 

em sala de aula) para favorecer o processo de aprendizagem do discente, uma 

vez que o conhecimento prévio tem função de facilitar a compreensão das 

crianças sobre os conteúdos abordados em sala.  
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Realizamos uma atividade denominada “jogo das cartas”, um jogo 

adaptado do trabalho “O ensino de zoologia evolutiva nas séries iniciais: uma 

experiência desenvolvida com o 3º ano do ensino fundamental” (OLIVEIRA, 

2013). O jogo é composto por algumas imagens de vários animais vertebrados 

e invertebrados. Algumas das imagens utilizadas são mostradas na figura 2 

abaixo.  

Figura 2: Apresentação do “jogo das cartas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.google.com.br 

A sala foi organizada de modo que as carteiras foram dispostas em 

um semicírculo e colocamos as figuras em uma mesa no centro da sala. 

Começamos perguntando: o que vocês entendem por animais vertebrados? E 

dentre as respostas encontramos: “animais que tem ossos”, “animais que 

falam”, “animais que tem pelos”, “animais que se movem”. 

Indagamos aos discentes que nos deu uma resposta inesperada 

“animais que falam”, e solicitamos que ele desse um exemplo de um animal 

que tivesse esta característica e ele logo respondeu “o papagaio professora”. 

Explicamos então que o papagaio não sabe falar, ou seja, ele não se comunica 

como nós, ele apenas repete o que ouve.  

Assim é, porque a estrutura do bico e da língua dessa ave permite a 

reprodução do som que elas ouvem, pois eles têm controle da siringe, um 

órgão do corpo das aves, equivalente às cordas vocais humanas. A fala é uma 
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característica do ser humano, o papagaio é sim um animal vertebrado, mas 

não por essa característica. 

A partir dos depoimentos dos discentes fomos separando e 

explicando os animais que eram os vertebrados e desmistificando a visão 

equivocada de serem animais que possuem ossos. Explicando que os demais 

animais também possuem esqueleto, porém de uma forma diferenciada 

conhecido como exoesqueleto presente nos Artrópodes. Em seguida 

apresentamos aos discentes os animais presentes nas imagens, muitos deles 

conheciam a maioria das espécies ali representadas nas figuras, apenas o 

ouriço causou dúvida nos discentes, que afirmaram que seria uma estrela-do-

mar. 

Durante a atividade, os discentes ficaram eufóricos, apontando as 

características dos animais que conheciam como: “o camaleão muda de cor 

pra ninguém encontrar ele”, “o bicho pau também faz isso também”, “tem 

aranha que solta pelo”, “tem um sapo que tem veneno que meu pai disse”. 

Fizeram perguntas sobre o modo de vida dos animais que eles não conheciam, 

como por exemplo, o ouriço e, indagaram: “pró ele vive debaixo da terra?”,” 

ele tem espinhos pra cavar a terra?”.  

Este foi um momento muito interessante da atividade, também, 

bastante participativo, por promover a discussão sobre a biodiversidade e 

características da vida dos animais. Neste momento podemos verificar a 

riqueza de conhecimento dos discentes sobre o assunto, conhecimentos 

advindos da cultura de cada um.  

A cultura é um campo rico em saberes, ela é um alargador das 

potencialidades humanas e consiste em um processo mediador da 

aprendizagem. Através da cultura o individuo agrega saberes por meio da 

coletividade que influenciará de maneira significativa no desenvolvimento 

psicológico do mesmo (VYGOTSKY, 1989; WEBER, 1998).  

Outro aspecto destacado nesse momento foi a curiosidade das crianças, 

as quais levantaram vários questionamentos a respeito dos animais ali 
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apresentados. O que contribuiu significativamente para promover o 

aprendizado das mesmas, pois os questionamentos deles mostra que esses 

discentes estão construindo conhecimento sobre o determinado conteúdo.   

 Em seguida foi solicitado que cada discente escolhesse uma figura de 

um animal, dentre as que estavam no centro do semicírculo e, que eles 

consideravam como vertebrado. Quando todos estavam com as figuras em mão 

separamos aqueles que tinham escolhido os animais corretos dos que tinham 

escolhidos os animais incorretos. 

Os discentes que escolheram as figuras que correspondiam 

corretamente aos animais vertebrados deviam dar explicações do porquê da 

escolha, e esses responderam pela presença da coluna vertebral, porém uma 

minoria, ainda dizia que a classificação era devido à presença dos ossos nesses 

animais. Essa característica de classificação dos vertebrados esta enraizada nos 

discentes sendo delicada a desconstrução de tal conceito.  

Em seguida, solicitamos que os discentes retornassem aos seus 

lugares e com as “cartas do jogo” procuramos explicar novamente o conteúdo, 

dessa vez, demonstrando nas figuras as características visíveis desse grupo de 

animais. O uso das imagens auxiliou no desenvolvimento do conteúdo 

durante as aulas, pois essas são bastante atrativas conseguindo prender a 

atenção dos discentes despertando a curiosidade dos mesmos. 

Durante esta aula realizamos ainda outra atividade que foi 

denominada de  “cruza-animais” apresentado na figura 3. Como uma revisão 

do conteúdo trabalhado, nesse momento cada discente recebeu uma 

cruzadinha onde deveriam completar as questões com o nome do animal 

vertebrado adequado. Com o desenvolvimento da cruzadinha, os discentes 

tiveram a oportunidade de revisar o assunto que discutimos em sala, 

esclarecendo assim, algumas dúvidas, nessa atividade eles mostraram-se 

bastante concentrados e questionadores. 
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Figura 3: A atividade “cruza-animais” realizada pelos discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://reridamaria.com.br/?p=731 

 

4.2.3-  3º Encontro : Classificação dos vertebrados (Duração - 1h30min.) 

Neste encontro buscamos dar continuidade ao assunto trabalhado na 

aula anterior sobre vertebrados. Trabalhamos com a classificação dos 

vertebrados: aves, répteis, anfíbios, peixes e mamíferos. Para isso 

desenvolvemos uma estratégia que buscava uma maior interação entre os 

discentes e o conteúdo, procuramos usar bastante cores, imagem e 

interatividade, chamando a atenção dos mesmos para aula. 

 Começamos a trabalhar o assunto através da aula dialogada com os 

discentes.  Apresentamos a eles as características de cada grupo e solicitamos 

que nos apresentassem exemplos de animais com tais características. A aula 

fluiu bem e com a participação ativa de todos durante a atividade. 

No segundo momento da aula realizamos uma atividade de 

“classificação dos vertebrados”, para isso, colocamos no quadro, 5 cartazes em 

que cada um deles correspondia a um grupo diferente de animais vertebrados 

(aves, répteis, mamíferos, anfíbios e peixes) conforme figura 4. Nesse momento 

abrimos uma discussão sobre a classificação do ser humano, confirmamos assim 

http://reridamaria.com.br/?p=731
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que o homem era um animal, essa discursão foi prolongada por bastante tempo, 

pois alguns discentes não aceitavam tal classificação.  

Percebemos a partir da fala de uma criança a sua indignação em ser 

considerado um animal, demonstrando, assim, que esses discentes possuem 

uma visão antropocêntrica em relação aos animais. Eles consideram o homem 

como um ser superior aos demais animais. 

Para que a posição do homem como um animal seja melhor 

compreendida pelos discentes, esse aspecto deve ser  trabalhado desde os anos 

escolares iniciais esclarecendo que o homem possui apenas algumas 

características (capacidade de raciocinar, pensar e agir, a fala, a postura ereta) 

distintas com dos demais animais,  pois a criança se apropriando de tal ideia 

facilitará discussões futuras. 

Figura 4: Atividade sobre a classificação dos vertebrados 

 

Dando seguimento, levamos cartões com características de cada grupo.  

Então, selecionamos alguns discentes, para colar a característica na folha 

colorida, fixada no quadro, representando seu determinado grupo.  

Aproveitando as figuras utilizadas na aula anterior e também levamos 

alguns exemplos de animais de cada grupo que estava representado nos 

cartazes. Solicitamos então que, cada discente fosse à frente da turma e 

selecionasse uma figura de um animal e, de acordo as características ali 

presentes colasse a imagem do animal no local adequado (figura 05). Ao tempo 
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que cada discente escolhia o animal, a turma ajudava o colega e indicava o 

grupo que o animal pertencia.  

Figura 5: Atividade de classificação dos animais, realizada pelos discentes em classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os discentes utilizaram como critério de classificação a maioria das 

características principais de cada grupo, as quais tinham sido apresentadas na 

aula anterior. Apontaram principalmente as características morfológicas e 

facilmente identificáveis como, por exemplo, presença de pelos, de asas, de 

escamas, entre outras. 

Utilizamos os cartões com as características como instrumentos 

mediadores quais serviram de estímulo para auxiliar os discentes no 

desenvolvimento da atividade, criando assim uma nova relação entre o discente 

e o conhecimento.  

Para Vigotsky (1988) a aprendizagem ocorre quando há interação do 

individuo com outras pessoas e com outros objetos. Baseado nisso buscando 

com a atividade desenvolvida e descrita, promover uma interação entre os 

discentes, almejando resultados significativos para o aprendizado dos 

discentes, à medida que cada discente deveria contribuir com o colega para a 

realização da atividade.  

Os discentes se apresentavam, no decorrer do trabalho, cada vez mais 

participativos e colaborativos com seus pares. Assim eles puderam perceber a 



 
78 

importância da contribuição dos demais colegas para a compreensão do 

assunto abordado na atividade. Defendemos que uma prática de atividade 

coletiva constitui-se como elemento fundamental para o desenvolvimento das 

crianças. Oliveira (1995, p.64) ressalta que para Vigotsky “[...] qualquer 

modalidade de interação social, quando integrada num contexto realmente 

voltado para promoção do aprendizado e do desenvolvimento, poderia ser 

utilizado, de forma produtiva na situação escolar”. 

Os discentes desenvolveram a atividade sem maiores dificuldades, 

demonstrando apenas insegurança na classificação do morcego, o qual foi 

classificado como ave, e a baleia e o golfinho que foram classificados como 

peixes. Explicamos então, aos mesmos que todos esses três animais pertenciam 

ao grupo dos mamíferos, para isso retornamos as características presentes nos 

mamíferos e apontamos que esses animais compartilham mais características 

com esse grupo do que com o grupo das aves e dos peixes.  

Nesse momento da atividade tivemos a interferência do professor como 

mediador do conhecimento e sendo um participante ativo do processo ensino-

aprendizagem. A função do mediador na escola é promover a compreensão de 

novos conhecimentos principalmente do conhecimento científico. 

O mestre é somente o organizador do meio educativo social, 
regulador e controlador da interação desse meio com cada 
aluno [...] Assim como qualquer outro trabalho, o do mestre 
tem um duplo caráter: é o organizador e um condutor do 
processo educativo (VYGOTSKY, 1991, p. 159). 

 

Os professores e discentes devem ser sujeitos ativos no processo de 

aprendizagem a qual é resultado da cooperação e colaboração desses 

indivíduos influenciando a capacidade de ação e pensamento de ambos, essa 

colaboração também é realizada entre os próprios discentes. Assim, a 

construção do conhecimento depende de uma atividade realizada 

coletivamente onde os mais experientes contribuem com os menos experientes 

auxiliando para que esses alcancem níveis de conhecimentos mais elevados 

(WEBER,1998). 
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Nessa aula sentimos os discentes mais participativos e empolgados com 

a colagem dos animais. Com essa atividade percebemos que eles conseguiram 

compreender melhor a classificação dos animais, principalmente, quando 

observamos o ponto de vista deles ao colaborar ou ajudar um colega na 

realização da dinâmica.  

O que demostrava que a estratégia utilizada possuía um potencial 

significativo, pois a mesma auxiliou no processo de aprendizagem dos 

discentes mostrando que o discente estava construindo conhecimento de forma 

coletiva, além de ter alcançado o real objetivo da aula. 

Outra atividade utilizada para revisão foi um caça-palavras (figura 06). 

Nesta atividade os discentes deveriam encontrar cinco animais mamíferos, a 

maioria dos discentes se motivou com essa atividade, muitos realizaram a 

mesma mais de uma vez. Procuramos sempre atividades mais recreativas para 

que os discentes percebessem que as brincadeiras diárias também resultam em 

aprendizado desde que bem trabalhadas. 

Figura 6: Atividade “caça palavras” realizado pelos discentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.smartkids.com.br 

 

Para o fim da aula foi feita a leitura de uma fábula (a lebre e a 

tartaruga), conforme figura 7. O objetivo era que no final da história os 

discentes identificassem os animais vertebrados presentes na fábula. Nesse 

momento os discentes permaneceram bastante concentrados na atividade, ao 

http://www.smartkids.com.br/
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final da história os discentes conseguiram realizar tal identificação e superaram 

a atividade, além da identificação fizeram a classificação e apontaram as 

características dos grupos. 

Figura 7: Momento da leitura da fábula “a lebre e da tartaruga”. 

 

Muitos discentes nesse dia se sobressaíram demostrando que tinham 

compreendido o assunto, porém esse resultado também foi favorecido pelo fato 

dos discentes estarem mais sossegados nessa aula, possibilitando uma maior 

atenção de cada discente.  

4.2.4- 4º Encontro: Conhecendo o grupo dos invertebrados (Duração - 1h30 

min.) 

Em todas os encontros buscamos, inicialmente, um diálogo com os 

discentes referente a aula anterior e ao assunto que iria ser trabalhado na aula 

do dia, abordando a importância dessa reflexão para o desenvolvimento do 

trabalho. Sendo assim, para o inicio dessa aula, procurando facilitar a 

compreensão dos discentes, começamos solicitando exemplos de animais que 

ainda não havia sido trabalhado até o momento, então os discentes citaram 

vários como: “borboleta, escorpião, aranha, barata, mosca, vagalume, formiga, 

camarão, esperança, gafanhoto, bicho-pau entre outros”.  

Todos esses animais foram listados no quadro mostrando a diversidade 

e o grande número desses seres, nesse ponto, abrimos uma discussão sobre 
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como o homem classifica esses animais que nos livros didáticos ainda são 

chamados de invertebrados.  

Após a explicação começamos uma atividade com uma caixa 

entomológica. A caixa foi colocada no centro da sala, essa é uma caixa com 

vários exemplares de insetos, foi então solicitado que grupos de quatro 

discentes fossem se aproximando para conhecerem alguns exemplos de insetos 

que estavam presentes na caixa entomológica (figura 8). 

Figura 8: Apresentação da caixa entomológica aos discentes em sala de aula 

 

Nesse momento todos demonstraram muita curiosidade em observar os 

animais, principalmente, pelo fato de serem animais reais conservados. Os 

discentes ao verem os animais da caixa e revelaram-se muito entusiasmados.  

Percebemos que o uso dos animais reais em sala proporcionou uma 

aproximação do conteúdo a vivência dos discentes. Constatamos que durante 

as atividades muitos dos discentes apontaram outros tipos de insetos que não 

estavam presentes na caixa (aranha, escorpião, mosca, vagalume entre outros) e 

algumas curiosidades sobre aqueles animais ali presentes. 

A segunda parte da aula foi à construção de modelos de animais 

invertebrados, construção com massa de modelar.  Para isso, cada discente 

recebeu uma quantidade de massa e deveria confeccionar um modelo de animal 

invertebrado, conforme representado na figura 9. A maioria ficou bastante 

entusiasmada com a atividade, repetindo a modelagem várias vezes. 

Destacamos, porém, que as características morfológicas dos animais 
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construídos não estavam totalmente de acordo com as características reais dos 

animais.  

Figura 9: Representação dos invertebrados, realizado pelos discentes. 

 

Em seguida, fomos explicando a classificação dos invertebrados 

(insetos, moluscos, aracnídeos, crustáceo). Depois de explicar as características 

mostramos algumas imagens dos animais para que as crianças os 

classificassem. 

A prática de construção do modelo dos diversos  animais com a massa 

de modelar conseguiu prender bastante a atenção dos discentes que pareciam 

gostar do que estavam fazendo, tanto que, muitos discentes construíram vários 

animais. Muitos dos discentes apresentaram em sua construção com massa de 

modelar a imagem de uma borboleta, isso porque, segundo eles, era mais fácil 

de ser construída. 

 Percebemos com o desenvolvimento do nosso trabalho, a importância 

da realização de uma retrospectiva da aula anterior, pois assim poderíamos 

perceber como o conteúdo trabalhado tinha sido compreendido pelos discentes, 

bem como, entender quais as dúvidas dos discentes sobre o assunto. Essa 

retrospectiva contribuía ainda para aula seguinte, porque estabelecia uma 

relação entre os conteúdos já estudados e os que seriam trabalhados neste 

momento.  

Verificamos a potencialidade do uso das duas estratégias utilizadas 

nesse encontro, as quais tornaram a aula mais agradável para o professor e os 

discentes, uma vez que facilitou o processo de ensino aprendizagem e 
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estabeleceu relação entre o que o discente já conhecia sobre aqueles animais 

apresentados e o que queríamos que eles aprendessem, proporcionando o 

amadurecimento e desenvolvimento das crianças (SOARES 2010). 

4.2.5 -  5º e 6º Encontro: Distinção entre animais vertebrados e invertebrados 

(Duração - 3h30 min) 

Nesse encontro buscamos uma atividade que contemplasse os dois 

temas trabalhados nos encontros anteriores de maneira que fizesse uma revisão 

desse conteúdo. Para isso, trabalhamos com o “jogo da memória” usando 

animais vertebrados e invertebrados (figura 10).  

Figura 10: Representação do “jogo da memória”. 

 

A atividade com os discentes durou aproximadamente três horas, este 

tempo foi superior ao esperado, porém entendemos que isso ocorreu porque o 

jogo promove grande euforia e agitação nas crianças. Provavelmente isto 

acontece porque o jogo gera competitividade entre eles exigindo então do 

professor maior pulso para conter os discentes e atingir o real objetivo do jogo, 

uma vez que, o professor durante a aplicação do jogo tem que orientar os 

discentes além de estimular a curiosidade dos mesmos para o conhecimento. 

Durante o desenvolvimento dessa atividade, podemos perceber alguns 

pontos positivos em relação à mesma, um deles foi o trabalho em equipe, 

dificilmente, conseguido com discentes dessa faixa etária. O trabalho em equipe 

possibilitou a cooperação com o grupo e a maior interação entre as crianças, 
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auxiliando no desenvolvimento cognitivo dos discentes, reforçando essa ideia, 

Campos, Bartolo e Felicio (2003, p. 13) afirma que:  

Por aliar os aspectos lúdicos aos cognitivos, entendemos que o 
jogo é uma importante estratégia para o ensino e a 
aprendizagem de conceitos abstratos e complexos, favorecendo 
a motivação interna, o raciocínio, a argumentação, a interação 
entre alunos e entre professores e alunos. 

Figuras 11: Aplicação do “jogo da memória” em sala 

 

 

A interação entre as pessoas é o aspecto de maior destaque no uso do 

jogo didático. Vygotsky (1991) em seus trabalhos aborda que a aquisição do 

conhecimento nas pessoas ocorre pela interação desses com o meio. Afirma 

ainda que, o sujeito é interativo porque adquire conhecimento a partir das 

relações com o outro, e com o meio em que convive a partir de um processo 

chamado mediação. Para ele a relação do homem com o mundo não é uma 

relação direta, mas uma relação mediada por sistemas simbólicos que são 

mediadores essenciais para o desenvolvimento do individuo.  

Para Vygotsky (1991) a aprendizagem quando mediada possibilita a 

aquisição de conhecimento. Assim, o jogo trabalhado nesta pesquisa funcionou 

como um elemento intermediário entre o ser humano e o ambiente, e teve papel 

de mediador entre o conhecimento e a criança.  

Um dos objetivos do jogo foi o de revisar o conteúdo trabalhado em 

sala de aula, nesse aspecto o jogo, também, gerou resultados positivos, pois foi 

possível perceber que muitos dos discentes conseguiram classificar 

corretamente os animais apresentados, assim como identificar as características 
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que os colocavam no grupo indicado. Logo, o jogo funcionou como um elo 

entre o conteúdo trabalhado e o conhecimento construído. Conforme ressalta 

Kishimoto (1997) o jogo é o eixo que possibilita o individuo a compreender 

determinadas informações a partir do lúdico. 

Durante a atividade foi possível perceber, ainda, o desenvolvimento 

dos discentes em relação ao conteúdo abordado. Os discentes mostraram uma 

evolução no conhecimento do conteúdo, principalmente, quando um colega 

apresentava alguma característica equivocada do grupo de animais em que 

estava classificando. Foi visível, também, a compreensão dos discentes em 

relação a alguns conceitos abordados. Com o desenvolvimento da atividade, os 

discentes conseguiam relembrar termos e conceitos referentes a “alguns 

conteúdos” de vertebrados e invertebrados.  

O jogo possuía regras simples e fáceis, promoveu a participação de 

todos os discentes da turma, pois em cada rodada um discente escolhia seu par 

de cartas, e possuía um aspecto positivo no qual o brinde do grupo vencedor 

deveria ser compartilhado com toda a turma, logo, de certa forma, todos 

acabam ganhando. Essa atividade ainda pode ser usada para abordar outros 

assuntos referentes ao conteúdo de animais.  

Uma dificuldade encontrada durante a aplicação do jogo foi o controle 

da turma, pois a turma era composta por um grande número de crianças com 

um perfil eufórico com esse tipo de atividade. Buscamos conscientizar os 

discentes que a atividade não era apenas um momento de diversão mais 

também de aprendizado. 

Com o desenvolvimento do trabalho ficou claro a importância do 

material lúdico em sala de aula, uma vez que, esse facilita o processo de ensino-

aprendizagem, auxiliando na assimilação dos conteúdos pelos discentes. Essa 

estratégia contribuiu para a integração entre o professor e o discente, e do 

discentes com os demais colegas, além de auxiliar em uma aula proveitosa 

divertida e com conteúdo que contribui para a aprendizagem.  Este resultado 

pode ser percebido a partir das falas dos discentes “hoje foi legal pró a gente 
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aprendeu brincando” “eu gostei dessa aula porque foi mais diferente”, “eu 

gostei porque hoje foi divertido aprender”. 

Após o jogo, solicitamos que os discentes criassem uma historinha em 

quadrinho na qual estivesse presente pelo menos um animal vertebrado e outro 

invertebrado. Essa era uma atividade individual, fornecemos então para cada 

discente, papel, lápis e lápis de cor para que eles explorassem da sua 

criatividade para a realização da atividade proposta, conforme figura 12. 

 

Figura 12: História em quadrinho, desenvolvido pelos discentes 

 

 

Em relação à construção da historinha não vimos um resultado tão 

positivo. A maioria dos discentes se recusava a fazer a atividade, reclamaram 

ou fizeram de qualquer jeito, apenas a minoria construiu a historinha como 

solicitado. O que pode ser resultado da dificuldade dos discentes em de 

escrever, pois criar uma história exigia uma relação de escrita e ideias sobre o 

que haviam aprendido na aula e muitos se recusaram a tal trabalho, entretanto, 

alguns fizeram os desenhos e contaram oralmente o que acontecia na história, 

porém não queriam escrever.  
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4.2.6 – 7º e 8º Encontro : Cadeia alimentar (Duração- 3:30 hs) 

Neste encontro trabalhamos com o tema: cadeia alimentar. Iniciamos 

com uma aula expositiva dialogada, explicando no quadro, o ciclo da cadeia 

alimentar. Realizamos uma demonstração através de um desenho, na lousa, 

sobre a cadeia alimentar explicando como ocorre e quem são os seres 

produtores, consumidores e decompositores. Sempre buscando a participação 

dos discentes, criamos algumas cadeias com diferentes animais para que os 

discentes entendessem melhor. 

Em continuação solicitamos que cada discente construísse sua própria 

cadeia alimentar em uma folha de papel oficio conforme a figura 13, e todos os 

discentes realizaram a atividade. Passamos de discente por discente para 

auxiliar, esclarecendo as dúvidas de cada um, pois percebemos que muitos 

ainda possuíam dificuldade na construção. 

Figura 13: Cadeia alimentar formada pelos discentes 

  

Entendemos que o auxilio do professor para realização das atividades 

possui caráter essencial para o desenvolvimento do conhecimento do educando, 

pois o professor tem papel de mediador entre o discente e o conhecimento. Esse 

profissional deve está presente para contribuir com aquilo que o discente ainda 

não é capaz de compreender sozinho, uma vez que o conhecimento deve passar 

pela mediação de outra pessoa para que seja possível a aprendizagem.  
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Com essa atividade foi possível estabelecer uma relação com a Zona de 

Desenvolvimento Proximal do discente (ZDP). Os discentes nesse momento já 

tinham desencadeado o processo de desenvolvimento para aprender esse 

conteúdo, foi necessário apenas o auxilio da professora para que esses discentes 

realizassem a atividade a eles proposta.  

Segundo Vygotsky é na zona de desenvolvimento potencial que ocorre 

a aprendizagem, e é a partir dela que podemos avaliar os discentes 

individualmente, sendo assim a escola deve interferir nessa zona provocando 

avanços que não ocorreriam naturalmente.  

Vigotsky (1991), entende ainda que a aprendizagem constitui-se de um 

processo formado coletivamente, não sendo essa responsabilidade apenas do 

discente ou do professor, mas da participação e interação do discente, do 

conteúdo e do professor, ou seja, trata-se de uma prática coletiva e cooperativa 

entre eles. 

Nesta aula os discentes estavam bastante participativos, vimos à 

necessidade de repetir várias vezes como ocorria à cadeia alimentar para 

esclarecer bem o assunto, pois percebemos no decorrer das aulas que os 

assuntos abordados deviam ser trabalhados de forma a não deixar dúvidas. A 

construção da cadeia alimentar por eles foi interessante, eles se concentraram na 

atividade, ajudavam os colegas e demostraram que tinham compreendido o 

assunto trabalhado. Percebemos ainda que as atividades que dependiam de 

desenhos feitos por eles prendiam mais a atenção, pois muitos deles gostam 

bastante de desenhar.  

4.2.7-  9º e 10º Encontros: CADEIA ALIMENTAR: produtores, consumidores 

e decompositores (Duração 3h30min.) 

 Neste encontro foi finalizado o conteúdo de cadeia alimentar, iniciando 

sempre perguntando aos discentes sobre o que trabalhamos na aula anterior 

para buscar o conhecimento que eles tinham construído, nessa aula buscamos 
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trabalhar sobre o conceito de organismos produtores consumidores e 

decompositores. 

Para isso levamos uma cartolina colorida com desenho de uma 

pirâmide da cadeia alimentar e nesta constava separadamente os grupos de 

organismos: produtores, consumidores e decompositores.  Iniciamos explicando 

novamente  cada um deles e pedindo para que os discentes dessem exemplos 

de animais de cada grupo, alguns lembravam dos conceitos discutidos na aula 

anterior e a maioria apontou vários exemplos de cada um deles.  

Para dinâmica da aula levamos figuras de animais e plantas para que os 

discentes colassem no lugar indicado na pirâmide da cadeia alimentar que 

estava no quadro, como representado na figura 14. Assim escolhíamos uma 

imagem e apresentava a mesma para turma, os discentes apontavam então a 

classificação de acordo com a pirâmide alimentar. Ao responderem 

corretamente, a imagem era colada no lugar indicado e quando a resposta era 

incorreta, buscávamos característica de cada individuo e a pergunta era feita 

novamente, até que acertassem. 

Figura 14: Pirâmide da cadeia alimentar realizada pelos discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregamos aos discentes outra atividade “completando a cadeia 

alimentar”. A proposta consistia em uma pirâmide incompleta da cadeia 

alimentar para que eles completassem com o desenho do animal que faltava 
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(figura 15). Todos os discentes sentaram e se concentraram na atividade 

realizando a mesma com muita atenção.  

Figura 15: Discentes realizando a atividade “completando a cadeia alimentar”. 

 

Ao fim dessa atividade, realizamos uma dinâmica com objetivo de 

revisar o conteúdo de cadeia alimentar na sala de aula. A dinâmica era 

composta por cartões com nome de seres vivos que iam compor vários ciclos de 

cadeias alimentares representado pela figura 16. 

Figura 16: Dinâmica da cadeia alimentar, apresentada pelos discentes. 

 

O desenvolvimento dessa atividade se deu da seguinte forma: 

selecionamos em cada rodada alguns discentes que iriam compor o ciclo da 

cadeia alimentar. Entregamos a esses, os cartões com nome dos indivíduos que 

faziam parte da cadeia, então, cada um dos discentes escolhia um cartão com o 

nome de um ser vivo presente na cadeia alimentar, os mesmos se organizavam 

e apresentavam o ciclo da cadeia formada para turma, e essa corrigia ou não a 

ordem da cadeia. 
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A brincadeira teve a intenção de facilitar a compreensão dos conteúdos 

e se constituiu em uma atividade importante para o desenvolvimento da 

criança. A atividade desencadeou uma situação imaginaria possibilitando a 

criação da zona de desenvolvimento proximal. Sendo assim, a mesma deve ser 

valorizada e estimulada (VYGOTSKY, 1991).  

Nessa atividade todos os discentes participaram e demonstraram ter 

compreendido o conteúdo trabalhado, pois através dos erros e acertos das 

cadeias, apresentavam argumentos coerentes, baseados nas informações 

discutidas anteriormente em sala de aula. Porém, na dinâmica houve um pouco 

de tumulto porque muitos queriam participar ao mesmo tempo e outros mais 

tímidos não queriam de maneira nenhum apresentar-se à frente da turma. 

Observamos que os discentes continuavam bastante participativos, 

sempre respondendo às perguntas mesmo que a resposta não estivesse correta. 

Alguns discentes eram bem participativos e interessados, outros um pouco 

mais calados, mas sempre buscamos a participação de todos nas atividades e no 

decorrer do trabalho cada vez mais percebemos que houve uma crescente 

participação dos discentes e os mesmos estavam mais à vontade para se 

expressarem.  

A dinâmica foi um pouco tumultuada, pois todos se animaram com a 

atividade, em sua maioria acertaram a ordem de todas as cadeias. Essa 

atividade foi interessante, pois todos participavam ao mesmo tempo, enquanto 

os discentes escolhidos organizavam as cadeias, o restante da turma opinava se, 

estava correto ou não e o que precisava mudar.  

Um aspecto relevante observado no desenvolvimento da dinâmica 

supracitada foi a interação entre as crianças. Constatamos que ao trabalharem 

em grupo com o auxilio do professor, se mostraram mais atentas às questões 

trabalhadas a cerca do conteúdo abordado durante a aula. Ressaltamos então, 

os aspectos positivos de atividades trabalhadas em grupos sendo estes: a 

interatividade, a cooperação, o respeito em escutar o colega, trocas de 

conhecimento, maior produtividade e colaboração com os pares. 
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4.3 AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO PELOS DISCENTES 

Apesar da nossa avaliação diária por meio da observação do 

comportamento, participação e entusiasmo dos discentes e por meio do diário 

de bordo, buscando uma avaliação dos discentes a respeito das estratégias 

trabalhadas durante toda intervenção, aplicamos um questionário composto de 

07 questões, sendo 6 questões abertas e uma questão de múltipla escolha 

conforme Anexo B. 

A partir do questionário, buscamos entender a opinião dos discentes a 

respeito da disciplina Ciências, a qual foi caracterizada pelos participantes da 

pesquisa como boa,  interessante,  legal divertida e importante, como afirmam: 

“Uma matéria bem legal”; “Boa porque fala dos animais”; “Muito ótimo e 

muito divertida e legal e bom”. 

Os discentes destacaram, em sua maioria, que a disciplina Ciências 

ensinava coisas boas para aprender e ressaltaram ainda que era uma disciplina 

muito diversificada. Apesar das respostas curtas, evidencia-se que tal matéria 

não causa aversão para os discentes, pois nenhum deles tratou a mesma com 

descaso e nem apresentou para a mesma uma característica ruim. 

Quando questionados sobre o que mais gostavam de estudar em 

Ciências grande parte dos discentes indicaram o assunto de vertebrados e 

invertebrados seguido de cadeia alimentar. Isto pode ter como justificativa por 

se tratar de assuntos mais próximos do cotidiano deles ou por terem sido 

influenciados pela intervenção, pois esses conteúdos foram trabalhados durante 

a pesquisa. 

Procuramos ainda verificar como eram as aulas de Ciências antes da 

intervenção. De acordo a visão dos discentes, era uma aula boa, “uma aula 

normal” em que a professora explicava um assunto e em seguida aplicava uma 

atividade escrita sobre o mesmo, ou seja, eram aulas mais teóricas, com pouca 

interação didática. Isto pode ser explicado por vários fatores, inclusive pelo 

pouco tempo destinado as aulas de Ciências. Segundo Fumagalli (1998) ainda 
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não é dada a devida importância à disciplina de Ciências nas séries iniciais e a 

formação do professor para trabalhar com a disciplina de Ciências serem ainda 

inadequada e, além disto, as condições estruturais das escolas serem geralmente 

ineficientes. 

Nesse contexto, questionamos aos discentes sobre suas opiniões a 

respeito das aulas de Ciências ocorridas durante a intervenção. Todos 

responderam positivamente, esclarecendo que foram aulas que possuíam 

atividades diferenciadas das conhecidas por eles. E algo que despertou nossa 

atenção foi o fato dos discentes apontarem que eram aulas que ensinava 

brincado, tornando o processo ensino-aprendizagem uma prática divertida, 

como afirmavam: “A professora brincava ensinando os discentes”;“ Tinha jogos 

e atividades muito legais”; “Ela faz brincadeira faz jogo e tem dever diferente”; 

“ Foi muito interessante e divertida”. 

Para Vigotsky (1998), além do educador existem outros mediadores 

entre a criança e o conhecimento, sendo esses: a família, um colega e os recursos 

didáticos. Foi justamente esses recursos que utilizamos como mediadores no 

processo da aprendizagem, o usos das estratégias foi o que possibilitou aulas 

diferenciadas e divertidas agindo diretamente na zona de desenvolvimento 

proximal buscando auxiliar na aprendizagem do discente. 

Vale destacar, que segundo Vigotsky (1991), essa zona de 

desenvolvimento pode variar de individuo para individuo, pois pode acontecer 

de duas crianças da mesma idade uma ter uma ZDP mais ampla que a outra, ou 

seja, uma dessas crianças pode não conseguir resolver uma atividade mesmo 

com o auxilio de outra pessoa e a outra criança conseguir resolver a mesma 

atividade com auxilio, isso é, resultado da diferença de ambiente social em que 

essas crianças vivem.  

Buscamos, também, identificar quais as estratégias utilizadas durante a 

intervenção que os participantes da pesquisa apreciaram mais e quais 

apresentaram melhores resultados de participação, envolvimento e 

aprendizagem dos discentes. De acordo com os resultados, todas as estratégias 
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tiveram uma boa aceitação para os discentes tendo um destaque maior para o 

“Jogo da Memória” e a “observação da caixa entomológica”.  

O jogo foi realmente interessante, verificamos que o mesmo promoveu 

a participação de todos os discentes em sala de aula, porém, por gerar certa 

competitividade, os discentes ficaram muito agitados, exigindo assim, um 

maior tempo da aula para realização da atividade. O jogo foi utilizado como 

uma forma de revisão do conteúdo das aulas anteriores e gerou resultados 

positivos. Durante a atividade eles demonstraram capacidade para identificar e 

classificar os animais correspondendo ao objetivo do jogo. 

Constatamos que a caixa entomológica despertou bastante a 

curiosidade dos discentes. Ao observarem as espécies de animais presente na 

caixa permaneceram entusiasmados, principalmente por serem animais que 

tinham sido estudados nas aulas anteriores. Esse momento de observação 

serviu de estímulo para a atividade seguinte, que foi a escolha e construção de 

modelo de animais com uso da massa de modelar, descrevendo as principais 

características dos animais escolhidos para modelar. Essa foi uma estratégia 

motivadora pelo fato do conteúdo se aproximar da realidade deles, podendo 

associar o processo de aprendizagem e diversão.  

Ao fim do questionário procuramos saber se as aulas durante a 

intervenção facilitaram a aprendizagem. A maior parte dos participantes, 

afirmaram que sim. Justificaram que devido as aulas serem mais divertidas e 

diferentes das quais eles estão acostumados e que era apenas conteúdo e 

atividade: “ Sim, porque as aulas que ela me deu foi muito diferente divertida e 

legal”; “ Sim a aula foi mais legal e aprendi mais coisas”; “Sim porque a aula foi 

mais interessante”; “ Sim porque a aula era mais divertida com muita coisa 

diferente”. 

Assim com o questionário foi possível verificar a discrepância existente 

entre as aulas trabalhadas antes e após a intervenção assim como os aspectos 

que devem ser repensados e modificados em relação ao ensino de ciências no 

ensino fundamental, de modo que venha proporcionar mudanças para 
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melhoria significativa desse ensino nesse nível de escolarização que servirá de 

base para os demais anos de ensino. 

4.4 LIMITES E POTENCIALIDADES DA INTERVENÇÃO  

 

Durante a pesquisa conforme os nossos objetivos buscamos identificar os 

limites e as potencialidades do uso das estratégias utilizadas no 

desenvolvimento da pesquisa.  

Dentre os aspectos potencializadores podemos constatar que o uso das 

estratégias didáticas: promove o trabalho em grupo; uma melhor compreensão 

dos discentes a respeito dos conteúdos trabalhados; aulas dinâmicas; maior 

participação dos discentes; maior interação entre os discentes e entre discentes e 

o professor; maior interesse dos discentes pelas aulas; maior possibilidade de 

relação entre conteúdo e cotidiano; aulas diferenciadas; trás o discente para o 

centro de processo de aprendizagem; favorece ao educador melhor 

conhecimento do grupo escolar; permite um diagnóstico do processo de 

aprendizagem; promove a aprendizagem coletiva. 

Um dos pontos potencializadores de maior destaque conseguido 

através do uso de estratégias diferenciadas é a interação entre discentes e entre 

o discente e o professor. As estratégias conseguem promover o trabalho em 

grupo auxiliando assim na participação de todos os discentes, fazendo com que 

de uma forma ou de outra todos os discentes participem da aula mesmo 

aqueles que são mais inibidos. Assim, o processo de ensino aprendizagem ira 

incluir a todos, uma vez que ninguém aprende sozinho e para se desenvolver o 

individuo precisam do outro, ou seja, a interação é um aspecto relevante para 

que ocorra uma aprendizagem proveitosa (VIGOTSKY, 1991). 

Com as estratégias os discentes ficam mais a vontade na sala de aula e 

estão mais perto do professor criando uma relação social e afetiva entre eles na 

qual há uma grande troca de saberes, ou seja, as estratégias favorecem a 
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aprendizagem coletiva auxiliando assim no desenvolvimento cognitivo, afetivo 

e social dos discentes. 

Quando o conteúdo de ciências é trabalhado de formas diferentes o 

mesmo torna-se de fácil compreensão, uma vez que já não precisa ser 

memorístico e nem livresco. As estratégias quando bem escolhidas permite 

abordar o conteúdo de forma mais leve e consegue estabelecer relações entre o 

conteúdo e o cotidiano do discente dando sentido ao mesmo, estabelecendo 

relação do aprendizado para sua vida. As estratégias têm esse poder de 

aproximação dos saberes adquiridos em sala e os saberes da realidade vivida, e 

essa relação segundo Hambúrguer e Lima (1989) contribuirá para um 

conhecimento por parte dos discentes formalizado e significativo.  

Além disso, as aulas que utilizam de estratégias didáticas são aulas 

diferenciadas consideradas dinâmicas e atrativas. Uma vez que o discente vai 

criando uma expectativa cada vez maior para a aula posterior, aumentando o 

interesse dos discentes pelas aulas. Assim o discente consegue assimilar melhor 

o conteúdo, desenvolver novos conhecimentos e se divertir ao mesmo tempo o 

que vem a favorecer o desenvolvimento da criatividade do discente, 

despertando neles o prazer em aprender. 

O uso das estratégias didáticas em sala de aula trás o discente para o 

centro de processo de aprendizagem, minimizando a visão do ensino centrado 

na figura do professor o qual passa então a exercer o papel de mediador do 

conhecimento. O uso de estratégias didáticas nas aulas não favorece apenas aos 

discentes, os docentes também são beneficiados, pois através delas o educador 

tem um melhor conhecimento do grupo escolar em que atua, e a partir desse 

conhecimento fica mais fácil para o professor conhecer as dificuldades que seus 

discentes possuem em determinados conteúdos, facilitando assim o diagnóstico 

do processo de aprendizagem. 

Destacamos então como os principais aspectos negativos: controle da 

turma; pouca carga horaria para disciplina de ciências; a falta de recursos; a 
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estrutura da sala; a dificuldade da leitura e escrita por parte dos dissentes e o 

período em que foi aplicada a pesquisa. 

O difícil controle da turma trabalhada estava relacionado com a 

agitação que a mesma apresentava, isso devido ao número de discentes que a 

sala possuía, pois, eram discentes que tinham idade de nove a onze anos ainda 

muito eufóricos e conversadores quando se viam em sala com aquela 

quantidade de colegas a conversa paralela e as confusões entre eles eram 

constantes.  

A disciplina de ciências ainda tem ocupado pouco espaço no ambiente 

escolar das series iniciais, vimos em nosso trabalho que essa disciplina era 

trabalhada uma vez durante a semana em 1 hora e 30 minutos de aula. Sendo 

assim com esse curto espaço para o ensino de Ciências consideramos que não 

era possível trabalhar todo conteúdo da disciplina adequadamente e, como a 

turma era agitada o tempo era curto as estratégias acabavam em sua maioria 

sendo adaptadas àquele curto espaço que possuímos, assim só conseguimos 

trabalhar com alguns aspectos principais do conteúdo abordado.  

Essa desvalorização do ensino de Ciências prejudica a formação dos 

nossos discentes, pois esse ensino contribui de maneira imponderável para a 

educação de nossas crianças. Visto que ele auxilia na compreensão do mundo 

por parte das crianças, deixando-as bem informada sobre as situações do seu 

cotidiano, os capacitando para que sejam capazes de compreenderem 

problemas com que convive e fazendo dessas crianças homens e mulheres mais 

críticos (BERUTTIE, NARDELLI, 1965; CHASSOT, 2006). 

Percebemos a dificuldade do professor regente, da escola em que 

realizamos a pesquisa, em trabalhar com as estratégias diferenciadas em sala de 

aula, visto que a escola fornece pouco recurso para aulas desse tipo. Isso assim 

acaba sendo um fator limitante para o ensino de Ciências, pois sem o recurso 

necessário o docente fica desestimulado para produzir aulas diferenciadas, 

durante a pesquisa essas aulas foram possíveis porque todos os recursos 
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utilizados para criar as estratégias partiram da própria professora 

pesquisadora. 

A falta de estrutura da sala de aula se constituiu em uma dificuldade 

uma vez que contribuía com os demais problemas encontrados no decorrer do 

desenvolvimento do trabalho. A sala de aula da escola não possuía ventiladores 

e o calor era intenso durante as aulas, isso contribuía com a agitação e 

inquietação dos discentes que estavam a todo o momento reclamando do calor 

e trocando de lugar na sala para amenizar tal situação. 

A dificuldade de escrita e principalmente a de leitura por parte dos 

discentes foi um fator limitante, visto que, esses dois aspectos são 

imprescindíveis para se trabalhar com qualquer disciplina. Assim, para o 

desenvolvimento das estratégias os discentes gastavam mais tempo do que o 

esperado muitas vezes fazia de forma incorreta por não saber o que estava 

escrito ou mesmo se recusavam a participar por vergonha de não saber ler o 

que era solicitado.  

Algumas vezes tivemos que realizar toda a leitura das estratégias juntos 

e ter paciência com o tempo de leitura e compreensão da atividade que foram 

propostas para os discentes, para que assim pudéssemos alcançar toda a turma 

no desenvolvimento da pesquisa almejando contribuir com a aprendizagem de 

todo o grupo. 

Ressaltamos ainda como um fator limitante o período em que foi 

aplicada a intervenção. A pesquisa foi desenvolvida no período da IV unidade 

que se estendeu ate o mês de janeiro de 2015 devido a greve no município, 

período esse complicado visto que as crianças já estão cansadas de todo o ano 

letivo que passaram, são meses em que as crianças já estariam no período de 

férias, e nesse tempo ainda existe alguns feriados. Assim, as aulas eram 

adiantadas ou adiadas, então não possuía mais o horário fixo, esses meses em 

que ocorreu o desenvolvimento da pesquisa são de calor intenso e a estrutura 

da escola não contribui para deixar o ambiente agradável para os discentes. 
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Através dos limites e potencialidades das estratégias utilizadas na 

pesquisa foi possível compreender como as mesmas contribuem para a 

melhoria da qualidade de ensino, e quais os desafios ainda precisam ser 

superados para que as estratégias sejam incluídas no cotidiano da sala de aula 

tornando essas aulas momentos prazerosos de aprendizagem.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a questão norteadora da pesquisa e os dados coletados, 

podemos inferir que os resultados encontrados apontam a relevância das 

estratégias como elementos mediadores da aprendizagem e suas contribuições 

no processo ensino-aprendizagem. 

Os anos escolares iniciais são à base da escolarização dos indivíduos, e 

quando essa base é trabalhada de forma coerente com as necessidades 

formativas dos discentes contribuirá para o melhor desenvolvimento e melhor 

ampliação dos conceitos por parte dos discentes durantes os anos posteriores de 

escolarização. 

O ensino de Ciências deve ter seu lugar respeitado no espaço escolar 

nos anos iniciais, pois a mesma contribui para a compreensão das demais áreas 

do conhecimento assim como é determinante para ajudar a criança a se 

posicionar no mundo diante dos fenômenos que acontecem no seu próprio 

corpo e em torno de si. 

A partir das observações realizadas antes da intervenção, constatamos 

que a professora responsável pela turma trabalhada não utilizava estratégias 

diferenciadas para o ensino de Ciências, o que foi justificado pelo fato da escola 

não fornecer recursos necessários, o tempo destinado a essa disciplina era curto 

e também a sua formação não lhe permitia atuar na área de ciências, logo, a 

docente utilizava durante as aulas apenas o livro didático. 

No decorrer da pesquisa identificamos algumas dificuldades para o 

desenvolvimento das atividades como: a dificuldade de leitura, de escrita, o 

grande número de discentes e a agitação da turma, espaço físico inadequado, 

pouca carga horaria destinada à disciplina de ciências e também a própria 

formação precária do pedagogo para atuar nessa disciplina como já é sabido.  

Esses aspectos relatados limitam o uso das estratégias em sala, mas não 

impossibilitaram o trabalho, e nem o alcance do objetivo almejado, uma vez que 

podemos adequar às estratégias a realidade da escola. 
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Os resultados da pesquisa apontam que as estratégias didáticas podem 

ser utilizadas como promotoras da aprendizagem nas práticas escolares, elas 

possuem a capacidade de aproximar os discentes do conhecimento científico de 

forma atrativa e motivadora, de maneira que o discente perceba o momento das 

atividades didáticas como um momento em que ele está aprendendo algo novo 

e que este possui relação com sua realidade. As estratégias constituem-se assim 

como um importante recurso tanto para o professor como para o discente, 

possibilitando atividades que se distanciam das aulas tradicionais. 

O uso das estratégias possibilitou a reflexão nos discentes sobre 

diversos aspectos: a realidade em que está inserido, o conhecimento cultural, o 

desenvolvimento de diferentes capacidades que contribuem com a 

aprendizagem, a interação entre os pares e entre discente e o professor e a 

aprendizagem cooperativa e coletiva. 

Contudo, percebemos que cabe ao professor desenvolver novas 

práticas, sempre se atentando ao objetivo que quer alcançar e adequando essas 

práticas ao nível cognitivo de cada turma. As estratégias permitem ao discente 

um melhor aprendizado possibilitando encontrar suas próprias respostas e 

construir soluções para os problemas apresentados, tornando essas crianças 

seres pensantes e atuantes dentro da sociedade. 

A respeito do uso das estratégias para o ensino de Ciências vimos que, 

elas tornam o processo de ensino aprendizagem mais atraente, prazeroso e 

motivador  para os discentes, auxiliando na aquisição de conhecimentos 

científicos de forma eficaz e significativa. 

Assim, consideramos que a utilização de estratégias didáticas como 

elementos mediadores, além de tornarem as aulas mais atrativas promoveu 

uma maior interação entre os discentes, os elementos mediadores e a interação 

intra e interpessoais contribui de maneira significativa para o desenvolvimento 

do individuo. Para Vigotsky (1991, p.61) “o aprendizado é um aspecto 

necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas”. 
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Em suma, percebemos que a dinamicidade das aulas durante a 

intervenção possibilitou maior participação, interação e compreensão dos 

discentes, a partir do momento que tivemos a preocupação de utilizar 

atividades adequadas a capacidade cognitiva da turma, buscando associar o 

assunto da aula anterior como ponto de partida para a aula seguinte e 

estabelecendo sempre relação com o cotidiano dos discentes.  

Assim concluímos que os dados dão indicativos de que há uma real e 

consistente possibilidade de vantagens no uso das estratégias como elementos 

mediadores da aprendizagem no ensino de Ciências.  
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APÊNDICE A- Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 
Título do Projeto: “Sequência didática no ensino de Ciências nos anos iniciais: 

desafios e potencialidades”. 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Tamiris Andrade Nascimento 

Pesquisadora Orientadora/Colaboradora: Profa. Ana Cristina Santos Duarte 

               

Prezado (a) senhor (a) 

 

Eu sou Tamiris Andrade Nascimento, discente do Curso de Pós-

Graduação – Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores, da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e estou realizando, juntamente 

com a orientadora/ pesquisadora Ana Cristina Santos Duarte, o projeto de 

pesquisa chamado “Sequência didática no ensino de ciências nos anos iniciais: 

desafios e potencialidades”. O objetivo geral deste projeto é Avaliar as 

potencialidades de uma sequência didática durante as aulas de ciências em uma 

turma de discentes dos anos iniciais e suas contribuições no processo ensino-

aprendizagem 

Os participantes da minha pesquisa serão os discentes de uma turma de 

4º ano da escola municipal Professor Brito em Jequié-BA , na disciplina de 

ciências durante uma unidade letiva, seguindo os conteúdos curriculares já 

previstos no planejamento da escola, temos também como participante a 

professora responsável pela turma.  

Os instrumentos para a produção dos dados serão os seguintes: 

observação participante, com anotações em memorial descritivo das 

ocorrências observadas ao longo da disciplina; material produzido pelos 

discentes, em atividades realizadas durante as aulas; frequência dos discentes 

Convido o (a) senhor (a) a participar deste projeto, pois esta pesquisa 

poderá identificar como vem sendo trabalhado o ensino de Ciências nos anos 
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iniciais do ensino fundamental bem como as contribuições do uso de sequência 

didática no processo de aprendizagem no sentido de contribuir para a melhoria 

da educação básica 

Sua participação é voluntária e consistirá em responder uma entrevista, 

após assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Se 

alguma pergunta da entrevista lhe causar desconforto, o (a) senhor (a) poderá 

deixar de responder a pergunta que causar tal incômodo. Ao participar desta 

pesquisa, o (a) senhor (a), não será identificado (a), permanecendo em 

anonimato e poderá retirar seu consentimento em qualquer momento da 

pesquisa. Esta pesquisa também não traz gastos financeiros para o senhor (a), 

nem qualquer forma de ressarcimento ou indenização financeira por sua 

participação. Além disso, sua participação nesta pesquisa não é obrigatória e, 

caso não deseje participar da mesma, sua vontade será respeitada.  

Os resultados desta pesquisa serão publicados de forma anônima em 

revistas especializadas de tal forma que o (a) senhor (a), nem nenhum outro 

participante será identificado. A gravação das entrevistas e sua transcrição em 

papel serão arquivados pelas pesquisadoras por cinco anos. 

O (A) senhor (a) pode solicitar esclarecimentos antes, durante e depois 

da participação na pesquisa. Tais esclarecimentos podem ser obtidos com 

Tamiris Andrade Nascimento através do e-mail tamis2andrade@hotmail.com 

ou do telefone (73) 88268076. Em caso de dúvida, o(a) senhor(a) também poderá 

entrar em contato no endereço pessoal Rua Felix Batista Nº 505 Joaquim 

Romão- Jequié-BA. O (A) senhor poderá entrar em contato também com a 

orientadora da pesquisa pelo e-mail: tinaduarte2@gmail.com. 

Se o (a) senhor (a) aceitar participar desta pesquisa, precisará assinar o 

TCLE em duas vias (uma via ficará com o/a senhor/a e a outra ficará sob a 

guarda de Tamiris Andrade Nascimento e responder em forma de gravação a 

entrevista.  

Em caso de dúvida, o (a) senhor (a) também poderá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da 

mailto:tamis2andrade@hotmail.com
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Bahia (CEP/UESB) pelo telefone (73) 35289727, pelo e-mail 

cepuesb.jq@gmail.com ou no seguinte endereço: Av. José Moreira Sobrinho, 

S/N - Bairro: Jequiezinho, Jequié – Bahia.  

 

Desde já agradeço sua atenção!  

 

___________ - BA, ____ de________________ de ________. 
 

________________________________        _______________________________ 
                                                                                      Participante 
       Pesquisadora Responsável 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polegar direito 

mailto:cepuesb.jq@gmail.com
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APÊNDICE B- Questionário aplicado aos discentes após a intervenção 
 

 
1. O que você acha da matéria de ciências? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. O que você mais gosta de estudar em ciências?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Fale um pouquinho como era a aula de ciências antes da entrada da nova 

professora?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Você gostou dessa nova forma das aulas de ciências? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Marque um x na aula que você mais gostou? 

 

(  ) Desenho do animal que mais gosta e do que não gosta 

(  ) Separar as figuras dos animais vertebrados e os outros animais  

(  ) Cruzadinha 

(  ) Classificação dos animais colando as figuras dos animais no quadro  

(  ) Caça palavras 
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(  ) Leitura da historinha do coelho e da tartaruga 

(  ) Observação da caixa com os insetos  

(  ) Construção de um animal com a massa de modelar. 

(  )  Jogo da memória 

(  ) Construção de uma historia em quadrinho 

(  ) Construção de uma cadeia alimentar 

(  ) Colar imagens no quadro dos seres produtores, consumidores e decompositores  

(  ) Dinâmica da cadeia alimentar com os colegas 

(  ) Os exercícios feitos em cada aula 

 

6. Explique Por que gostou mais dessa aula? O que foi que você aprendeu?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7.  Ficou mais fácil para aprender os assuntos que a professora ensina com 

essas novas aulas? Por quê?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 


