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RESUMO 

 

O processo formativo do profissional do magistério, ao longo dos tempos, vem se tornando 

área de diversas pesquisas científicas, possibilitando aos envolvidos com o cenário 

educacional o aprofundamento das reais necessidades do professor. Esta pesquisa centra 

seus estudos na análise de um minicurso de formação continuada na área do Ensino de 

Ciências Naturais para docentes que lecionam nos anos iniciais do Ensino Fundamental na 

rede pública municipal no município de Itamari Bahia. A formação teve como princípio 

norteador o Ensino de Ciências por Investigação (ENCI), atrelado aos conceitos de Física, 

contextualizado com a Educação para o Trânsito, como perspectiva à Alfabetização 

Científica (AC). Os encontros formativos perduraram por dois meses, com discussões que 

proporcionaram a reflexão da prática pedagógica dos(as) educadores(as). Na educação da 

contemporaneidade, espera-se a formação cidadã dos(as) estudantes, para que estes passem 

a atuar significativamente nas ações sociais. Dessa forma, acreditamos que os docentes têm 

participado, ao longo do tempo, de formações que ainda estão vinculadas ao oferecimento 

de propostas de como ensinar, não possibilitando ao profissional do magistério a reflexão 

sobre sua ação didática. É pertinente refletir sobre o processo formativo do professor desde 

a sua formação inicial, até as formações em serviço, entendendo o docente como um dos 

promotores da formação cidadã do estudante. Nesses termos, a abordagem da pesquisa que 

se propõe é de cunho qualitativo, do tipo intervenção pedagógica. O estudo foi norteado pela 

inquietação de investigar: em que medida um curso de formação continuada de professores, 

baseado na metodologia investigativa e no trânsito como contexto, possibilita aos docentes 

participantes a aquisição de conceitos científicos e ferramentas didático-metodológicas para a 

promoção da Alfabetização Científica nas aulas Ciências Naturais no Ensino Fundamental anos 

iniciais? Durante os encontros formativos, desenvolvemos a observação participante como 

técnica da pesquisa; a produção de dados foi viabilizada por meio dos instrumentos como 

entrevista, questionário e grupo focal que adotou como recurso a gravação de áudio e imagem. 

Os dados foram analisados por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) com a definição de 

categorias e subcategorias. Estas emergiram antes da análise dos dados. Pretendíamos com essa 

pesquisa analisar os limites e possibilidades de um curso de formação de professores dos anos 

iniciais, com vista à Alfabetização Científica realizada a partir da abordagem do Ensino de 

Ciências por Investigação, partindo do tema Educação para o Trânsito. Assim como: detectar 

se e de que forma os professores participantes da pesquisa trabalham conteúdos de ciências em 

suas aulas; identificar qual a abordagem pedagógica que os(as) professores(as) participantes da 

pesquisa utilizam em suas aulas; traçar o panorama da prática docente quanto às metodologias 

adotadas pelos(as) professores(as) participantes da pesquisa e aplicar um minicurso para 

formação de professores(as) que lecionam a disciplina de Ciências do 1º ao 5º ano, com vista 

ao “uso” da abordagem investigativa e da Educação para o trânsito. Ao término da pesquisa, 

podemos perceber o quanto um curso de formação continuada exerceu uma função de extrema 

relevância no processo formativo dos(as) docentes, pois possibilitou relato de experiência entre 

os(as) envolvidos(as), permitindo que os(as) docentes refletissem sobre sua prática pedagógica, 

despertando a curiosidade dos(as) professores(as), para continuarem a busca por conhecer as 

temáticas propostas pelo minicurso. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização Científica. Formação de Professores. Ensino 

Investigativo. Ensino de Física. Ensino de Ciências Naturais.



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The formative process of the teaching profession professional, over time, has become an area 

of several scientific researches, allowing those involved with the educational scenario to deepen 

the real needs of the teacher. This research focuses its studies on the analysis of a continuing 

education short course in the area of Natural Sciences Teaching for teachers who teach in the 

early years of Elementary School in the municipal public system in the municipality of Itamari 

Bahia. The training had as a guiding principle the Teaching of Science by Research (ENCI), 

linked to the concepts of Physics, contextualized with the Education for Traffic, as a perspective 

to Scientific Literacy (AC). The formative meetings lasted for two months, with discussions 

that provided a reflection on the pedagogical practice of the educators. In contemporary 

education, students are expected to become citizens, so that they start to act significantly in 

social actions. Thus, we believe that teachers have participated, over time, in trainings that are 

still linked to the offer of proposals on how to teach, not allowing the teaching professional to 

reflect on his didactic action. It is pertinent to reflect on the teacher's training process from his 

initial training, to in-service training, understanding the teacher as one of the promoters of the 

student's citizen training. In these terms, the research approach proposed is a qualitative one, of 

the type of pedagogical intervention. The study was guided by the concern to investigate: the 

extent to which a continuing teacher training course, based on investigative methodology and 

traffic as a context, enables participating teachers to acquire scientific concepts and didactic-

methodological tools for the promotion of Scientific Literacy in Natural Sciences classes in 

Elementary School early years? During formative meetings, we developed participant 

observation as a research technique; the production of data was made possible through 

instruments such as interviews, questionnaires and focus groups that adopted audio and image 

recording as a resource. Data were analyzed using Textual Discursive Analysis (DTA) with the 

definition of categories and subcategories. These emerged before the data analysis. With this 

research we intended to analyze the limits and possibilities of a teacher training course in the 

early years, with a view to Scientific Literacy carried out from the approach of Science 

Education through Research, starting from the theme of Education for Traffic. As well as 

detecting if and how the teachers participating in the research work with science content in their 

classes; identify the pedagogical approach that the teachers participating in the research use in 

their classes; to outline the panorama of teaching practice as to the methodologies adopted by 

the teachers participating in the research and to apply a short course for the training of teachers 

who teach the discipline of Sciences from the 1st to the 5th year, with a view to “use” 

investigative approach and traffic education. At the end of the research, we can see how much 

a continuing education course played an extremely important role in the training process of the 

teachers, as it enabled an experience report among those involved, allowing them teachers to 

reflect on their pedagogical practice, arousing the curiosity of the teachers, to continue the 

search to know the themes proposed by the mini-course. 

 

KEYWORDS: Scientific Literacy. Teacher training. Investigative Teaching. Physics teaching. 

Teaching of Natural Sciences. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Pensar a formação de professores(as), seja inicial quanto continuada, é fortalecer o 

processo de ensino e aprendizagem que acontece mediante diversos fatores, tanto no ambiente 

escolar como em situações extraescolares. Isso porque, com o passar dos anos, pesquisas vêm 

apontando que a aprendizagem advém de influência do(a) professor(a), da família, da 

metodologia, além dos fatores biológicos e psicológicos dos estudantes. 

A formação docente, inicial e continuada, é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/96, nos artigos 62/67, com a finalidade de se tornar 

exequível uma educação de qualidade (BRASIL, 2017, p. 42). Na atual conjuntura educacional, 

essa formação assume um dos principais fatores que interfere no ato de ensinar e, 

consequentemente, contribui para a aquisição da aprendizagem. 

Mais precisamente quanto às atividades educacionais na área de Ciências Naturais, 

observam-se algumas limitações sobre esse processo formacional para os docentes por conta 

do tratamento dado à referida área. “Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases n. 4.024/61, 

ministravam-se aulas de Ciências Naturais apenas nas duas últimas séries do antigo curso 

ginasial” (BRASIL, 1997, p. 19). Com a promulgação da Lei 4.024/61, é que o ensino de 

Ciências Naturais passa a ser obrigatório nas séries do primeiro grau, época em que 

predominava o ensino tradicional. 

Sendo assim, o início do ensino de Ciências Naturais é desenvolvido por práticas 

tradicionais, partindo da memorização, decodificação, repetição e reprodução de fórmulas que, 

em geral, não tinham relação com a vida social dos alunos; o(a) professor(a) era estritamente 

conteudista e não desenvolvia competências que permitissem ao aluno compreender o mundo 

como um cidadão (BRASIL, 1997, p. 39). 

Os conhecimentos científicos eram simplesmente reproduzidos minuciosamente pelos 

livros didáticos, não se vislumbrava uma formação cidadã, apenas uma aquisição de 

conhecimentos escolares. Aos alunos, cabia apenas reproduzir os conhecimentos transmitidos 

pelo(a) professor(a) que levava para sala de aula práticas, para estritamente possibilitar a 

memorização dos conceitos. Com um ensino desenvolvido dessa forma, não se espera uma 

formação cidadã dos estudantes orientados pelos(as) professores(as) que também participavam 

de formações, quando eram ofertadas, com essas mesmas características. 

Nos dias atuais, ainda se encontra um ensino de Ciências Naturais centrado na 

transmissão de conteúdo, contradizendo os documentos oficiais da educação, como Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997), Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013) e 
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a Base Nacional Comum Curricular (2017), ambos os documentos discutem a necessidade da 

formação cidadã dos alunos, por meio de um ensino que desenvolva a compreensão, a 

investigação, o questionamento, a contextualização e a interpretação de fatos. 

O objetivo central do ensino de Ciências Naturais é possibilitar ao aluno “compreender 

a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente de 

transformações do mundo em que vive” (BRASIL, 1997, p. 39). Acredita-se que o Ensino de 

Ciências por Investigação (ENCI) daria ao(à) professor(a) “[...] condições de trazer seus 

conhecimentos prévios para iniciar os novos, terem ideias próprias e poder discuti-las com seus 

colegas e com o professor [...]” (CARVALHO, 2018, p. 09). 

O que visualizamos são formações iniciais ou contínuas, geralmente, constituídas por 

currículos centrados na teoria, ainda com perfil da “racionalidade técnica”, (DINIZ-PEREIRA, 

2014, p. 35), tornando o(a) professor(a) um(a) mero(a) reprodutor(a) de método e currículos, 

em sua maioria, pensados por pesquisadores que não conhecem a realidade da sala de aula. “O 

professor não passa de um boneco de ventríloquo: ou aplica saberes produzidos por peritos que 

detêm a verdade a respeito de seu trabalho ou é o brinquedo inconsciente no jogo [...]” 

(TARDIF, 2014, p. 230). 

A formação continuada seria uma probabilidade de discutirmos a proeminência de 

interpretações simplistas que muitos(as) professores(as) detêm acerca de sua própria formação, 

acreditando que, para ensinar, basta dominar o conteúdo e o saber fazer. “Pode-se chegar assim 

à conclusão de que nós, professores de Ciências, não só carecemos de uma formação adequada, 

mas não somos sequer conscientes das nossas insuficiências” (CARVALHO, GIL-PÉREZ, 

2011, p. 14). 

Diante do exposto, também ressaltado por Carvalho e Gil-Pérez (2011, p. 14), é preciso 

que aconteça “a ruptura com visões simplistas sobre o ensino de Ciências”, não basta apenas 

conhecer o conteúdo e saber fazer. Desse modo, sobre a inclusão  do ensino investigativo nas 

aulas de Ciências Naturais no Ensino Fundamental nos anos iniciais, propomo-nos investigar: 

Em que medida um curso de formação continuada de professores, baseado na metodologia 

investigativa e no trânsito como contexto, possibilita aos docentes participantes a aquisição de 

conceitos científicos e ferramentas didático-metodológicas para a promoção da Alfabetização 

Científica nas aulas Ciências Naturais no Ensino Fundamental anos iniciais? 

Com o intuito de responder o questionamento exposto acima, foi preciso desenvolver 

um curso de formação continuada com os(as) professores(as) que lecionam a disciplina 

Ciências Naturais nas turmas iniciais do Ensino Fundamental no município de Itamari Bahia. 

Objetivou-se, dessa forma, analisar os limites e possibilidades de um curso de formação de 
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professores dos anos iniciais, com vista à Alfabetização Científica, realizada a partir da 

abordagem do Ensino de Ciências por Investigação a partir do tema Educação para o Trânsito.  

Para tanto, foi imprescindível identificar qual a abordagem pedagógica que os 

professores participantes da pesquisa utilizam em suas aulas; traçar o panorama da prática 

docente quanto às metodologias adotadas pelos professores participantes da pesquisa; assim 

como, analisar os limites e possibilidades do curso de formação continuada de professores 

aplicado junto aos participantes da pesquisa. 

A estratégia inicial foi convidar os(as) professores(as) de Ciências Naturais que atuam 

nas turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental a participarem do curso de formação 

continuada de forma espontânea, sem que fosse necessária a intervenção da Secretaria 

Municipal de Educação como forma de obrigatoriedade. 

O convite veio alinhado à arte de seduzir os docentes para a magnitude da participação 

em formações continuadas que promovessem a reflexão da prática pedagógica. Acreditamos 

que todo processo de transformação pessoal ou profissional parte sempre de uma decisão 

própria de mudar, afinal, frequentar um curso de formação imposto por alguém ou por uma 

instituição, já cria barreiras que acabam por interferir no aprendizado. 

A realização do curso de formação se deu por meio de um minicurso que aconteceu 

mediante a aplicação de um questionário inicial para diagnosticar os conhecimentos prévios 

que os(as) professores(as) tinham acerca do Ensino de Ciências por Investigação (ENCI), 

Alfabetização Científica (AC) e a probabilidade da inserção de conceitos de Física nas aulas de 

Ciências Naturais. O minicurso foi desenhado, tendo como contexto o tema Educação para o 

Trânsito.  

Com a aplicação do questionário, foi possível estruturar a proposta do curso que teve 

como referência os temas sugeridos pelo próprio livro didático do(a) professor(a). Durante a 

realização do curso, estávamos atentos às demandas surgidas nas discussões, possibilitando que 

os(as) professores(as) participassem ativamente da formação, não como mero realizadores(as) 

de práticas pedagógicas, mas sim, contribuindo para suas experiências didáticas adquiridas ao 

longo da carreira de docente. 

  Desenvolvemos a entrevista no meio do percurso do curso como forma de avaliar o 

andamento das formações, obtendo informações que seriam aplicadas nos encontros 

posteriores. Por fim, executamos o grupo focal que possibilitou uma maior discussão entre os 

envolvidos, permitindo a análise dos limites e das possibilidades de um curso de formação 

continuada.  
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Após a realização do minicurso com os(as) professores(as) de Ciências Naturais, foi 

estruturado este texto dissertativo que está constituído por sete capítulos, a saber: as referências 

bases para a fundamentação da pesquisa, as considerações finais e, por fim, encontram-se os 

apêndices e os anexos dos materiais utilizados como suporte para o andamento das formações. 

Ao final, o texto ficou organizado pelo Capítulo I, intitulado Formação docente: percurso 

histórico e a contemporaneidade, que apresenta o marco histórico da formação inicial e 

continuada dos(as) docentes da disciplina de Ciências Naturais no Ensino Fundamental anos 

iniciais, tendo como ponto de partida o ano de 1822. 

No Capítulo II, A prática investigativa nas aulas de Ciências Naturais: o real e o 

possível, discutiu-se a importância de implementar metodologias investigativas nas aulas de 

Ciências Naturais no Ensino Fundamental anos iniciais e a prática de atividades experimentais 

como pressuposto a um ensino crítico. 

Em A Alfabetização Científica como meta à aprendizagem emancipatória, título do 

capítulo III, há uma abordagem sobre o conceito de Alfabetização Científica, conforme a 

ideias de Chassot (2018) e Sasseron (2017), tendo o(a) professor(a) como precursores da 

Alfabetização Científica no ambiente escolar, e o livro didático como um recurso relevante 

desse processo. 

O Capítulo IV foi designado A educação para o trânsito como mola propulsora 

para uma formação cidadã; trata o tema Educação para o Trânsito como uma das formas 

de educar o(a) estudante para a atuação social e não apenas para identificar placas e sinais. 

No Capítulo V, Aspectos metodológicos, delineamos toda a trajetória metodológica 

da pesquisa, o cenário onde a pesquisa foi desenvolvida, as técnicas e os instrumentos 

adotados para obtenção dos dados, a circunscrição das formações e os artifícios para a 

análise dos dados.  

 Caracterização e apreciação do minicurso intitula o capítulo VI. Neste encontram-

se a descrição do minicurso formativo, o perfil dos(as) professores(as) participantes da 

pesquisa e as descrições e análise dos encontros formativos. 

No VII e último Capítulo, Tratamento e análise dos dados, dedicamos tempo para 

expor e avaliar os dados construídos no percurso da realização do estudo. Após a análise 

dos dados, foram estruturadas as três categorias da pesquisa e suas respectivas 

subcategorias, sendo elas: Perfil profissional, Formação docente e Apreciação do 

minicurso. A análise do material coletado teve como base teórica a Análise Textual 

Discursiva (ATD), fundamentada pelos estudos de Moraes e Galiazzi (2007). 
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Em resposta à pergunta norteadora da pesquisa, o texto é finalizado com a exposição 

de evidências, com os pressentimentos, deduções e explanações em torno dos objetivos 

esperados. Por fim, trazemos reflexões surgidas no decorrer das formações, tanto pelos(as) 

professores(as), como pelos pesquisadores, reflexões que fortalecerão os debates sobre o 

tema proposto pelo estudo, de forma a enriquecer as pesquisas direcionadas à formação 

do(a) professor(a) de Ciências Naturais dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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CAPÍTULO I 

FORMAÇÃO DOCENTE: PERCURSO HISTÓRICO E A CONTEMPORANEIDADE 

 

Neste capítulo inicial, apresentamos uma breve história da formação inicial do professor 

e suas reais necessidades de continuar seu processo formativo mediante as situações que sua 

formação perpassa ao longo da história de sua atuação no magistério. Discutimos também as 

características de alguns programas de formação continuada para os professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

 

1.1 Marco histórico da formação docente no Brasil 

1.1.1 Formação Inicial 

 

O fato histórico que marcou o dia 07 de setembro de 1822 não destaca apenas a 

Independência do Brasil de Portugal, pois, a partir desse acontecimento, várias foram as 

conquistas que a nação brasileira vem apoderando-se ao longo desses 197 anos de 

independência. Dentre as diversas vitórias brasileiras, destacamos no âmbito educacional a 

formação de professores, a partir da criação da Instrução popular no século XVII, “ensino 

profissional, criado pelos primeiros governos republicanos paulistas [...]” (MORAES, 2001, p. 

169). 

Com a institucionalização da Instrução popular, que visava à preparação do trabalhador 

urbano na busca pelo capital (MORAES, 2001), e as transformações sociais, surge a 

preocupação com a questão pedagógica. Por ter a figura docente atrelada ao ato pedagógico, 

passa-se a despertar uma maior atenção com o seu “preparo” para atuação em sala de aula. 

Saviani (2009) afirma que “no Brasil, a questão do preparo de professores emerge de forma 

explícita após a independência, quando se cogita da organização da instrução popular” 

(SAVIANI, 2009, p. 143). 

Até então, não existia uma preocupação com a formação do professor. Saviani (2009) 

apresenta seis períodos históricos que marcaram a formação docente no Brasil, sendo eles: 

       

      1. Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890). 

Estende-se até 1890, quando prevalece o modelo das Escolas Normais. 2. 

Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-1932). 

3. Organização dos Institutos de Educação (1932-1939). 4. Organização e 

implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e consolidação 

do modelo das Escolas Normais (1939-1971). 5. Substituição da Escola 

Normal pela Habilitação Específica de Magistério (1971-1996). 6. 

Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais 
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Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006) 

(SAVIANI, 2009, 143/144). 

 

Sendo assim, o processo de formação inicial do professor tem seu início com a criação 

das Escolas de Primeiras Letras, por meio da Lei de 15 de outubro de 1827. Conforme o Art. 

4º da referida Lei, “as escolas serão do ensino mútuo nas capitais das províncias; e serão 

também nas cidades, vilas e lugares populosos delas, em que for possível estabelecerem-se.” 

(BRASIL, 1827). Aos professores, cabia a tarefa de ensinar por meio do método mútuo, como 

aponta o Art. 6º:  

 

Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, 

prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de 

geometria prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de moral 

cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados 

à compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do 

Império e a História do Brasil (BRASIL, 1827). 

 

Para Saviani (2009), foi a partir da Lei das Escolas de Primeiras Letras, que se começou 

a pensar a formação do educador institucionalmente, pois o professor deveria ser treinado para 

o trabalho com o método mútuo, mas, na verdade, o que prevalecia era a preocupação com os 

conhecimentos que esse profissional deveria transmitir aos alunos. Assim, a prática pedagógica 

não fazia parte dessas preocupações. “Portanto, o que se pressupunha era que os professores 

deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que lhes caberiam transmitir às crianças, 

desconsiderando-se o preparo didático-pedagógico” (SAVIANI, 2009, p. 144). 

O ano de 1835 foi marcado pela criação das “Escolas Normais”, tendo sua primeira 

instituição na província do Rio de Janeiro, em Niterói.  Durante o século XIX, as províncias da 

Bahia (1836); Mato Grosso (1842); São Paulo (1846); Piauí (1864); Rio Grande do Sul (1869); 

Paraná e Sergipe (1870); Espírito Santo e Rio Grande do Norte, (1873); Paraíba (1879); Santa 

Catarina (1880); Goiás (1884); Ceará (1885) e Maranhão (1890) também tiveram suas Escolas 

Normais (SAVIANI, 2009, p. 144). 

As Escolas Normais ocupavam-se da preparação de professores para as escolas 

primárias, com fins em uma formação específica. Nesses espaços, “[...] predominava a 

preocupação com o domínio dos conhecimentos a serem transmitidos nas escolas de primeiras 

letras” (SAVIANI, 2009, p. 144).  

Com o Decreto nº 27, de 12 de março de 1890, do Estado de São Paulo, foi instituída a 

reforma da Escola Normal, convertendo-a em Escolas Modelos. Com as Escolas anexas, é que 

a preocupação com o processo pedagógico ganhou destaque, pois a lei considera que “sem 
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professores bem preparados, praticamente instruídos nos modernos processos pedagógicos e 

com cabedal científico adequado às necessidades da vida atual, o ensino não pode ser 

regenerador e eficaz” (SÃO PAULO, 1890). Em função da reforma da Escola Normal 

paulistana, São Paulo se tornou referência no país, permitindo que os demais estados enviassem 

seus professores para estagiar nesse estado (SAVIANI, 2009, p. 145). 

Em razão do declínio das Escolas Normais, que centravam sua prática na transmissão 

de conhecimento e no poder do patrão, por volta de 1932-1939, surgiram os Institutos de 

Educação, no Distrito Federal em 1932, criados por Anísio Teixeira. No estado de São Paulo, 

esses Institutos foram implantados em 1933 por Fernando de Azevedo. Dessa forma, surgiu um 

novo período no ambiente educacional, nas vivências nos Institutos de Educação, “concebidos 

como espaços de cultivo da educação, encarada não apenas como objeto do ensino, mas também 

da pesquisa” (SAVIANI, 2009, p. 145).  

A partir da reorganização do ensino normal, houve sua transposição para o plano 

universitário com a criação do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, por meio do Decreto nº 

3.810 de 19 de março de 1932, de autoria de Anísio Teixeira. Este afirmava que “o projeto de 

reforma do Instituto de preparação de professores, que acompanha esta exposição, busca 

resolver a primeira parte do problema: a formação adequada do mestre” (TEIXEIRA, 1932). 

Com esse Decreto, Anísio Teixeira viabilizou a transformação das Escolas Normais em Escola 

de Professores, afirmando que é “na Escola de Professores, que se cria no presente projeto, é 

que se processa, realmente, a profunda renovação dos nossos métodos de formação do mestre” 

(TEIXEIRA, 1932). 

A Escola de Professores “não é uma escola para formar especialistas em educação, mas 

para formar professores primários e, logo que possível, professores secundários” (TEIXEIRA, 

1932), essas instituições tinham em seu currículo as disciplinas de “Biologia Educacional, 

Sociologia Educacional, Psicologia Educacional, História da Educação, e a Introdução ao 

Ensino” (SAVIANI, 2009, p. 146), que abarcava três aspectos: “a) princípios e técnicas; b) 

matérias de ensino abrangendo cálculo, leitura e linguagem, literatura infantil, estudos sociais 

e ciências naturais; c) prática de ensino, realizada mediante observação, experimentação e 

participação” (SAVIANI, 2009, p. 146). 

No governo do então presidente Getúlio Vargas (1930 a 1945), que perdurou por quinze 

anos, por meio do Decreto Lei nº 1.190, de 04 de abril de 1939, foi instituída a Faculdade 

Nacional de Filosofia que substituiu a Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, 

criada pela Lei nº. 452, de 05 de julho de 1937. A Faculdade Nacional de Filosofia tinha como 

uma de suas finalidades “preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e normal”, 
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como é possível encontrar no Art. 1º, alínea “b” (BRASIL, 1939). “Foi sobre essa base que se 

organizou os cursos de formação de professores para as escolas secundárias” (SAVIANI, 2009, 

p. 146). 

Tendo como base o Decreto Lei nº. 1.190, exposto anteriormente, Saviani (2009) 

afirmou que esse modelo de ensino ficou conhecido em todo país como “esquema 3+1”. Para 

o autor, esse modelo era organizado da seguinte forma: “os primeiros formavam os professores 

para ministrar as várias disciplinas que compunham os currículos das escolas secundárias; os 

segundos formavam os professores para exercer a docência nas Escolas Normais” (SAVIANI, 

2009, p. 146). Esse modelo de ensino foi generalizado e perdura até os dias atuais na formação 

inicial do professor, estipulando os três primeiros anos para as disciplinas teóricas e o último 

ano para a formação didática, caracterizado pela prática do estágio curricular que acontece no 

quarto e último ano da licenciatura.  

 

[...] ao ser generalizado, o modelo de formação de professores em nível 

superior perdeu sua referência de origem, cujo suporte eram as escolas 

experimentais às quais competia fornecer uma base de pesquisa que pretendia 

dar caráter científico aos processos formativos (SAVIANI, 2009, p. 146).  

 

A Lei Orgânica do Ensino Normal, assegurada pelo Decreto Lei nº 8.530, de 02 de 

janeiro de 1946, publicada após a era Vargas, no governo provisório do então presidente do 

Supremo Tribunal Federal José Linhares (1945/1946), traz no título I - Das bases da 

organização do ensino normal, capítulo I Das finalidades do ensino normal, no Art. 1º. 

 

O ensino normal, ramo de ensino do segundo grau, tem as seguintes 

finalidades: 1. Prover a formação do pessoal docente necessário às escolas 

primárias. 2. Habilitar administradores escolares destinados as mesmas 

escolas. 3. Desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à 

educação da infância (BRASIL, 1946). 

 

Com a publicação do referido Decreto nº. 8.530, conforme o seu Art. 2º, “o ensino 

normal será ministrado em dois ciclos. O primeiro dará o curso de regentes de ensino primário, 

em quatro anos, e o segundo, o curso de formação de professores primários, em três anos” 

(BRASIL, 1946). Dessa forma, a formação para regente centra seu currículo nos conteúdos 

cognitivos, “relegando o aspecto pedagógico-didático a um apêndice de menor importância, 

representado pelo curso de didática, encarado como uma mera exigência formal para a obtenção 

do registro profissional de professor” (SAVIANI, 2009, p. 147). 

A Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, regulamentou a primeira lei que fixa as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (DBEN), a qual determina que: 
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O ensino normal tem por fim a formação de professores, orientadores, 

supervisores e administradores escolares destinados ao ensino primário, e o 

desenvolvimento dos conhecimentos técnicos relativos à educação da infância 

(BRASIL, 1961, p. 10). 
 

As DBEN trazem no Título VII, da Educação de Grau Médio, no capítulo IV - Da 

Formação do Magistério para o Ensino Primário e Médio, no Art. 53, alínea “c”, que a 

formação docente acontecerá “em escola normal de grau ginasial no mínimo de quatro séries 

anuais onde, além das disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial, será ministrada a 

preparação pedagógica” (BRASIL, 1961, p. 10).  

Em 1964, após o golpe militar, as Escolas Normais passaram a ser substituídas pela 

Habilitação Específica do Magistério, por meio da Lei nº 5.692/71, de 11 de agosto de 1971 

que fixa as Diretrizes e Bases (DB) para o ensino de 1° e 2º graus, trazendo algumas mudanças 

na legislação brasileira, dentre elas a que “instituía a habilitação específica de 2º grau para o 

exercício do magistério de 1º grau” (SAVIANI, 2009, p. 147). O Magistério passou a ser 

regulamentado pelo parecer nº. 349/72, que daria ao professor a possibilidade de “lecionar até 

a 6ª série do ensino do 1º grau” (BRASIL, 1972). Para Saviani (2009), “a formação de 

professores para o antigo ensino primário foi, pois, reduzida a uma habilitação dispersa em 

meio a tantas outras, configurando um quadro de precariedade bastante preocupante” 

(SAVIANI, 2009, p. 147). 

Diante da precariedade da formação do professor, foi criado o Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs) em 1988, por meio da Resolução SE 14/88 de 

28/01/1988, que apresentou o funcionamento e a finalidade dos CEFAMs (PETRUCI, 1994, p. 

09). 

Os Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério não se destinam a 

reviver as antigas Escolas Normas ou Institutos de Educação, mas propõem 

uma outra filosofia e uma outra prática pedagógica, voltadas para a habilitação 

do magistério, a qual tem atualmente suas reais funções descaracterizadas 

(PETRUCI, 1994, p.11). 
 

Os Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério tinham o objetivo de "dar 

prioridade efetiva à formação dos professores das séries iniciais do primeiro grau e pré-escola; 

e aprimorar a formação dos professores dos cursos de Habilitação ao Magistério para que se 

tornem os grandes artífices da qualidade do ensino" (PETRUCI, 1994, p. 11). Como evidência 

da precariedade da formação docente oferecida pela Habilitação para o Magistério, os CEFAMs 

tinham como um dos seus objetivos centrais a 
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Recuperação da especificidade da formação do professor das primeiras séries 

do primeiro grau; especificidade essa ausente das demais Habilitações para o 

Magistério do Estado de São Paulo, como consequência de uma estrutura 

curricular desarticulada e inconsistente, que nem forma professores 

competentes nem prepara para o prosseguimento dos estudos (PETRUCI, 

1994, p. 11). 

 

O delineamento histórico aqui apresentado da formação docente esboça as diversas 

discussões que o cenário educacional brasileiro vem promovendo durante todos esses anos. Até 

os dias atuais, os professores continuam almejando uma formação que lhes proporcione 

conhecimentos teóricos e práticas pedagógicas alinhadas a sua atuação em sala de aula e não 

simplesmente reproduzirem conhecimentos, em sua maioria, pensados pelos pesquisadores 

educacionais. Como afirma Tardif (2014), “[...] pare de considerar os professores, por um lado, 

como técnico que aplicam conhecimentos produzidos por outros [...]” (TARDIF, 2017, p. 229). 

O quadro histórico da formação do professor no sistema educacional brasileiro, aqui 

retratado a partir da Independência do Brasil, revela as nuances que a formação inicial dos 

professores perpassou durante toda sua trajetória, fortalecido nos dias atuais pela Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN) de 20 de dezembro de 1996, no Art. 62 ao 

enfatizar que: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade Normal 

(BRASIL, 1996). 

 

 

Além da LDBEN, Lei que rege todo Sistema Educacional Brasileiro (SEB), podemos 

sinalizar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica (DCNFPEB), parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 09, de 08 de maio 

de 2001. Ambas regulamentam a formação inicial do professor da Educação Básica, em nível 

superior, nos cursos de licenciaturas e graduação plena (BRASIL, 2001).  

Os episódios históricos aqui sinalizados sublinham o problema com a formação inicial 

do professor mediante os dois fatos: primeiro, a formação docente é centrada na transmissão de 

conteúdo curricular, que acontece no período dos três primeiros anos de formação, e o segundo 

fato é a negligência com a formação didático-pedagógica, que era pouco trabalhada, por se 

acreditar que a prática docente seria desenvolvida durante a experiência em sala de aula ou 

aprimorada com as formações em serviço. 
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1.1.2 Formação Continuada 

 

Acreditava-se que as lacunas deixadas pela formação inicial dos professores seriam 

preenchidas com a regulamentação dos Institutos Superiores de Educação (ISE) (1996-2006), 

criados após o fim do regime militar e com a promulgação da nova LDBEN de 1996, 

(SAVIANI, 2009, p. 148), como ficou evidenciado no Art. 62, supramencionado. 

Os Institutos Superiores de Educação, segundo a LDB (1996), no Art. 63, inciso III, 

garantirão “programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos 

níveis” (BRASIL, 1996, grifo nosso), alinhados ao Art. 62, inciso I, ao determinar que a 

formação dos profissionais da educação terá como fundamentos “a associação entre teorias e 

práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço” (BRASIL, 1996, grifo nosso). De 

acordo com os estudos de Saviani (2008, p. 218-221), os ISEs “emergem como institutos de 

nível superior de segunda categoria, provendo uma formação mais aligeirada, mais barata, por 

meio de cursos de curta duração” (SAVIANI, 2009, p. 148). 

O século XIX baliza avanços e problemas na formação docente, deixando em evidência 

os dois modelos de formação de professores, sinalizados por Saviani (2009) 

 

a) Modelo dos conteúdos culturais-cognitivos: para este modelo, a 

formação do professor se esgota na cultura geral e no domínio específico 

dos conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina que 

irá lecionar. b) Modelo pedagógico-didático: contrapondo-se ao anterior, 

este modelo considera que a formação do professor propriamente dita só 

se completa com o efetivo preparo pedagógico-didático (SAVIANI, 

2009, p. 148-149, grifo nosso). 

 

Dessa feita, a prática pedagógica ganha um destaque, o que até então era deixado de 

lado, pois o maior foco era a formação teórica, por meio dos conhecimentos curriculares. Diante 

dessa realidade, considerando o que preconiza a LDBEN (1996) no Art. 63, inciso III que 

institui os programas de formação continuada (BRASIL, 1996), dá-se foco ao “domínio dos 

conteúdos do conhecimento logicamente organizado, na própria prática docente ou mediante 

mecanismos do tipo “treinamento em serviço” (SAVIANI, 2009, p. 149). 

Os Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs), com sua criação 

no estado de São Paulo no ano de 1988 e a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

(LDBEN) de 1971, deixam marcas significantes no século XX no setor educacional brasileiro.  

Em resposta à Lei nº 5.692 de 1971, o projeto CEFAMs se tornou a primeira política 

pública voltada para a formação continuada, por conter o objetivo de “aprimorar a formação 
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dos professores dos cursos de Habilitação ao Magistério para que se tornem os grandes artífices 

da qualidade do ensino" (PETRUCI, 1994, p. 11, grifo nosso), assim como a “recuperação da 

especificidade da formação do professor das primeiras séries do primeiro grau” (PETRUCI, 

1994, p. 11, grifo nosso). 

Os termos “aprimorar” e “recuperar” são aqui destacados como evidência de que algo 

na formação inicial do professor não estava atingindo os objetivos, possibilitando a criação de 

instituição que tivesse o objetivo de sanar as devidas ausências deixadas ao longo da história 

do processo formativo do professor. 

A Lei de Diretrizes e Bases (1971) já esboçava no artigo 11, inciso 1º, a necessidade de 

programas voltados à formação continuada dos professores, ao visualizar o referido artigo. 

Podemos encontrar a indicação da criação de políticas de formação continuada, pois os 

estabelecimentos de ensino deveriam proporcionar estudos de recuperação aos alunos, “[...], 

bem como desenvolver programas de aperfeiçoamento de professores e realizar cursos especiais 

de natureza supletiva (BRASIL, 1971, grifo nosso).  

“Considerando que o parágrafo em questão está inserido no artigo 11, que trata do 

período letivo, a questão da formação continuada ainda não era latente nos discursos de 

formação de professores” (SILVA; MEYER, 2015, p. 06), apenas no artigo 38, é que o caráter 

dessa formação ganha um destaque, ao considerar que “os sistemas de ensino estimularão, 

mediante planejamento apropriado, o aperfeiçoamento e atualização constantes dos seus 

professores e especialistas de Educação” (BRASIL, 1971). 

Com a publicação da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

Lei nº 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996, os debates acerca da formação continuada dos 

professores despontam com maior intensidade nos eventos educacionais, assegurados pelos 

artigos 61 a 67, incisos I e II, título VI, - Dos profissionais da educação, que afirmam no Art. 

61. 

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I - a associação entre 

teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; II – 

aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades (BRASIL, 1996). 
 

Respaldado na LDBEN 9.394/96, o Decreto nº 3.276, de 06 de dezembro de 1999, que 

dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação básica, 

estabelece no Art. 2º, inciso IV, a “articulação entre os cursos de formação inicial e os diferentes 

programas e processos de formação continuada” (BRASIL, 1999). As autoras Roseane Silva e 
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Patrícia Meyer (2015) interpretam o Decreto supracitado destacando que a “lacuna existente 

entre a formação inicial e continuada de professores pode ser minimizada, por meio da 

articulação entre os cursos de formação inicial e os programas de formação continuada” 

(SILVA; MEYER, 2015, p. 08). 

De 1996 aos dias atuais, a LDBEN se tornou uma das referências para a implementação 

da formação continuada dos professores da Educação Básica, garantindo o direito à formação 

em serviço, publicado no Art. 67, inciso II.  

 

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos 

de carreira do magistério público: I - aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim 

(BRASIL, 1996).   

 

Dessa forma, a formação continuada dos professores passou a fazer parte das políticas 

públicas de formação docente como podemos perceber no Art. 67 já mencionado, que 

“evidencia o lócus privilegiado da formação continuada segundo a Lei. [...], aborda a formação 

continuada como uma das maneiras de promover a valorização dos profissionais da educação” 

(SILVA; MEYER, 2015, p. 23446, grifo do autor). 

Fazendo-se cumprir a legislação, o Ministério da Educação (MEC) passou a desenvolver 

diversas políticas setoriais, visando à qualificação dos profissionais da educação, dentre estes, 

o professor. A Secretaria de Educação Básica (SEB) oferece, então, “programas voltados à 

formação continuada dos professores da escola básica, [...]” (SILVA; MEYER, 2015, p. 

23446).  

Aqui, será apresentado um recorte de três políticas de formação que o MEC vem 

disponibilizando para ampliar o acesso dos professores à formação continuada. Não serão 

discutidas políticas de formação com caráter de licenciatura, contudo, as em serviço, em um 

curto período de tempo. O recorte teve como referência as políticas públicas que privilegiam a 

formação continuada, entre os anos de 2004 e 2012. Para tanto, serão discutidas as 

características, os objetivos e o público alvo dos seguintes Programas: Rede (2004), Pró-

letramento (2008) e o Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC (2012). 

Mesmo com a obrigatoriedade de promover cursos de aperfeiçoamento, como registra 

o Art. 67 da LDB de 1996, sobredito, a oferta pela demanda de formação em serviço acontece 

com a criação da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica, 

em 2004. A Rede acontece em regime de colaboração entre estados, municípios e Distrito 

Federal. O programa conta com a  
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Participação dos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, com 

os sistemas de ensino público e a participação e coordenação da SEB/MEC. 

Estes Centros, articulados entre si [...], produzirão materiais instrucionais e 

orientação para cursos a distância, semipresenciais (BRASIL, 2006, p. 21/22). 

 

O Programa tinha como princípio “a formação inicial exigida para a habilitação ao 

exercício da profissão, estruturada por meio de uma sólida formação teórico-prática, se 

complementa com saberes construídos na reflexão do cotidiano” (BRASIL, 2006, p. 23). 

 

A articulação teoria e prática, [...] é fundamental na formação continuada, pois 

favorece a retroalimentação do conhecimento consagrado com observações 

do cotidiano escolar, levando à construção de novos saberes. Assim, a prática 

passa de mero campo de aplicação a campo de produção do conhecimento, à 

medida que a atividade profissional envolve aprendizagens que vão além da 

simples aplicação do que foi estudado e os saberes construídos no fazer 

passam a ser objeto de valorização sistemática. A formação continuada deve 

voltar-se para a atividade reflexiva e investigativa, incorporando aspectos da 

diversidade e o compromisso social com a educação e a formação socialmente 

referenciada dos estudantes (BRASIL, 2006, p. 23/24, grifo nosso). 

 

Para pensar a formação continuada dos professores em serviço, não basta tão somente a 

oferta de políticas públicas de formação; é preciso que o próprio professor seja visto como o 

ator principal de sua formação, evitando que os tornem apenas profissionais reprodutores de 

currículo. O ato de articular a teoria com a prática do educador não lhes proporciona uma 

reflexão, afinal o que presenciamos são formações com “receitas” prontas, para que o professor 

possa aplicar em sua sala de aula. 

Nos receituários que alguns cursos trazem, vê-se que muitos ainda estão atrelados ao 

esquema 3+1. Mesmo que nas formações de curta duração, a proposta curricular siga esse 

mesmo modelo, nos primeiros meses, são trabalhados os conceitos teóricos e, em seguida, os 

docentes vão à prática, como uma forma de testar na sala de aula o que eles aprenderam durante 

as formações. Corroborando com esse princípio, Pimenta (2012) “propõe que a formação 

continuada dos professores não mais se dê nos moldes de um currículo normativo que primeiro 

apresenta a ciência, depois a sua aplicação [...]” (PIMENTA, 2012, p. 23).   

 É possível identificar que o Programa Rede também seguia esse mesmo esquema, pois 

encontramos as áreas de formação: “Alfabetização e Linguagem, Educação Matemática e 

Científica, Ensino de Ciências Humanas e Sociais, Artes e Educação Física, Gestão e Avaliação 

da Educação” (BRASIL, 2006, p. 27/28). Um dos objetivos do Programa era  
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Institucionalizar o atendimento da demanda de formação continuada; 

desencadear uma dinâmica de interação entre os saberes pedagógicos 

produzidos pelos Centros, no desenvolvimento da formação docente, e pelos 

professores dos sistemas de ensino, em sua prática docente (BRASIL, 2006, 

p. 22). 

 

Consequente ao Programa Rede (2004), foi criado o Pró-Letramento, Programa de 

Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental em 

2008. Dos cinco objetivos que o Programa pretendia alcançar, destacamos dois:  

 

1º Oferecer suporte à ação pedagógica dos professores dos anos ou séries 

iniciais do ensino fundamental, contribuindo para elevar a qualidade do ensino 

e da aprendizagem de língua portuguesa e matemática; 2º Propor situações 

que incentivem a reflexão e a construção do conhecimento como processo 

contínuo de formação docente (BRASIL, 2012, p. 07, grifo nosso).  

 

O Pró-letramento, “é um programa de formação continuada de professores para a 

melhoria da qualidade de aprendizagem de leitura, escrita e matemática nos anos ou séries 

iniciais do ensino fundamental” (BRASIL, 2012, p. 07). Trata-se de um programa direcionado 

aos professores em efetivo exercício na sala de aula, nos anos/séries iniciais do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2012, p. 07). A organização curricular do Pró-Letramento seguia o 

esquema de dois volumes, na área de Alfabetização e Linguagem e na área da Matemática. O 

material trabalhado no Programa “foi concebido como formação continuada de caráter 

reflexivo, que considera o professor sujeito da ação, valoriza suas experiências pessoais, suas 

incursões teóricas, seus saberes da prática, [...]” (BRASIL, 2008, p. 08). 

O Pró-Letramento já enfatizava que “a formação continuada deve desenvolver uma 

atitude investigativa e reflexiva, tendo em vista que a atividade profissional é um campo de 

produção do conhecimento, envolvendo aprendizagens que ultrapassem a simples aplicação do 

que foi estudado (BRASIL, 2012, p. 07). 

Até então, os dois Programas aqui apresentados, o Rede e o Pró-Letramento, comungam 

do mesmo princípio de que as formações continuadas para os professores sejam orientadas pela 

prática da reflexão e da investigação, como visualizamos nos objetivos aludidos. 

Estudos apontam que algumas formações continuadas não desenvolvem a prática da 

reflexão e da investigação, e sim, a prática da reprodução de currículo, colocando o professor 

como um mero espectador e reprodutor de sua própria formação. Tardif (2014) enriquece essa 

discussão afirmando que “se quisermos que os professores sejam sujeitos do conhecimento, 

precisamos dar-lhes tempo e espaço para que possam agir como atores autônomos de suas 

próprias práticas e como sujeitos competentes de sua própria profissão” (TARDIF, 2014, p. 
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243). 

 Ambos os Programas, Rede e Pró-Letramento, traziam em seu currículo a proposta da 

reflexão, pela época da criação dos referidos Programas. O termo reflexão estava em destaque 

na educação, isso por volta de 1990 quando “a expressão “professor reflexivo” tomou conta do 

cenário educacional” (PIMENTA, 2012, p. 22). O fato de o termo reflexão aparecer nos 

programas de formação continuada não garante que estejam promovendo nos espaços 

formativos momentos que possibilitem ao professor refletir sobre a prática pedagógica. Mesmo 

porque, ao analisarmos os currículos dos programas, percebemos ainda e, com muita evidência, 

a prática teórica e pouca didática. 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) estaria propondo ao 

professor a possibilidade de reflexão, por ser uma política de formação mais recente? Para ter 

uma resposta a esse questionamento, é preciso analisar a proposta curricular do programa. Logo 

de início, percebemos que, pelo objetivo que o programa foi desenvolvido, já não possibilita ao 

professor essa ferramenta. O Programa PNAIC surgiu tendo como objetivo central atingir uma 

meta quantitativa estipulada pelo Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014, na meta 05 que 

pretende “Alfabetizar todas as crianças de oito anos até o terceiro ano do Ensino Fundamental” 

(BRASIL, 2014, p. 25). 

O PNAIC foi lançado em 2012 pelo Ministério da Educação (MEC), apresentando 

quatro eixos norteadores, sendo o primeiro destinado à formação continuada dos professores 

alfabetizadores. 

I. Formação continuada presencial para professores alfabetizadores e seus 

orientadores de estudo; II. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio 

pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; III. Avaliações sistemáticas; e 

o IV eixo, é direcionado à Gestão, controle social e mobilização (BRASIL, 

2015, p. 10). 

 

“A proposta de implantação de programas de formação continuada de professores 

alfabetizadores nos moldes do que observamos no PNAIC, vem se delineando desde 2008, em 

um contexto de renovação curricular, [...]” (BRASIL, 2015, p. 12). O Programa apresentou em 

sua proposta curricular o trabalho com a disciplina Língua Portuguesa e Matemática, foco de 

maior atenção, pois o objetivo era formar os professores para atuarem na sala de aula como 

alfabetizadores e, com isso, melhorar os índices de aprendizagem dos alunos até o 3º ano do 

Ensino Fundamental.  

Por conseguinte, promovia a formação dos docentes não pela necessidade que os 

educadores tinham de estarem se capacitando, mas sim, para alfabetizar  e, consequentemente, 

aumentar o índice de alunos considerados alfabetizados, de modo a atingir a meta 05 e a meta 



33 
 

 
 

15 do PNE, que estão atreladas ao Art. 61 da LDB de 1996, como podemos perceber na 

estratégia 15.4, “consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as 

matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem como 

para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos” (BRASIL, 2014, p. 26). 

Os três Programas debatidos, Rede, Pró-Letramento e o PNAIC, nos remetem a uma 

formação continuada centrada na figura do professor como o detentor de conhecimento, o 

profissional que será treinado para aplicar em sala de aula os conhecimentos, os conceitos, as 

fórmulas para que o aluno mecanicamente reproduza o que o professor adquiriu nas formações 

oriundas de políticas públicas que ainda tem o professor como um profissional técnico. Sob 

esse ponto de vista, Imbernón (2010) realça: 

 

Não devemos esquecer, porém, que a formação do profissional de educação 

está diretamente relacionada ao enfoque ou à perspectiva que se tem sobre 

suas funções. Por exemplo, se se privilegia a visão do professor que ensina de 

forma isolada, o desenvolvimento profissional será centrado nas atividades 

em sala de aula; se se concebe o professor como alguém que aplica técnicas, 

uma racionalidade técnica, o desenvolvimento profissional será orientado para 

a disciplina e os métodos e técnicas de ensino; se se baseia em um profissional 

crítico-reflexivo, ele será orientado para o desenvolvimento de capacidades de 

processamento da informação, análise e reflexão crítica, diagnóstica, decisão 

racional, avaliação de processos e reformulação de projetos, sejam eles 

profissionais, sociais ou educadores (IMBERNÓN, 2010, p. 52). 

 

Similarmente, Belintane (2017) reforça o pensamento de Imbernón (2010) ao afirmar 

que “a formação contínua na escola pede que o formador desça à terra e perceba que seu 

discurso se dirige a um coletivo, que sua proposta de formação dialoga com o cotidiano escolar 

[...]” (BELINTANE, 2017, p. 21). 

Em conformidade com a análise apresentada nessa breve trajetória histórica dos 

programas de formação continuada, é possível perceber que  ainda visualizam os professores 

como mera plateia de sua própria formação,  como reprodutor dos conhecimentos transferidos 

nas formações em serviço, que, na sua grande maioria, são executadas por formadores distantes 

da realidade de sala de aula, como, por exemplo, os pesquisadores, professores universitários e 

doutores, que se utilizam de “algumas expressões “canônicas” usadas por formadores 

universitários: “eles querem receitas!”, “querem tudo mastigadinho!”, não querem refletir, 

aprofundar teoricamente”, “eu me recuso a fornecer modelinhos” etc” (BELINTANE, 2017, p. 

21). 

Mediante o exposto, salienta-se ainda, que as políticas públicas de formação continuada 

são desenvolvidas pensando apenas no professor “polivalente”, aqueles professores que atuam 
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nos anos iniciais do Ensino Fundamental e desenvolvem aulas de todas as disciplinas (CRUZ; 

RAMOS; SILVA, 2017, p.1192), não são propostas formações direcionadas para cada 

componente curricular; ao professor é dada a missão de realizar adequações de acordo a cada 

disciplina trabalhada. O estudo evidenciou ainda que os objetivos das formações continuadas 

estão atrelados às disciplinas de Português e Matemática para os professores do Ensino 

Fundamental anos iniciais.  

 

1.1.3 A formação do(a) professor(a) de Ciências Naturais do Ensino Fundamental anos iniciais 

 

Pesquisas apontam a ausência de políticas de formação continuada para os professores 

da Educação Básica que lecionam a disciplina de Ciências Naturais nas turmas do 1º ao 5º ano 

do Ensino Fundamental (EF), frisando a ideia de que o professor aprende com o exercício diário 

da prática em sala de aula, deixando brechas na formação inicial como os estudos relevam. 

O professor que leciona nos anos iniciais do EF são docentes em uma grande maioria 

com a formação inicial no curso do Magistério ou licenciados em Pedagogia, ambos com a 

composição curricular direcionadas para uma formação mais ampla, abrangendo a formação 

pedagógica; exceto nos primeiros anos em que o foco maior estão nas disciplinas de  Psicologia 

da Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação e História de Educação, seguindo 

o esquema de 3+1, reforçando o já exposto por Saviani (2009), bem como centrando na maior 

parte do curso os conhecimentos na educação geral e no último ano o estágio curricular.  

Sendo o curso de Pedagogia estruturado por meio de um ensino direcionado à educação 

geral e não uma formação específica para uma disciplina, ao contrário do que identificamos nos 

cursos de Biologia que centra seu currículo nos conhecimentos disciplinar, não enfatizando a 

formação didática, “ainda é muito comum que os cursos de formação inicial estejam 

organizados segundo uma orientação “acadêmica” na qual as disciplinas de conteúdo específico 

estão simplesmente justapostas às disciplinas pedagógicas, [...]” (LIPPE; BASTOS, 2008, p. 

82).  

Ambas as propostas curriculares dos cursos interferem na formação do professor, pois 

o curso de Pedagogia enfatiza a formação pedagógica e o de Biologia a formação dos 

conhecimentos específicos da área biológica. É provável que se instaure mais um espaço não 

preenchido na formação inicial do professor. Lippe e Bastos (2008, p. 81) sinalizam que as 

“pesquisas apontam que os modelos de formação, presentes na maior parte dos cursos de 

licenciatura possuem diversos problemas, produzindo reflexos no modo como os futuros 

docentes são formados e, consequentemente, trabalham em sala de aula”. 
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O pedagogo, por integrar o maior público de docentes que atua nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, teria o conhecimento didático-pedagógico, o “saber fazer” e faltaria o 

“saber” específico das disciplinas curriculares que compõem a matriz curricular dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Com o mesmo ponto de vista, Carvalho e Gil-Pérez (2011) 

destacam que “o debate sobre as diferentes contribuições permite, por outro lado, discutir as 

visões construtivistas que contemplam cada “saber” ou “saber fazer” como algo que se pode 

adquirir com um treinamento específico proporcionado de fora [...]” (CARVALHO; GEL-

PÉREZ, 2011, p. 17).  

Acrescenta-se que a maioria dos professores que leciona a disciplina de Ciências 

Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental tem sua formação inicial no curso de 

Pedagogia. Dessa forma, esses docentes possuem o domínio do “saber fazer” e lhes falta o 

conhecimento do “saber”, que seria “sem dúvida, a importância concreta a um bom 

conhecimento da matéria a ser ensinada” (CARVALHO; GEL-PÉREZ, 2011, p. 21). 

Essa realidade, quiçá, tenha contribuído para que o ensino de Ciências Naturais possa 

ter, ao longo de sua história, centrado sua prática pedagógica na transmissão de conhecimento 

pelo professor, que também não teve em seu processo formativo os conhecimentos específicos 

na área de Ciências Naturais, isso “se levarmos em conta que a formação dos professores de 

Ciências se reduz, com frequência, praticamente aos conteúdos científicos” (CARVALHO; 

GEL-PÉREZ, 2011, p. 21).   

Estaria aí dois vazios desvendados na formação do professor de Ciências Naturais, 

primeiro a sua formação inicial por centralizar os estudos na parte teórica ou na parte didática; 

e a segunda, pela carência de uma formação em serviço, que lhes possibilitaria unir os 

conhecimentos teóricos com os conhecimentos didático-pedagógicos. Além disso, estudos 

“mostram a gravidade de uma carência de conhecimentos da matéria, o que transforma o 

professor em um transmissor mecânico dos conteúdos do livro de texto” (CARVALHO; GEL-

PÉREZ, 2011, p. 22). 

  Com isso, basta analisarmos a trajetória da criação da disciplina de Ciências Naturais 

no Ensino Fundamental e percebermos que o período histórico em que a mesma foi instituída 

já contribuía para a prática de um ensino centrado no professor como transmissor de 

conhecimento. 

O ensino de Ciências Naturais, até a Lei nº 4.024/61- Lei de Diretrizes e Bases era 

ministrada, “apenas nas duas últimas séries do antigo curso ginasial” (BRASIL, 1997, v. 4, p. 

19). Paralelamente, a referida lei “estendeu a obrigatoriedade do ensino da disciplina a todas as 

séries ginasiais” (BRASIL, 1997, v. 4, p. 19). Em 1971, ano da criação da segunda LDB, Lei 



36 
 

 
 

nº 5.692 de 11 de agosto de 1971, o ensino de Ciências Naturais “passou a ter caráter obrigatório 

nas oito séries do primeiro grau” (BRASIL, 1997, v. 4, p. 19), atual Ensino Fundamental, agora 

com duração de nove anos. 

No século XX, nos períodos entre 1961 e 1971, prevalecia no Sistema Educacional 

Brasileiro (SEB) a prática do ensino Tradicional, teoria estruturada pela transmissão de 

conteúdo, memorização de conceitos e decoração de fórmulas, 

 

A abordagem tradicional é caracterizada pela concepção de educação como 

um produto, já que os modelos a serem alcançados estão pré-estabelecidos, 

daí a ausência de ênfase no processo. Trata-se, pois, da transmissão de ideias 

selecionadas e organizadas logicamente (MIZUKAMI, 1986, p. 11, grifo da 

autora).  

 

No centro de todo o conhecimento, estava à figura do profissional docente, que assumia 

o papel de transmissor de conteúdo, afinal, “aos professores, cabia a transmissão de 

conhecimentos acumulados pela humanidade, por meio de aulas expositivas, e, aos alunos, a 

absorção das informações” (BRASIL, 1997, v. 4, p. 19).  

Em meio a essa situação social e educacional, foi instituído o ensino de Ciências 

Naturais na Educação Básica, tendo como base pedagógica as aulas expositivas, professores 

conteudistas e alunos receptores. Assim, as aulas de Ciências Naturais seriam desenvolvidas 

por meio da exposição do professor, apoiando-se nos conhecimentos que os livros didáticos 

disponibilizavam. 

Acrescentando-se que pelo fato de o ensino ser consolidado mediante a teoria 

tradicionalista, reflexo de uma sociedade dominada pela classe burguesa, que detinha todo o 

poder sobre a classe proletariado, “o conhecimento científico era tomado como neutro e não se 

punha em questão a verdade científica” (BRASIL, 1997, v. 4, p. 19), como também, o bom 

professor era aquele cumpridor de conteúdo; quanto mais conteúdo transmitido, melhor era o 

professor.  

Diante de tal realidade, não tinha porque esperar do professor uma prática que não fosse 

a mera transmissão de conteúdo. Ele tinha frequentado uma formação inicial basicamente 

teórica e, passando a atuar no ambiente escolar que vivia naquela atual sociedade, não tinha 

como oferecer um ensino com práticas científicas. Simultaneamente às mudanças da sociedade, 

mediante as lutas e manifestações da população, o sistema educacional vislumbrou novas 

transformações que buscaram entender os conhecimentos científicos, até então, não discutidos 

nas escolas. Dessa maneira, deslocou-se, 
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[...] o eixo da questão pedagógica, dos aspectos puramente lógicos para 

aspectos psicológicos, valorizando a participação ativa do aluno no processo 

de aprendizagem. Objetivos preponderantemente informativos deram lugar a 

objetivos também formativos. As atividades práticas passaram a representar 

importantes elementos para a compreensão ativa de conceitos (BRASIL, 

1997, v. 4, p. 19/20).     

 

Essas conquistas sempre estão alicerçadas na Constituição Federal (1988), com 

destaque para o seu artigo Art. 205, segundo o qual “A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (BRASIL, 2008, p. 57). 

Somado a isso, tem-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 

nº 9.394/96, que em seu Art. 2º preconiza que “A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade 

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996). 

A Constituição Federal- CF (1988), em seu Art. 206, e a LDBEN (1996), no Art. 3º, 

reforçam no inciso II, que a educação será ministrada mediante o princípio de: “liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”. Diante desses 

princípios, a educação passa a galgar novas conquistas, tanto na formação do professor quanto 

no ato de ensinar, tendo-se os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1997 como um 

documento oficial que contribuiu para a formação das propostas curriculares das instituições 

escolares. 

Os PCNs (1997) se tornaram um documento base para a educação e passaram a 

proporcionar aos envolvidos com a educação subsídios necessários que contribuiriam para as 

mudanças na educação brasileira. Nessa época, a educação já estava usufruindo das 

transformações sociais, pois a sociedade lutava pelos direitos garantidos pela CF e pela 

LDBEN. 

Destaca-se aqui que a sociedade já exercia uma postura mais atuante e ativa, refletindo 

assim, no ambiente escolar. Os alunos passaram a não aceitar mais as aulas apenas expositivas, 

e as escolas iniciaram um novo processo de transformação, agora, preocupadas em “[...] 

desenvolver atividades experimental começou a ter presença marcante nos projetos de ensino e 

nos cursos de formação de professores” (BRASIL, 1997, v. 4, p. 20). 

Com essas mudanças, as aulas de Ciências Naturais avançam nas propostas de aulas 

expositivas, para aulas experimentais, “as atividades práticas chegam a ser proclamadas como 
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a grande solução para o ensino de Ciências, as grandes facilitadoras do processo de transmissão 

do saber científico” (BRASIL, 1997, v. 4, p. 20). Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ciências Naturais (1997) enfatizam 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 hipótese, testá-la, refutá-las, e abandoná-las quando fosse o caso, 

trabalhando de forma a tirar conclusões sozinho. O aluno deveria ser capaz de 

“redescobrir” o já conhecido pela ciência, apropriando-se da sua forma de 

trabalho, compreendendo 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 vivencia científica não apenas para 

eventuais futuros cientistas, mas também para o cidadão comum (BRASIL, 

1997, v 4, p. 20). 

 

Em virtude das novas propostas para o ensino de Ciências Naturais, como podemos 

perceber no objetivo supracitado, a prática em sala de aula deixa de ter como base o professor 

e passa a colocar o aluno como participante de sua própria aprendizagem, lhes proporcionando 

momentos de interação, pesquisa, estudo e observação das atividades desenvolvidas em sala de 

aula, principalmente das atividades práticas. Para realizá-las, era dado um roteiro ao estudante, 

contendo passo a passo para executar a atividade experimental.  

O exercício da realização de experimento como procedimento metodológico nas aulas 

de Ciências Naturais no Ensino Fundamental possibilitou que o educando realizasse as 

atividades práticas desenvolvidas em sala de aula, e não apenas memorizasse os inúmeros 

questionários que o professor escrevia na lousa.  

Sendo assim,  

 

O ensino por redescoberta difundiu a necessidade de oportunizar aos alunos a 

realização de um método científico em sala de aula. Esse método era pautado 

no seguinte pressuposto: ao passo que os alunos observassem e 

generalizassem resultados por meio da observação experimental, eles iriam, 

consequentemente, deparar-se com evidências científicas que os 

impulsionariam a formular hipóteses mais alinhadas ao entendimento 

científico do fenômeno em estudo (BRITO; FIREMAN, 2016, p. 127) 

 

O método por redescoberta aproximava o estudante das atividades científicas 

desenvolvidas em sala de aula, e o professor assumia a missão de mediador, já não mais, 

transmissor de conhecimentos.  

 

No entanto, o reconhecimento das limitações de um ensino por transmissão de 
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conhecimento e o desenvolvimento das orientações construtivistas estão 

propondo hoje, com nova ênfase, a necessidade de uma formação do professor 

voltada também à pesquisa (CARVALHO, GIL-PÉREZ, 2011, p. 63).  

 

Similarmente, os autores afirmam que “pode se chegar assim à conclusão de que nós, 

professores de Ciências, não só carecemos de uma formação adequada, mas não somos sequer 

conscientes das nossas insuficiências” (CARVALHO, GIL-PÉREZ, 2011, p. 15). 

Eventualmente, a consciência da má formação inicial e da necessidade da continuação do 

processo formativo seria o primeiro passo para que o professor passasse a refletir sua prática 

pedagógica. 

Na ausência dessa consciência crítica do professor sobre sua própria formação, é difícil 

que sua prática em sala de aula seja revista, “dificilmente um professor ou professora poderá 

orientar a aprendizagem de seus alunos como uma construção de conhecimentos científicos, 

isto é, como uma pesquisa, se ele próprio não possui a vivência de uma tarefa investigativa” 

(CARVALHO, GIL-PÉREZ, 2011, p. 6).   

Imbernón (2010) solidifica as discussões sobre o princípio de que as formações 

continuadas dos professores devem lhes possibilitar a reflexão ou a investigação e 

complementa: 

O eixo fundamental do currículo de formação do professor é o 

desenvolvimento de instrumentos intelectuais para facilitar as capacidades 

reflexivas sobre a própria prática docente, e cuja meta principal é aprender a 

interpretar, compreender e refletir sobre a educação e a realidade social de 

forma comunitária (IMBERNÓN, 2010, p. 55). 

 

Em consequência do método da redescoberta, espera-se que as formações continuadas 

contribuam para as mudanças nas funções: o professor deixa de ser o transmissor de conteúdo 

e passa a exercer a função de mediador do conhecimento; e o aluno sai da postura de receptor 

para assumir uma postura de investigador dos conhecimentos que lhes chegam, tanto dos 

conhecimentos científicos adquiridos na escola, como dos conhecimentos de sua experiência 

diária no convívio social. 

Eventualmente, se o processo formativo do professor que leciona a disciplina de 

Ciências Naturais nas turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, for alinhado a uma 

formação continuada partindo dos princípios de investigação, problematização, criação de 

hipótese, argumentação, resolução de problemas, com um viés investigativo, as aulas não serão 

puramente expositivas, nem apenas a execução de experimento por um roteiro. 

Nessa lógica, tem-se a necessidade da vivência de aulas investigativas, não com o 

propósito de formar cientistas. Como afirma Carvalho, “[...] é importante deixar claro que não 
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há expectativa de que os alunos vão pensar ou se comportar como cientista, pois eles não têm 

idade, nem conhecimento específicos nem desenvoltura no uso das ferramentas científicas para 

tal realização” (CARVALHO, 2018, p. 09). 

Inclusive, a autora continua afirmando que o que o ensino por investigação 

  

[...] propõe é muito simples- queremos criar um ambiente investigativo em 

sala de aula de Ciências de tal forma que possamos ensinar (conduzir/mediar) 

os alunos no processo (simplificado) do trabalho científico para que possam 

gradativamente ir ampliando sua cultura científica, adquirindo, aula a aula, a 

linguagem científica [...] (CARVALHO, 2018, p. 09). 

  

Com o exposto até então, podemos afirmar que o ensino de Ciências Naturais passa por 

dois grandes momentos – exposição e experimentação. Seria então a oportunidade de se fazer 

exercer o objetivo central do ensino de Ciências Naturais, a investigação, como os PCN (1997) 

e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017) evidenciam. 

Para que as aulas de Ciências Naturais se tornem momentos de investigação, de 

questionamentos, de criação, de hipótese, oportunidade de pesquisa, é de extrema relevância 

que o professor participe de formações que lhe proporcionem esses momentos “a iniciação do 

professor à pesquisa transforma-se assim em uma necessidade formativa de primeira ordem” 

(CARVALHO; GEL-PÉREZ, 2011, p. 64).   

 Desde que o professor tenha em seu processo formativo, a experiência com o Ensino 

por Investigação (EI), será possível afirmar que o ensino de Ciências Naturais nos dias 

vindouros tenha a prática da investigação. Por consequência, as aulas de Ciências Naturais 

seriam desenvolvidas pelos momentos de exposição, experimentação e investigação, não 

necessariamente nessa ordem, mas que os três momentos estejam presentes na prática 

educativa. 

Não basta promover a formação continuada dos docentes tendo como referência a 

repetição de conceitos, o preenchimento de fichas e a execução de estratégias prontas, sem que 

ao menos seja disponibilizada para os docentes a oportunidade de questionar o tipo de formação 

que eles querem sua formação. Corroborando com essa ideia, Tardif (2014) afirma que 

 

É estranho que os professores tenham a missão de formar pessoas e que se 

reconheça que possuem competência para tal, mas que, ao mesmo tempo, não 

se reconheça que possuem a competência para atuar em sua própria formação 

e para controlá-lo, pelo menos em parte, isto é, ter o poder e o direito de 

determinar, com outros atores da educação, seus conteúdos e formas 

(TARDIF, 2014, p. 240).  
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É preciso que o professor participe de formações, seja ela inicial ou continuada que lhe 

proporcionem uma reflexão sobre sua prática pedagógica por meio da ação-reflexão-ação; 

sendo assim, o docente terá a oportunidade de se tornar o ator principal da ação didática, e não 

um profissional que reproduz as tendências momentâneas, que “foram concebidas, na maioria 

das vezes, sem nenhum tipo de relação com o ensino nem com as realidades cotidianas do ofício 

de professor” (TARDIF, 2014, p. 241). 
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CAPÍTULO II 

A PRÁTICA INVESTIGATIVA NAS AULAS DE CIÊNCIAS NATURAIS:  

O REAL E O POSSÍVEL 

 

O segundo capítulo desta dissertação reúne discussões acerca da implementação de 

aulas investigativas na disciplina de Ciências Naturais e suas possibilidades de contribuição 

para o processo formativo do estudante enquanto um sujeito capaz de investigar os 

conhecimentos científicos que lhes são apresentados. 

 

2.1 A prática de atividades investigativas nas aulas de Ciências Naturais nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental 

 

Sendo o ensino de Ciências Naturais na Educação Básica (EB) 

institucionalizado em uma época de poucas discussões, ausência de debates, raras 

inovações e transmissão de conteúdo, essa realidade acaba por interferir no ato de 

ensinar, deixando o professor como um técnico aplicador de métodos, um profissional 

vinculado apenas a função de instrumentalizar seus alunos, até então considerados 

como “depósitos de conhecimentos”. Ao professor, caberia apenas a função de 

“encher” os educandos de conteúdos” (FREIRE, 2005, p. 72). 

  Pensar uma educação depositária é acreditar que o educando é um ser incapaz 

de agir sobre sua própria realidade. Vale ressaltar que este aluno recebeu em seu 

processo formativo um ensino realizado por um professor também formado 

tecnicamente para aplicar as normas, técnicas, métodos e atividades que não lhes 

possibilitassem um aprendizado para além do ler e escrever, não existia uma 

preocupação com a transformação do indivíduo. 

Como exigir do aluno uma transformação pessoal e social sendo a escola um 

espaço fechado entre quatro paredes, não entendendo que além de uma escola física 

existe uma escola humana, indivíduos que estão imerso a um meio cultural, social e 

tecnológico que estão, a todo o momento, recebendo informações que, muitas vezes, o 

próprio professor desconhece. “Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca 

inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e 

com os outros” (FREIRE, 2005, p. 67). 

A busca pelo novo, por novas respostas e por descobertas são de extrema 
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relevância à formação do educando que encontra em seu percurso formativo um 

educador que aguce a curiosidade, considerando que “como professor, devo saber que 

sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo 

nem ensino” (FREIRE, 1996, p. 85). 

A curiosidade, quando incentivada, se torna uma alavanca para que o aluno 

passe a desenvolver suas habilidades investigativas, não como perito, mas como um 

cidadão crítico. “[...] com a curiosidade domesticada, posso alcançar a memorização 

mecânica do perfil deste ou daquele objeto, mas não o aprendizado real ou o 

conhecimento cabal do objeto” (FREIRE, 1996, p. 85, grifo do autor). O autor ainda 

enfatiza que “o que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente 

curiosos” (FREIRE, 1996, p. 86, grifo do autor). 

“O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a 

capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do 

achado de sua razão de ser” (FREIRE, 1996, p. 88). A curiosidade nos impulsiona a 

investigar um problema que, até então, não nos despertava nenhuma atenção ou desejo 

de descobrir. 

As práticas pedagógicas de Ciências Naturais, em sua base referencial, propõem 

um ensino investigativo como podemos encontrar no Parâmetro Curricular Nacional 

(PCN) de Ciências Naturais (1997). Nesse documento, o objetivo para o Ensino 

Fundamental pretende que ao final o aluno seja capaz de: “Formular questões, 

diagnosticar e propor soluções para problemas reais, a partir de elementos das Ciências 

Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no 

aprendizado escolar” (BRASIL, 1997, v. 4, p. 39). 

Dessa forma, a curiosidade e a busca por respostas caracterizam assim, um 

Ensino Investigativo (EI) nas aulas de Ciências Naturais, permitindo que o aluno 

alcance a fase investigativa e, não apenas, a fase da exposição e da experimentação. 

Para que isso aconteça, o professor exerce uma função de extrema relevância na 

formação do aluno investigador, por meio da articulação entre o conhecimento 

científico e a identificação dos conhecimentos prévios, mesmo porque 

  

[...]. É o professor quem tem condições de orientar o caminho do aluno, 

criando situações interessantes e significativas, fornecendo 

informações que permitam a reelaboração e a ampliação dos 

conhecimentos prévios, propondo articulações entre os conceitos 

construídos, para organizá-los em um corpo de conhecimentos 

sistematizados (BRASIL, 1997, v. 4, p. 33).   
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É uma inquietação saber de que forma o educador faria essa articulação se ele 

próprio não teve em seu histórico formativo oportunidades de articular seus 

conhecimentos prévios adquiridos ao longo de suas experiências profissionais, tendo 

apenas a chance de conhecer e aplicar métodos, que, para muitos deles, na sua maioria, 

não estão associados a sua realidade educacional 

Estudos apontam que os saberes experienciais dos professores não estão 

servindo como ancoragem para a elaboração de políticas públicas para sua formação, 

com isso, eles passam a exercer a função de executador, “aos professores, compete 

apropriar-se desses saberes, no decorrer de sua formação, como normas e elementos 

de sua competência profissional, competência essa sancionada pela universidade e pelo 

Estado” (TARDIF, 2014, p. 41).      

Tardif (2014) ainda reforça a ideia de que 

 

[...] os professores só serão reconhecidos como sujeitos do 

conhecimento quando lhes concedermos, dentro do sistema escolar e 

dos estabelecimentos, o status de verdadeiros atores, e não o de simples 

técnico ou executadores das reformas da educação concebidas com 

base numa lógica burocrática “top and down”. Pessoalmente, não vejo 

como posso ser um sujeito do conhecimento se não sou, ao mesmo 

tempo, ator da minha própria ação e o autor do meu próprio discurso 

(TARDIF, 2014, p. 243, grifo do autor). 

 

Não somente, mas também, é preciso que o professor seja formado na 

perspectiva de uma formação investigativa para que o mesmo passe a desenvolver em 

suas aulas de Ciências Naturais não apenas a função de expositor de conteúdo, muito 

menos o orientador de atividades experimentais, mas sim, a função de provocador, de 

incentivador e de investigador. Tendo o docente em sua formação inicial ou contínua 

a prática investigativa, consequentemente, ele não terá tantas dificuldades de 

desenvolver na sala de aula práticas científicas. 

O exercício da execução de atividades com viés investigativo também está 

atrelado à concepção pedagógica que o professor tem como linha didática. Na prática 

pedagógica do docente, é possível identificar sua concepção de abordagem 

pedagógica, tanto do desenvolvimento de atividades expositivas, nas atividades 

experimentais ou na execução de atividades investigativas. Portanto, a prática docente 

está sempre alinhada à concepção que o professor acredita e adota como sua filosofia 

educacional.  
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Os movimentos educacionais foram, ao longo dos anos, passando por 

adaptações para aprimorar o processo de ensino e aprendizagem, perpassando desde a 

abordagem Tradicional até os dias atuais por meio da Abordagem Sociocultural dos 

Conteúdos. Nessa época, “o homem é considerado como inserido num mundo que irá 

conhecer através de informações que lhes serão fornecidas e que se decidiu serem as 

mais importantes e úteis para ele” (MIZUKAMI, 1986, p. 08).  A autora continua 

afirmando que na abordagem tradicional, “[...] o aluno se limita, passivamente, a 

escutá-lo” (MIZUKAMI, 1986, p. 15). 

Por volta do século XIX, surge o Movimento Progressista que tinha como um 

dos princípios superar a Pedagogia Tradicionalista predominante a partir do ensino 

jesuítico. Com a Abordagem Humanista, o ensino deixa de concentrar todo seu 

processo educacional na figura do professor, que tinha como base o ato de ensinar, e 

centra suas discussões no ato de aprender, passando a vislumbrar o aluno como o ator 

principal de sua própria aprendizagem, tornando o processo de aprendizagem não mais 

secundário. Sendo assim, “o professor, nessa abordagem, assume a função de 

facilitador da aprendizagem” (MIZUKAMI, 1986, p. 52) e “o aluno deve 

responsabilizar-se pelos objetivos referentes à aprendizagem, que tem significado para 

ele, e que, portanto, são os mais importantes” (MIZUKAMI, 1986, p. 53). 

  

No final do século XIX, surgiu o Movimento Progressista, que era 

contrário às ideias de Herbart e dos jesuítas. Os adeptos dessa nova 

pedagogia defendiam o ensino centrado na vida, na atividade, aliando 

teoria e prática, sendo o aluno participante ativo de seu processo de 

aprendizagem (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011, p. 69). 

 

A crítica acirrada ao ensino por transmissão daria suporte à criação de práticas 

mais participativas, levando em consideração os conhecimentos dos alunos, sua 

autonomia e a construção individual e coletiva; tendo o professor a função de 

facilitador e o educando a possibilidade de perceber a relação entre o aprendizado 

escolar com suas situações sociais (MIZUKAMI, 1986, p. 52). A autora ainda sinaliza 

que: 

Apesar de críticas a transmissão de conteúdos, essa proposta não 

defende a supressão do fornecimento de informações. Estas, no 

entanto, devem ser significativas para os alunos e percebidas como 

mutáveis. A pesquisa dos conteúdos será feita pelos alunos, que 

deverão, por sua vez, ser capazes de criticá-los, aperfeiçoá-los ou até 

mesmo de substituí-los (MIZUKAMI, 1986, p. 54).    
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De acordo com a literatura, é certo afirmar que, a partir do século XIX, se iniciou 

a estruturação do ensino por investigação no ambiente escolar. “Em síntese, no século 

XIX, pode-se concluir, de acordo com Smith (apud DEBOER, 2006) que o ensino com 

base em perspectivas de inquiry se apresentou [...]” (ZÔMPERO E LABURÚ, 2016, 

p. 17, grifo do autor). Os autores enriquecem esse debate e afirmam que o ensino com 

o perfil investigativo foi organizado por 

 

[...] três fazes: descoberta ou abordagem heurística, na qual os 

estudantes teriam que explorar o mundo natural; a verificação, na qual 

os alunos teriam que confirmar fatos ou princípios científicos por meio 

da utilização do laboratório e o inquiry. Neste último caso, os alunos 

não teriam que descobrir algo, mas por meio da utilização de método 

científico, teriam que procurar soluções para questões que eles não 

sabiam a resposta (ZÔMPERO; LABURÚ, 2016, p. 17, grifo do autor). 

    

 É provável que a prática do Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) nas 

turmas do Ensino Fundamental anos iniciais, se torne a possibilidade de criar as 

devidas condições para que o aluno se desenvolva tendo como princípio norteador o 

questionamento, a problematização, a argumentação e a criação de hipótese. Situações 

que o ensino de Ciências Naturais não oportunizava aos alunos, ainda mais porque o 

ensino de CN sempre foi atrelado ao ato de transmitir conhecimentos suscitados pelas 

gerações anteriores.  

 

Durante muitos anos, esses conhecimentos, pensados como produtos 

finais, foram transmitidos de maneira direta pela exposição do 

professor. Transmitiam-se os conceitos, as leis, as fórmulas. Os alunos 

replicavam as experiências e decoravam os nomes dos cientistas 

(CARVALHO, 2018, p. 01).  

 

O Ensino de Ciências por Investigação propõe uma prática que tenha como 

ancoradouro a problematização, “o problema não pode ser uma questão qualquer” 

(CARVALHO, 2018, p. 11), a autora reforça a importância da problematização, ao 

afirmar que o problema deve  

 

Estar contido na cultura social dos alunos, isto é, não pode ser algo que 

os espantem, e sim provoque interesse de tal modo que se envolvam na 

procura de uma solução e essa busca deve permitir que os alunos 

exponham os conhecimentos anteriormente adquiridos (espontâneos 

ou já estruturados) sobre o assunto (CARVALHO, 2018, p. 11).  
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Partindo de uma situação problema criada pelo professor ou pelo educando, é 

possível criar a aproximação entre o aluno e o conhecimento científico, pois para 

muitos, ainda existe uma separação significante entre o conhecimento científico e as 

experiências do cotidiano. Por isso, Carvalho (2018, p. 10) apresenta dois tipos de 

problemas, o experimental e o não experimental. 

Segundo a autora, o problema experimental por conter muitas vezes situações 

que pode causar perigo para o aluno, esses acabam sendo executado pelo professor e o 

educando apenas exerce a função de observador, tornando-se um problema de 

“demonstração investigativa”. Por outro lado, o problema não experimental é 

desenvolvido com o uso de “figuras de jornal ou internet, texto ou mesmo ideias que o 

aluno já domina” (CARVALHO, 2018, p. 10).  

Continuando as discussões sobre a construção de problemas nas aulas de 

Ciências Naturais, Carvalho (2018) consecutivamente assinala:   

 

[...] qualquer que seja o tipo de problema escolhido, este deve seguir 

uma sequência de etapa visando dar oportunidade aos alunos de 

levantar e testar suas hipóteses, passar da ação de manipulativa à 

intelectual estruturando seu pensamento e apresentando 

argumentações discutidas com seus colegas e com o professor 

(CARVALHO, 2018, p. 10). 

 

O material didático assume uma função de destaque nas situações problemas 

que tenham como base a experimentação, “o material didático deve ser intrigante para 

despertar a atenção [dos alunos], de fácil manejo para que possam manipular e chegar 

a uma solução sem se cansarem” (CARVALHO, 2018, p. 10). A autora continua 

afirmando a necessidade da “[...] manipulação do material escolhido, que os alunos 

vão levantar suas hipóteses e testá-las para resolver o problema” (CARVALHO, 2018, 

p. 11). 

É perceptível a importância ou a rejeição dada ao material didático por parte de 

alguns professores, como salienta Zabala (1998) ao confirmar que “os materiais 

curriculares, como variável metodológica, seguidamente são menosprezados, apesar 

de este menosprezo não ser coerente, dada a importância real que têm estes materiais”. 

O autor continua enfatizando que “uma olhada, mesmo superficial, permite, que nos 

demos conta de que os materiais curriculares chegam a configurar e, muitas vezes, a 

ditar a atividade dos professores” (ZABALA, 1998, p. 167). 

Carvalho (2018) apresenta quatro etapas do planejamento para promover a 
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interação entre alunos, colegas e professores: etapa I – “distribuição do material 

experimental e proposição do problema pelo professor”; etapa II – “resolução do 

problema pelos alunos”; etapa III – “sistematização dos conhecimentos elaborados nos 

grupos” e a etapa IV, é a “etapa do escrever e desenhar” (CARVALHO, 2018, p. 

11/13).  

Autores como Freire (1996, p. 30) que pontua a importância de “respeitar os 

saberes” dos educandos, e Capecchi (2018, p. 22) que ressalta a “aproximação 

metodicamente rigorosa do objeto cognoscível [...]”, comungam da mesma linha de 

pensamento de Carvalho (2018) sobre a importância da aproximação da realidade 

social dos alunos. “Para tanto, é preciso criar condições a fim de que o cotidiano seja 

problematizado em sala de aula – para que novas questões sejam criadas, e ferramentas 

para respondê-las sejam apresentadas e experimentadas” (CAPECCHI, 2018, p. 23). 

Capeccchi (2018) propõe a discussão de que 

 

Problematizar é formular problemas diferentes daqueles que os alunos 

estão acostumados a elaborar, de forma a proporcionar oportunidades 

para que novos conhecimentos sejam construídos. Não se trata de 

propor questões que possibilitem a aplicação de conceitos estudados 

anteriormente, mas de criar condições para a aprendizagem de novos 

conteúdos (CAPECCHI, 2018, p. 25). 

 

Assim, como a criação de problematização em sala de aula contribui para a 

prática da metodologia do Ensino de Ciências por Investigação, outro fator de destaque 

é a argumentação nas aulas de Ciências Naturais no Ensino Fundamental anos iniciais, 

por ser uma das modalidades de ensino em que os alunos estão em processo formativo; 

o professor deve aproveitar essas situações e promover o fortalecimento da 

aprendizagem. 

Por meio das discussões e dos diálogos, é possível que os educandos enriqueçam 

as situações didáticas nas aulas de CN. Sobre essa perspectiva, Sasseron (2018) destaca 

que “para que a argumentação de fato ocorra em sala de aula, o professor precisa 

promover a investigação por meio de problemas a serem resolvidos” (SASSERON, 

2018, p. 47), pois “o professor poderá oferecer condições para que a argumentação 

surja” (SASSERON, 2018, p. 47). 

A prática da argumentação em sala de aula se torna fundamental nas aulas de 

Ciências Naturais, a partir do momento que o professor adota a metodologia do Ensino 

por Investigação. A prática da argumentação tanto por parte do professor quanto do 
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aluno é extremamente significativa na construção dos debates, das discussões, dos 

relatos de experiência, do ato de concordar ou não com o colega ou até mesmo com o 

professor. 

A autora Sasseron de Carvalho (2011) expõe seu ponto de vista sobre a prática 

da argumentação afirmando: 

 

Entendemos a argumentação como todo e qualquer discurso em que 

aluno e professor apresentam suas opiniões em aula, descrevendo 

ideias, apresentando hipóteses e evidências, justificando ações ou 

conclusões a que tenham chegado, explicando resultados alcançados 

(SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 100). 

 

Sasseron (2018) apresenta os propósitos que o professor pode desenvolver na sala de 

aula como forma de incentivar a argumentação dos alunos, são os propósitos: 

pedagógicos e epistemológicos. Para a autora, o propósito pedagógico “refere-se ao 

desenvolvimento de ações em sala de aula que contribuem para o desenvolvimento no 

espaço e tempo de uma aula” (SASSERON, 2018, p. 48). No propósito pedagógico, 

estão: o planejamento de atividade, a organização para a atividade, as ações 

disciplinares e as motivações. E no propósito epistemológico, constam: retomada de 

ideias, proposição de problema, teste de ideias, delimitações de condições, 

reconhecimentos de variáveis, correlação de variáveis e avaliação de ideias 

(SASSERON, 2018, p. 50).  

O propósito pedagógico apresentado por Sasseron (2018) auxilia no 

desenvolvimento da argumentação na sala de aula, “pois estão associados diretamente 

à criação de possibilidades para que os alunos realizem investigação, interajam 

discursivamente e divulguem suas ideias” (SASSERON, 2018, p. 49). Enquanto que o 

propósito epistemológico encontra-se “intrinsecamente ligados à construção de um 

argumento científico” (SASSERON, 2018, p. 50).  

As Atividades Investigativas (AIs) nas aulas de Ciências Naturais na educação 

contemporânea emergem de um ensino que, ao longo da sua história, vem tentando 

superar os ranços da educação tradicional, que tinha como uma de suas práticas a 

execução de atividade de memorização e muitos questionamentos que apenas exigia 

do educando respostas prontas, em sua maioria, decorada pelos Livros Textos1 (LT). 

“As atividades investigativas atendem, portanto, às necessidades educacionais 

 
1 Livro Texto (LT) aqui refere-se aos Livros didáticos. 
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contemporâneas [...]” (ZÔMPERO; GONÇALVES; LABURÚ, 2017, p. 424). 

Basta analisarmos alguns documentos oficiais, alguns livros textos, caderno de 

anotações e logo perceberíamos o quanto as atividades escolares eram estruturadas de 

maneira a não despertar no aluno a curiosidade, o questionamento e a investigação. 

Eram atividades de memorização e resolução de problemas em sua maioria sem 

nenhuma relação com o cotidiano dos alunos, apenas fortalecia a função de “seres 

passivos” (FREIRE, 2005, p. 73) e a autoridade educacional do professor. As AIs vêm 

contrapondo uma realidade ainda existente nas escolas, a ideia de que o aprendizado 

acontece apenas por meio da memorização de questões presentes nas atividades 

escolares. 

Dessa forma, é extremamente necessário que o professor, na posição de 

mediador da aprendizagem, possa desenvolver atividades que contraponham os 

exercícios mecânicos e que, muitas vezes, ainda estão presentes nos livros texto da 

disciplina de Ciências Naturais no Ensino Fundamental anos iniciais. Diante de tantas 

definições acerca das atividades investigativas, é possível encontrar interpretações 

equivocadas do que seriam as AIs. Por isso, que os autores Zômpero, Gonçalves e 

Laburú (2017) trazem a informação de que: 

 

Apesar da polissemia associada ao termo “atividade de investigação”, 

e da falta de consenso quanto às características das referidas atividades, 

admitimos que algumas delas devem estar presentes nas atividades 

investigativas como: a necessidade de um problema a ser investigado; 

o engajamento dos alunos para realizar as atividades; o levantamento 

de hipóteses, nas quais é possível identificar conhecimentos prévios 

dos estudantes; a busca por informações tanto dos experimentos, como 

pela bibliografia que possa ser consultada pelos alunos para ajudá-los 

na resolução do problema proposto na atividade; a elaboração da 

conclusão da atividade, momento em que há sistematização do 

conhecimento pelos estudantes e a comunicação dos estudos feitos 

pelos alunos para os demais colegas, refletindo, assim, um momento 

de grande importância na comunicação do conhecimento, tal como 

ocorre na ciência (ZÔMPERO, GONÇALVES; LABURÚ, 2017, p. 

425).     

 

Além das características expostas precedentemente, apresentada por Zômpero, 

Gonçalves e Laburú (2017), os autores Rodriguez e León (1995) propõem onze 

momentos de investigação na sala de aula:  

 

1. escolha do objeto de estudo e planejamento do problema; 2. expressão das 

ideias dos alunos; 3. liberação de hipóteses; 4. planejamento de pesquisa; 5. 
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novas informações (experimentos, leituras, pesquisas, visitas, 

instrumentos, lições...); 6. interpretações dos resultados e conclusões; 

7. expressão e comunicação dos resultados; 8. recapitulação, síntese e 

identificação; 9. metacognição; 10. aplicação a novas situações; 11. 

desempenho no meio (RODRIGUEZ; LEÓN, 1995, p. 11). 

 

Mesmo não apresentando todas as características discutidas anteriormente, é 

possível vislumbrar em algumas práticas educativas, nas aulas de Ciências Naturais 

que, em tempos futuros, as AIs estarão presentes na realidade educacional do nosso 

país. Afinal, o Ensino por Investigação na educação brasileira é recente, estando 

destacada nos PCNs (1997). Para Zômpero e Laburú “Ensino de Ciências por 

investigação no Brasil ainda não está bem estabelecido” (ZOMPERO; LABURÚ, 

2011, p. 73), pois,  

 

[...] essa tendência é pouco predominante, e também pouco enfatizada 

nos documentos oficias de ensino. No entanto, há algumas instituições 

de ensino, principalmente as particulares, que afirmam trabalhar com 

a proposta investigativa (ZOMPERO; LABURÚ, 2011, p. 73). 

 

A prática de desenvolver atividades investigativas é facilmente visualizada nas 

universidades, acredita-se que pelas três funções básicas que as instituições superiores 

têm: o ensino, a pesquisa e a extensão. Com a realização das atividades investigativas 

em qualquer modalidade de ensino, espera-se que “os estudantes, então, teriam que 

aprender determinados procedimentos como: observar, anotar, manipular, descrever, 

fazer perguntas e tentar encontrar respostas para as perguntas (ZOMPERO; LABURÚ, 

2011, p. 72). 

O ensino por investigação, que leva os alunos a desenvolverem 

atividades investigativas, não tem mais, como na década de 1960, o 

objetivo de formar cientistas. Atualmente, a investigação é utilizada no 

ensino com outras finalidades, como o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas nos alunos, a realização de procedimentos como elaboração 

de hipóteses, anotação e análise de dados e o desenvolvimento da 

capacidade de argumentação (ZOMPERO; LABURÚ, 2011, p. 73). 

 

Ao estudarmos a trajetória do Ensino de Ciências por Investigação, é confiável 

afirmar que o final do século XIX e início do século XX marcam o Sistema 

Educacional Brasileiro em duas etapas: primeiro, o ensino por transmissão e o 

segundo, o começo de um ensino pela pesquisa. Mesmo que ainda em “passos” lentos, 

é possível perceber que a educação da contemporaneidade já está se alinhando 

teoricamente para que a pesquisa esteja presente nas salas de aula da Educação Básica, 
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e não apenas nas universidades. 

 

 

2.2 A prática investigativa e as tarefas experimentais nas aulas de Ciências Naturais nas turmas 

iniciais do Ensino Fundamental 

 

Assistimos nas declarações precedentes que o Ensino por Investigação surge no 

século XIX, período que prevalecia o ensino tradicional, um ensino vinculado à 

transmissão e acumulação de conteúdo. Ao longo do tempo, depara-se com a 

necessidade de superar o ensino centrado apenas na exposição de conteúdo. Emergem, 

então, as aulas experimentais que tinham, em sua essência, a prática de atividades de 

experiências sendo muitas delas vinculadas ao espaço laboratorial. “No mesmo 

sentido, é possível dizer que o laboratório de informática, a biblioteca ou o pátio são 

igualmente espaços que podem ser aproveitados para a concretização de práticas 

relacionadas a temas das ciências da natureza” (SASSERON, 2015, p. 52). 

O ensino de Ciências Naturais sempre esteve conectado à transmissão de 

conhecimento por parte do professor, características presentes na educação daquela 

época, que tinha como princípio a prática da aquisição de conceitos; como ressalta 

Mizukami (1996):  

 

A ênfase é dada às situações de sala de aula, onde os alunos são 

“instruídos” e “ensinados” pelo professor. Comumente, pois, 

subordina-se a educação à instrução, considerando a aprendizagem do 

aluno com um fim em si mesmo: os conteúdos e as informações têm 

de ser adquiridos, os modelos imitados (MIZUKAMI, 1996, p.13).  

 

A educação da ocasião colonial, proporcionada pelos jesuítas, isso por volta de 1500 

tinha a missão de ensinar “as primeiras letras, transmitir doutrinas cristãs, contar, ler, escrever 

e falar português e espanhol” (VILLALTA, 2002, p. 172). Nessa época, o ensino tinha como 

princípio oferecer aos alunos os conhecimentos que as gerações anteriores produziram, 

até mesmo como forma de manter e divulgar os acontecimentos históricos. Carvalho 

(2018) afirma que 

 

Durante muitos anos, esses conhecimentos, pensados como produto 

final, foram transmitidos de maneira direta pela exposição do 

professor. Transmitiam-se os conceitos, as leis, as fórmulas. Os alunos 

replicavam as experiências e decoravam os nomes dos cientistas 
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(CARVALHO, 2018, p. 01).  

 

Sendo assim, é perceptível o quanto o ensino de conteúdos conceituais estava 

ou está presente na prática do docente que exercia seu papel centrado na quantidade de 

conteúdos transmitidos aos alunos. Professor bom era aquele que chegava ao final da 

unidade tendo cumprido todos os conteúdos que o livro didático disponibilizava. Para 

Zabala, “os conceitos se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm 

características comuns, [...]” (ZABALA, 1998, p. 42).  

Assim como as atividades de memorização, repetições e decodificação estão 

vinculadas às atividades conceituais, o exercício da criação de hipótese, da estimulação 

à argumentação, a possibilidade da criação e resolução de problemas estão alinhadas 

às atividades procedimentais. Como afirma Zabala (1998, p. 44-46), as atividades 

procedimentais implicam na “realização das ações, na exercitação, na reflexão sobre a 

própria atividade e na aplicação em contextos diferenciados”.  

O autor continua ainda ressaltando que as atividades desenvolvidas com a 

prática de conteúdos procedimentais “inclui, entre outras coisas, as regras, as técnicas, 

os métodos, as destrezas ou habilidades, as estratégias, os procedimentos – um 

conjunto de ações ordenadas e com um fim, quer dizer, dirigidas para a realização de 

um objetivo” (ZABALA, 1998, p. 43). 

A partir da inclusão de atividade experimental, as atividades práticas passam a 

fazer parte da rotina escolar. Tanto na sala de aula como no laboratório, é preciso 

sublinhar a escassez de laboratório nas escolas públicas, principalmente na Educação 

Básica; pesquisas registram que são ausentes os laboratórios de Ciências Naturais no 

Ensino Fundamental nos anos iniciais.    

Com a prática de experimento no ambiente escolar, é provável que o professor 

estreite as relações com seus alunos. Na execução de atividades práticas de 

experimentação, o professor teria a oportunidade de exercer sua função de mediador, 

mesmo porque “experimento significa um ensaio científico destinado à verificação de 

fenômeno físico. Portanto, experimentar implica pôr à prova, ensaiar, testar algo” 

(ROSITO, 2008, p. 196). 

Para que as atividades de experimentação fortaleçam a relação entre o professor 

e o aluno, é de extrema relevância que o educando não apenas execute o roteiro da 

experiência disponibilizado pelo professor. Vale salientar que muitos desses 

experimentos estão presentes no livro escolar, contribuindo para que os alunos apenas 
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desenvolvam passo a passo todas as instruções e, assim, cheguem ao resultado final, 

resultados esses, esperados pelo professor, pelo livro didático e, principalmente, pelo 

autor do experimento. 

   Para a autora Berenice Rosito (2008), 

 

A experimentação é essencial para um bom ensino de Ciências. Em 

parte, isto se deve ao fato de que o uso de atividades práticas permite 

maior interação entre o professor e os alunos, proporcionando muitas 

coisas, a oportunidade de um planejamento conjunto e o uso de 

estratégias de ensino que podem levar a melhor compreensão dos 

processos das Ciências (ROSITO, 2008, p. 197). 

 

Rosito enfatiza que “a experimentação, desempenha um papel fundamental, 

pois possibilita aos alunos uma aproximação do trabalho científico e melhor 

compreensão dos processos de ação das ciências” (ROSITO, 2008, p. 196/197). O 

grande obstáculo encontra-se na compreensão que o professor tem sobre as atividades 

experimentais, pois o mesmo, ao exercer a função de mediar, precisa estar ciente de 

que as atividades práticas não têm por objetivo desenvolver nos alunos a formação de 

cientista, e sim, as habilidades de observação, de questionamento, bem como a criação 

de hipótese.  

Sobre isso, Zômpero e Laburú (2011), alinhados aos estudos de Borges (2002), 

sinalizam que: 

 

Outro aspecto que pode ser ressaltado é a dificuldade de os professores 

utilizarem tanto as práticas de laboratório como as atividades de 

investigação com os alunos, por se sentirem inseguros em realizar 

experimentos, em gerenciar a turma e com a utilização de materiais no 

laboratório (ZÔMPERO, LABURÚ, 2011, p. 73). 

 

Pesquisas na área do ensino de Ciências Naturais mostram o quanto esse ensino 

por meio da investigação contribui para o desenvolvimento dos alunos. Estes 

“desenvolvem melhor seus conhecimentos conceituais quando participam de 

investigações científicas, semelhantes às feitas nos laboratórios de pesquisas” 

(AZEVEDO, 2004, p. 19, referendado nas pesquisas de HODSON, 1992). A autora 

deixa claro que “essas investigações, quando propostas aos alunos, tanto podem ser 

resolvidas na forma de práticas de laboratório como de problemas de lápis e papel” 

(AZEVEDO, 2004, p. 19). 

Afinal,  
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O ensino por investigação que leva os alunos a desenvolverem 

atividades investigativas, não tem mais, como na década de 1960, o 

objetivo de formar cientistas. Atualmente, a investigação é utilizada no 

ensino com outras finalidades, como o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas nos alunos, a realização de procedimentos como elaboração 

de hipóteses, anotações e análise de dados e o desenvolvimento da 

capacidade de argumentação (ZÔMPERO, LABURÚ, 2011, p. 73). 

 

As atividades por experimento, desenvolvidas na aula de Ciências Naturais não 

anula o trabalho com conteúdo conceituais, “no ensino de Ciências, as atividades 

experimentais não devem ser desvinculadas das aulas teóricas, das discussões em 

grupo e de outras formas de aprender” (ROSITO, 2008, p. 197). Com a prática de 

atividades experimentais, o aluno aprende os conteúdos conceituais por meio da ação, 

no ato do fazer, e não apenas na exposição dos conteúdos conceituais, mesmo porque, 

“aprende-se a falar falando, a caminhar, caminhando, a desenhar, desenhando, a 

observar, observando, [a pesquisar, pesquisando]” (ZABALA, 1998, p. 45). Essa fala 

de Zabala realça a importância de o aluno realizar as atividades ativamente. 

A prática de experimentação nas aulas de Ciências Naturais está bastante 

relacionada com os conteúdos procedimentais e os atitudinais. Por meio dessa 

atividade, seria possível um maior entendimento por parte dos alunos dos conteúdos 

conceituais. Para Azevedo (2004, p. 21), “a aprendizagem de procedimentos e atitudes 

se torna, dentro do processo de aprendizagem, tão importante quanto a aprendizagem 

de conceitos e/ou conteúdos”. 

Assim como Azevedo (2004), os autores Lewin e Lomáscolo (1998) também 

asseguram que  

 
[...] formular hipóteses, preparar experiência, realizá-las, coletar dados, 

analisar resultados, quer dizer encarar trabalho de laboratório como 

“projetos de investigação”, favorece fortemente a motivação dos 

alunos para fazê-los adquirir seus status como um curioso desejo de 

experimentar ser admitidos em certos desafios antes que eles alcancem 

mudanças profundas nas mudanças metodológicas, conceituais e 

psicológicas (LEWIN; LOMÁSCOLO, 1998, p. 148). 

 

O Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) amplia a possibilidade de o 

professor trabalhar não apenas os conteúdos conceituais, mas também os conteúdos 

atitudinais que possuem características de “valores, atitudes e normas” (ZABALA, 

1998, p. 46). “Aprende-se uma atitude quando a pessoa pensa, sente e atua de uma 

forma mais ou menos constante frente ao objeto concreto a quem dirige essa atitude” 
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(ZABALA, 1998, p. 47). 

A definição que Zabala (1998) apresenta sobre conteúdo conceitual, impulsiona 

a prática de um ensino que proporcione ao aluno não apenas a aquisição de conteúdos 

conceituais e procedimentais, pois uma aprendizagem atitudinal requer do educando 

uma mudança de postura e a superação do aprendiz receptor. Para Zabala (1998) 

 

A aprendizagem dos conteúdos atitudinais supõe um conhecimento e 

uma reflexão sobre os possíveis modelos, uma análise e uma avaliação 

das normas, uma apropriação e elaboração do conteúdo, que implica a 

análise dos fatores positivos e negativos, uma tomada de posição, um 

envolvimento afetivo e uma revisão e avaliação da própria atuação 

(ZABALA, 1998, p. 48). 

 

Nessa mesma vertente, o ENCI demanda do educando um aprendizado que lhe 

possibilite uma atuação social, e não apenas a aquisição de conceitos científicos. Para 

Carvalho (2018), o Ensino de Ciências por Investigação deve proporcionar aos alunos  

 

Condições de trazer seus conhecimentos prévios para iniciar os novos, 

terem ideias próprias e poder discuti-las com seus colegas e com o 

professor passando do conhecimento espontâneo ao científico e 

adquirindo condições de entenderem conhecimentos já estruturados 

por gerações anteriores (CARVALHO, 2018, p. 9). 

 

Assim como Zabala (1998) com a proposta do trabalho com conteúdo 

atitudinais e Carvalho (2018) com a ideia do Ensino de Ciências por Investigação 

(ENCI), Sasseron (2015) também apresenta suas contribuições para o ENCI, ao afirmar 

que entende que:  

 

O ensino por investigação extravasa o âmbito de uma metodologia de 

ensino apropriada apenas a certos conteúdos e temas, podendo ser 

colocada em prática nas mais distintas aulas, sob as mais diversas 

formas e para os diferentes conteúdos. Denota a intenção do professor 

em possibilitar o papel ativo de seu aluno na construção de 

entendimento sobre os conhecimentos científicos. Por esse motivo, 

caracteriza-se por ser uma forma de trabalho que o professor utiliza na 

intenção de fazer com que a turma se engaje com as discussões e, ao 

mesmo tempo, em que travam contato com fenômenos naturais, pela 

busca de resolução de um problema, exercitam práticas e raciocínios 

de comparação, análise e avaliação bastante utilizadas na prática 

científica (SASSERON, 2015, p. 58). 

 

Acredita-se que as concepções que os autores Zabala (1998), Carvalho (2018) e 

Sasseron (2015) esboçam em momentos anteriores evidenciam a relevância do ensino 
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que possibilite ao aluno não apenas aquisição de conceitos, mas sim um aprendizado 

que contribua para o processo formativo do aluno, como um ser dotado de capacidade 

transformadora que o ser humano tem. Podemos entender que os conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais formam um tripé que enrique a formação 

cidadã do estudante. 

Na proposta de implementar o Ensino por Investigação nas aulas de Ciências 

Naturais, Carvalho (2018) e Sasseron (2015) propõem o uso das Sequências de Ensino 

Investigativas (SEIs), que para Carvalho, são “sequências de atividades (aulas) 

abrangendo um tópico do programa escolar em que cada atividade é planejada, do 

ponto de vista do material e das interações didáticas, [...]” (CARVALHO, 2018, p. 09). 

Sasseron (2015) enriquece a discussão ao apresentar o objetivo da SEIs. Para a autora, 

“é permitir que investigações sejam realizadas em aulas que, a princípio, são reconhecidas 

como distintas e, por vezes, não associadas à investigação” (SASSERON, 2015, p. 59). 

De forma resumida, podemos perceber nas pesquisas das autoras Carvalho e 

Sasseron que ambas não descartam o uso de conteúdos conceituais, de aulas 

expositivas, de atividades experimentais, nem tão pouco o aprendizado de conteúdos 

atitudinais, desde que estejam vinculados à resolução de um problema, estruturado 

pelos princípios da SEIs. “Ao trabalhar na implementação de SEI, o professor precisa 

garantir que tanto a atividade experimental quanto a leitura de textos, por exemplo, 

sejam igualmente investigativas, ou seja, tenham por trás um problema claro que 

precise ser resolvido” (SASSERON, 2015, p. 59). 

Uma Sequência de Ensino Investigativo (SEI), desenvolvida não apenas nas 

aulas de Ciências Naturais, assim como em qualquer disciplina do componente 

curricular, encandeia a prática de atividades mais contextualizadas com a vida social 

dos educandos. “Uma sequência de ensino investigativa é o encadeamento de 

atividades e aulas em que um tema é colocado em investigação e as relações entre esse 

tema, conceitos, práticas e relações com outras esferas sociais e de conhecimento 

possam ser trabalhados (SASSERON, 2015, p. 59). 

Carvalho (2018, p. 09), a partir de seus estudos, apresenta três atividades que 

devem ser desenvolvidas na prática de Sequências de Ensino Investigativos (SEI), as 

“atividades-chaves” como a autora define. São atividades que devem “iniciar com um 

problema”, seguindo a “sistematização do conhecimento” e, por fim, a 

“contextualização do conhecimento”. Ao explicar as “atividades-chaves”, a autora 

reforça que: 
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Na maioria das vezes, a SEI inicia-se por um problema, experimental 

ou teórico, contextualizado, que introduz os alunos no tópico desejado 

e ofereça condições para que pensem e trabalhem com as variáveis 

relevantes do fenômeno científico central do conteúdo programático. 

É preciso, após a resolução do problema, uma atividade de 

sistematização do conhecimento construído pelos alunos. Essa 

sistematização é a praticada de preferência por meio da leitura de um 

texto escrito quando os alunos podem novamente discutir, comparando 

o que fizeram e o que pensaram ao resolver o problema, com o relatado 

no texto. Uma terceira atividade importante é a que promove a 

contextualização do conhecimento no dia a dia dos alunos, pois, nesse 

momento, eles podem sentir a importância da aplicação do 

conhecimento construído do ponto de vista social (CARVALHO, 

2018, p. 09, grifo nosso). 

 

A execução das três etapas das “atividades-chaves” que estejam vinculadas à 

Sequência de Ensino Investigativo (SEI) apresentadas por Carvalho (2018) nos remete 

à relevância de um espaço investigativo na sala de aula. “Essas atividades também 

podem ser organizadas para o aprofundamento do conhecimento levando os alunos a 

saber mais sobre o assunto” (CARVALHO, 2015, p. 09). Sasseron (2015, p. 59) “[...] 

denota o papel do professor de propositor de problemas, orientador de análises e 

fomentador de discussões, independente de qual seja a atividade didática proposta”. 

A fala de Sasseron (2015) enaltece a importância do professor na execução de 

atividades investigativas não mais como transmissor de conceito, conhecedor do saber 

científico, mas sim, como um profissional que esteja atento as novas descobertas que 

os alunos têm contato no seu convívio social, criando possibilidades para que essas 

novas descobertas estejam presentes nos debates escolares. Dessa forma, o ensino 

investigativo terá o professor como mediador, orientador e facilitador do aprendizado, 

e levará em consideração as convivências sociais dos alunos. 

“Delimitado esse papel do professor, cabe perguntar: e o aluno? Qual o papel 

dos estudantes no ensino por investigação? Qual o papel do ensino por investigação na 

formação dos alunos? Essas são questões provocantes que Sasseron (2015, p. 59) faz 

para reforçar os debates sobre o papel do aluno na sua própria aprendizagem, evitando 

que os mesmos voltem ou continuem a exercer a função de receptor do conhecimento.  

Julga-se importante a participação ativa dos alunos no seu próprio processo de 

aprendizagem dos conteúdos curriculares, assim como os conhecimentos científicos 

que contribuam para a sua formação cidadã. Diante do exposto, revela-se outro 

questionamento: Como é possível que os professores desenvolvam em suas aulas de 
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Ciências Naturais práticas pedagógicas que contribuam para a formação cidadã dos 

alunos sendo o docente um mero aplicador de currículo? 

Uma possibilidade é que parte da sua formação e a prática docente seja 

alicerçada por metodologias investigativas, pois o professor teria a oportunidade de 

desenvolver estratégias que lhes permitissem o questionamento, a criação de hipótese, 

a refutar conhecimentos tidos como verdades absolutas, que o professor participasse 

da elaboração das políticas de formação evitando apenas a reprodução de 

conhecimento. Para isso, é preciso que “[...] se pare de considerar os professores, por 

um lado, como técnico que aplicam conhecimentos produzidos por outros [...]” 

(TARDIF, 2017, p. 229).  

Incluir os saberes dos professores como base para a realização de formação é 

trazê-lo à reflexão da/na prática, valorizando os conhecimentos prévios que os 

docentes têm, tanto de suas experiências profissionais como dos conhecimentos 

disciplinares adquiridos no decorrer de sua formação inicial e continuada. 

A ausência de um ensino investigativo nas aulas de Ciências Naturais contribui 

para que os alunos sejam submetidos às aulas de transmissão de conteúdo, resolução 

de atividades e um ensino centrado no professor. O Ensino de Ciências por 

Investigação proporciona aos alunos “condições de trazer seus conhecimentos prévios 

para iniciar os novos [...]” (CARVALHO, 2018, p. 09), possibilitando que os 

estudantes façam “uma leitura do mundo onde vivem” (CHASSOT, 2018, p. 84), por 

meio de uma Alfabetização Científica.  

Não considerar a formação inicial ou em serviço do docente como uma das 

ferramentas que fortalece todo o desenvolvimento do educando é desconsiderar o 

quanto o educador é essencial ao processo formador do aluno. Na educação 

contemporânea, é desejável um sujeito atuante, ativo, crítico, questionador, 

problematizador, como podemos identificar nos próprios documentos oficiais, como a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que traz em seu contexto as competências 

específicas de Ciências Naturais para o Ensino Fundamental (EF), como:  

 

Construir argumentos com base em dados, evidências e informações 

confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam 

a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, 

acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, sem preconceitos de qualquer natureza (BRASIL, 2017, p. 

322).     
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Não podemos designar toda a responsabilidade do processo formativo do aluno 

a cargo do professor, que em sua atuação diária exerce diversas outras funções. Além 

do ato de ensinar, espera-se que o docente desenvolva aulas investigativas, partindo do 

objetivo de formar cidadãos críticos. Nessa linha, Alarcão (2010, p. 47) destaca que “o 

professor não pode agir isoladamente na sua escola. É nesse local, o seu de trabalho, 

que ele, com os outros seus colegas, constrói a profissionalidade docente”. A autora 

continua afirmando que “a escola, esta tem de ser organizada de modo a criar condições 

de reflexividade individuais e coletivas. [...] a escola tem de se pensar a si própria, na 

sua missão e no modo como se organiza para a cumprir. Tem, também ela, de ser 

reflexiva” (ALARCÃO, 2010, p. 47). 

Como esperar um professor reflexivo e um aluno reflexivo, sendo ambos 

personagens de uma escola não reflexiva. Sendo assim, é possível afirmar que para que 

aconteça a formação reflexiva do educando, é necessário um professor reflexivo e uma 

escola reflexiva. A partir dessa realidade, é que se pode esperar um aluno atuante 

socialmente, tendo o mesmo participado de uma educação científica que lhes 

possibilite uma transformação pessoal e, consequentemente, uma transformação em 

sua convivência social.   

 

A nossa responsabilidade maior no ensinar Ciências é procurar que 

nossos alunos e alunas se transformem, com o ensino que fazemos, em 

homens e mulheres mais críticos. Sonhamos que, com o nosso fazer 

educação, os estudantes possam tornar-se agentes de transformações – 

para melhor – do mundo em que vivemos (CHASSOT, 2018, p. 77). 

 

O professor de Ciências Naturais do Ensino Fundamental anos iniciais tem uma 

grande possibilidade de contribuir para a formação cidadã dos seus alunos, afinal, eles 

estão no início de sua formação psicológica, biológica e na constituição de valores que 

serão exigidos na sociedade contemporânea. 
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CAPÍTULO III 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA COMO META À APRENDIZAGEM 

EMANCIPATÓRIA 

 

O terceiro capítulo aborda o conceito de Alfabetização Científica e sua relevância para 

a formação cidadã do estudante. O trabalho com a Alfabetização Científica transcende o espaço 

da sala de aula. É preciso desenvolver estratégias que contribuam para a formação do estudante 

para além de uma aprendizagem de conteúdos conceituais.     

 

3.1 Educação além da sala de aula: Conceituando Alfabetização Científica.   

 

A partir da expulsão dos jesuítas por volta de 1759, realizada pela Coroa portuguesa, 

tendo o Marquês de Pombal como o mentor desse feito, diversas foram as reformas 

educacionais promovidas pelas manifestações da sociedade que buscavam uma educação para 

todos e um ensino não apenas centrado nos ensinamentos religiosos (VILLALTA, 2002, p. 

173). Uma dessas conquistas foi à institucionalização da educação brasileira, que deixou de 

ser oferecida pelas famílias ou pelas igrejas e se tornou um direito de todos (BRASIL, 

1988, p. 91). 

A educação transcendeu a sua existência nas convivências sociais, no meio familiar, 

nas relações entre amigos, nas trocas de experiência e se tornou um poder do Estado; a 

população passou a frequentar o espaço escolar e, com isso, centrou toda sua vivência em 

um único espaço físico denominado “escola”. “Este é o começo do momento em que a 

educação vira o ensino, que inventa a pedagogia, reduz a aldeia à escola e transformam 

“todos” no educador” (BRANDÃO, 2007, p. 26). O autor continua afirmando que: 

 

Em todo o tipo de comunidade humana onde ainda não há uma rigorosa 

divisão social do trabalho entre classes desiguais, e onde o exercício social 

do poder ainda não foi centralizado por uma classe como um Estado, 

existe a educação sem haver a escola e existe a aprendizagem sem haver o 

ensino especializado e formal, como um tipo de prática social separada das 

outras. Da vida (BRANDÃO, 2007, p. 32, grifo do autor).   

 

 

O direito à educação formal ficou assegurado com a Constituição Federal de 1988, Art. 

205, “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família [...]” (BRASIL, 1988, p. 91). 
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Daí em diante, toda a população passou a ter o direito de usufruir de uma educação 

sistematizada tendo a possibilidade de adquirir outros conhecimentos além do ler e escrever, 

como podemos encontrar na sequência do Art. 205 por este evidenciar que a educação visa ao 

“pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (BRASIL, 1988, p. 91). 

Mesmo com o direito garantido pela CF (1988) de acesso à educação escolarizada, 

muitas famílias não tinham condições financeiras de manter o filho na escola, afinal, o 

espaço escolar ainda era destinado apenas à classe elitizada, o que contribuiu para que 

muitas crianças ainda não tivessem seu direito garantido.  

O direito a uma educação para o exercício da cidadania sempre foi almejado, tanto 

pelos estudiosos da área como pelos documentos institucionais que asseguram que o ensino 

deve ser desenvolvido visando a uma transformação pessoal e social do indivíduo. Sendo 

assim, é possível afirmar que o processo de formação do ser humano não está apenas 

vinculado ao ato de aprender conteúdos curriculares, mas também a uma aquisição de 

conhecimentos que lhes possibilite uma formação crítica.  

Pensar uma formação crítica do estudante é antes de mais nada analisar a postura 

dos profissionais que atuam nesta escola e refletir o ensino oferecido por essa instituição. 

Seria uma escola pública de qualidade e que promovesse a participação de todos os 

envolvidos de forma a promover as melhorias que a população necessita. Esse perfil de 

escola é denominado de “escola cidadã” (GADOTTI, 1997, p. 55). 

Gadotti (1997), embasado pelas pesquisas de Castoriadis (1991), aborda que uma 

“escola cidadã” “[...] pode ser considerada como horizonte, como crença” (GADOTTI, 

1997, p. 55). Com o passar dos dias, podemos perceber que esse desejo vem se tornando 

mais forte, afinal de contas, a sociedade contemporânea busca por cidadãos mais atuantes, 

pessoas que estejam envolvidas com o desenvolvimento social, de forma a contribuir para 

as transformações sociais, ambientais e tecnológicas. 

Dentre seus princípios, a “escola cidadã” seria um ambiente público direcionado à 

toda população, uma escola autônoma, democrática, que tenha a autonomia de criar suas 

próprias normas, tendo como base a regionalidade dos alunos de forma que toda a 

população se sinta parte desta instituição. “O grande desafio da escola pública está em 

garantir um padrão de qualidade (para todos) e, ao mesmo tempo, respeitar a diversidade 

local” (GADOTTI, 1997, p. 55). 

Os anseios que o autor Moacir Gadotti (1997) almejava por uma “escola cidadã”, 

atualmente são reforçados pela sociedade civil que luta por melhorias no sistema 
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educacional, de forma que o ensino público seja de qualidade e para todos. “Trata-se, 

portanto, de construir uma escola pública universal – igual para todos, unificada – mas que 

respeite as diferenças locais, regionais, enfim, a multiculturalidade, ideia tão cara e 

fundamental da teoria da educação popular” (GADOTTI, 1997, p. 55, grifo do autor).  

Ajuizar uma formação cidadã do educando nos dias atuais é antes de qualquer coisa 

pensar uma educação cidadã, que seja capaz de contribuir para o processo formativo dos 

indivíduos. Com a aquisição dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, 

acredita-se que haverá um enriquecimento dos conhecimentos científicos os quais, 

possivelmente, tornarão os cidadãos mais críticos e atuantes nas causas sociais. 

    

Com o aprendizado do conhecimento científico, os alunos passam a 

desenvolver diversas habilidades, dentre essas, as habilidades de 

observação, de classificação, de questionamento, de levantar hipóteses e 

consequentemente irão adquirir habilidades de planejar, prever, interpretar 

dados e intervim (WARD; RODEN, 2010, p.35).  

 

Na educação formal, os alunos passam a sistematizar os conhecimentos por meio 

dos componentes curriculares, hoje, compostos por sete disciplinas que normatizam o 

Ensino Fundamental nos anos iniciais, dentre essas, Ciências Naturais (CN) que teve 

recentemente sua inclusão nessa etapa do ensino, como fora exposto nos capítulos 

anteriores. 

Reputamos que o trabalho com a disciplina de Ciências Naturais daria ao professor 

a possibilidade de levar para sala de aula discussões que acompanham os avanços sociais. 

“A Ciência é uma produção social, e o que ocorreu no ensino de Ciências no decorrer de 

sua história sofreu influências do que estava acontecendo na sociedade” (TRIVELATO; 

SILVA, 2017, p. 03). As autoras embasadas pelos estudos de Krasilchik (2000) reforçam 

as discussões sobre o ensino de Ciências e afirmam que “diversos movimentos paralelos 

de renovação do ensino foram convergindo para uma análise de um ensino com uma 

concepção de Ciências como “produto para uma concepção de Ciências como “processo” 

(TRIVELATO; SILVA, 2017, p. 03).  

Dessa feita, é correto afirmar que o ensino de CN, mesmo em sua recente 

institucionalização no Ensino Fundamental anos iniciais, vem passando por diversas 

mudanças, centrando seu processo de ensino e aprendizagem não mais no ato de ensinar, e 

sim, no ato de aprender, colocando o educando como “recurso” de sua própria 

aprendizagem. Para Trivelato e Silva (2017, p. 03), “houve mudanças nas escolas, na 

formação de professores, nos recursos pedagógicos, nos livros didáticos e no âmbito social 
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em que todos esses aspectos estão inseridos. 

Os avanços na sociedade e na educação fizeram com que as escolas passassem a 

oferecer um Ensino Investigativo nas aulas de Ciências Naturais por meio da investigação 

científica, despertando nos educandos o desejo pela descoberta e pela pesquisa. Os 

estudantes conseguem investigar e criar suas próprias hipóteses que podem ser confirmadas 

ou refutadas, tendo o professor como provocador da curiosidade dos alunos por meio da 

criação de questionamentos. “As questões levantadas pelo professor ou pelos próprios 

alunos podem ser usadas como ponto de partida para todos os tipos de investigação 

(RODEN; WARD, 2010, p. 36). 

Espera-se que pela prática do ensino investigativo nas aulas de Ciências Naturais, 

o aluno tenha uma formação cidadã, a ampliação do conhecimento científico, 

oportunizando-o a trazer para sala de aula seus conhecimentos prévios. Essa prática daria 

ao aluno a possibilidade de se “alfabetizar cientificamente” (CARVALHO, 2018, p. 09), o 

que para Chassot (2018, p. 84), seria a oportunidade que os indivíduos têm de se 

transformar e de transformar a sua realidade social, e “entende-se as necessidades de 

transformá-lo, e transformá-lo para melhor”. 

Aqui é preciso apresentar uma breve discussão acerca das nomenclaturas que 

encontramos na literatura do ensino de Ciências, dentre elas estacamos: Alfabetização 

Científica, Educação Científica. Para que possamos enriquecer as discussões na área, 

vamos definir primeiro o conceito de Alfabetização e sintetizar algumas características dos 

termos trazidos anteriormente, Educação Científica (EC) e Alfabetização Científica (AC). 

Vale salientar que, além desses dois termos discutidos, aqui é possível encontrar outros, 

por exemplo, Enculturação Científica (EC). 

O termo alfabetização sempre esteve atrelado ao ato de ler e escrever, como o 

próprio Chassot (2018, p. 80) sinaliza “que é alfabetizado é aquele que lê e escreve (usa as 

letras)”. Para a autora Magda Soares (2017, p. 16), alfabetização é o “processo de aquisição 

do código escrito, das habilidades de leitura e escrita”. Conjuntamente, os autores 

comungam da mesma ideia de que alfabetização é a aquisição do domínio de ler e escrever 

que um indivíduo adquire ao longo do seu processo formativo. 

Tendo conceituado alfabetização, é de extrema relevância conceituar o termo 

Ciência. Chassot (2018, p. 83), referendado em seu próprio estudo (1993a, p. 37), adjetiva 

Ciência “como uma linguagem para facilitar nossa leitura do mundo”. Trivelato e Silva 

(2017, p. 01) entendem que a ciência “procura explicações sistemáticas para os fatos 

provenientes de observações e de experimentos; necessita que a interpretação dos fatos seja 
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confirmada, aceita por outros cientistas; e, é um processo social”.  

As ideias de Chalmers (1993) reforçam o pensamento de Trivelato e Silva (2017), 

ao afirmar que o 

 

Conhecimento científico é conhecimento provado. As teorias científicas 

são derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos dados da experiência 

adquiridos por observação e experimento. A ciência é baseada no que 

podemos ver, ouvir, tocar etc. Opiniões ou preferências pessoais e 

suposições especulativas não têm lugar na ciência. A ciência é objetiva. O 

conhecimento científico é conhecimento confiável porque é conhecimento 

provado objetivamente (CHALMERS, 1993, p. 23). 

 

 

Com as definições previamente apresentadas acerca de Alfabetização e de Ciência, 

é possível aprofundar as discussões em torno da Alfabetização Científica e da Educação 

Científica. Até aqui os termos foram estruturados por ordem alfabética e, ao prosseguir, 

faremos as discussões tendo como base norteadora a amplitude dos conhecimentos dos termos 

no meio educacional, e não pelo grau de importância na formação do estudante como cidadão. 

Nesse período, se pretendia aproximar a população dos conhecimentos tecnológicos, 

possibilitando que o conhecimento científico se tornasse mais acessível a toda sociedade.  

Pode-se afirmar que o termo Educação Científica passa a se fazer presente nas 

discussões educacionais mundiais “na Conferência Mundial sobre a Ciência para o século 

XXI, auspiciada pela UNESCO e pelo Conselho Internacional para a Ciência”. Nesse 

evento realizado em Budapeste em 1999, foi enfatizado que:  

 

Para que um País esteja em condições de satisfazer as necessidades 

fundamentadas da sua população, no ensino das ciências e tecnologias, os 

estudantes deveriam aprender a resolver problemas concretos e a satisfazer 

as necessidades da sociedade, utilizando as suas competências e 

conhecimentos científicos e tecnológicos (CACHAPUZ, et al, 2005, p. 

20). 

 

A partir desse evento, é que se iniciam as discussões acerca da Educação Científica 

como uma das formas de promover a participação da população que, até então, era omissa 

às causas sociais. Demo (2010) embasado pelos estudos de Duderstadt (2003) afirma que 

a  

Educação Científica vem muito antes das habilidades do século XXI, 

sendo preocupação e desafio tradicionais em países mais avançados, em 

especial naqueles em que as universidades são tipicamente de pesquisa 

(não de ensino) e o professor se define pela autoria, não pela aula (DEMO, 

2010, p. 15). 
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Nos estudos de Vale (2009), podemos identificar alguns objetivos que o autor 

elenca a respeito da prática da Educação Científica. Para o autor, o objetivo da Educação 

Científica é:  

 

I- Ensinar Ciência e Técnica de modo significativo e interessante a todos 

indistintamente atendendo a quantidade (todas as camadas sociais) com 

qualidade (com ensino centrado na compreensão do fato científico); II- 

Colocar a prática social como ponto de partida e de chegada da Educação 

Científica tomando o contexto como fonte de inspiração para a 

determinação dos conteúdos científicos e técnicos a serem trabalhados 

pela comunidade escolar sob a orientação e mediação do professor; III – 

Criar as condições para a formação do espírito científico como etapa além 

do senso comum das pessoas (VALE, 2009, p. 13).  

 

Seguindo o pensamento de Demo (2010), a Educação Científica teria uma maior 

evidencia tendo o professor como propagador dessa prática. Para o autor, a Educação 

Científica “só poderia progredir mais visivelmente se cuidássemos bem melhor da 

formação docente”, compreendendo que “para que o aluno aprenda a produzir 

conhecimento, antes precisamos resolver a questão do professor, redefinindo-o por sua 

autoria” (DEMA, 2010, p. 15, grifo do autor). Afinal,  

 

Hoje mais do que nunca, é necessário fomentar a difundir a alfabetização 

científica em todas as culturas e em todas os setores da sociedade, ... a fim 

de melhorar a participação dos cidadãos na tomada de decisões relativas à 

aplicação dos novos conhecimentos (CACHAPUZ, et al, 2005, p. 20, grifo 

nosso). 

 

Diante do que foi argumentado, deteremos, a partir de agora, toda a discussão 

centrada no termo Alfabetização Científica, por entender o quão necessário é alfabetizar os 

professores a respeito da prática de desenvolver os conhecimentos científicos no espaço 

escolar, não como forma de desconsiderar todo o arcabouço formativo dos mesmos, mas, 

por averiguar em alguns estudos de que sua formação inicial ou contínua não lhes 

proporcionou uma alfabetização científica. Acredita-se que não desperte nos alunos uma 

formação científica, já que os docentes exercem a função de mediador do conhecimento. 

O termo Alfabetização Científica torna-se referência após os estudos de Paul Deh 

Hurd (1958) no livro Science Literacy: Its Meaning for American Schools2 que centra suas 

pesquisas no currículo de Ciências (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 61). Assim 

como Sasseron de Carvalho (2011), os pesquisadores Cachapuz; Gil Pérez; Carvalho 

 
2 Alfabetização Científica: seu Significado para as Escolas Americanas. 
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e Vilvhes (2005) ressaltam que: 

 

O conceito de alfabetização científica, hoje em voga, conta já com uma 

tradição que remonta, pelo menos, a finais dos anos 50 (DEBOER, 2000). 

Mas foi sem dúvida, durante a última década, que essa expressão adquiriu 

o estatuto de “slogan”, ampla e repetidamente utilizada pelos 

investigadores, responsável pelos currículos e professores de ciências 

(BYBEE, 1977; CACHAPUZ, 2005, et al, p. 21). 

 

Autores como Chassot (2018), Sasseron e Machado (2017), Sasseron e Carvalho 

(2011) conceituam a Alfabetização Científica como uma meta à educação contemporânea. 

Chassot (2018, p. 84) enfatiza que a Alfabetização Científica é “o conjunto de 

conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde 

vivem”. Para o autor, espera-se que “os alfabetizados cientificamente não apenas tivessem 

facilidade à leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades de 

transformá-lo, e transformá-lo para melhor” (CHASSOT, 2018, p. 84, grifo do autor). 

Os estudos de Sasseron e Machado (2017) destacam a Alfabetização Científica 

como a “formação do indivíduo que o permita resolver problemas de seu dia a dia, levando 

em conta os saberes próprios das Ciências e as metodologias de construção de 

conhecimento próprias do campo científico” (SASSERON; MACHADO, 2017, p. 16). As 

mesmas pesquisas concebem a 

 

Alfabetização Científica como um processo que se inicia na vida de cada 

um, que pode ser mais bem sistematizado na escola, mas que, certamente, 

não se restringe ao espaço escolar, pois é destinada às ações que um 

indivíduo desempenha em outros âmbitos e espaços de sua vida 

(SASSERON; MACHADO, 2017, p. 17). 

 

Mesmo a Alfabetização Científica não estando relacionada apenas ao ambiente 

escolar, e sim à formação do sujeito antes do acesso à educação formal, autores como 

Chassot (2018, p. 91) deixam claro que “são o Ensino Médio e o Ensino Fundamental o 

lócus para a realização de uma alfabetização científica”. O pesquisador ainda sinaliza que 

essa alfabetização “deve começar a ocorrer no Ensino Fundamental” (CHASSOT, 2018, p. 

92). 

As pesquisadoras Sasseron e Carvalho (2011) também promovem discussões 

quanto à Alfabetização Científica como uma das metas à educação contemporânea. Para 

as respectivas autoras, o termo Alfabetização Científica objetiva  

 

Um ensino que permita aos alunos interagir com uma nova cultura, com 
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uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos, podendo 

modificá-los e a si próprio através da prática consciente propiciada por sua 

interação cerceada de saberes de noções e conhecimentos científicos, bem 

como das habilidades associadas ao fazer científico (SASSERON; 

CARVALHO, 2011, p. 61). 

 

Até então, podemos perceber que os autores apresentados anteriormente, assim 

como outros pesquisadores, compartilham da mesma linha de pensamento de que a 

Alfabetização Científica contribui para a formação de habilidades que possibilitarão aos 

indivíduos/alunos uma atuação crítica meio à sociedade, e que a escola exerce uma grande 

função na promoção da Alfabetização Científica por meio do aprimoramento e 

desenvolvimento das habilidades científicas. 

Tendo a educação formal um papel relevante na promoção da Alfabetização 

Científica, é pertinente destacar o currículo de Ciências Naturais como uma preocupação 

em desenvolver as habilidades de investigar, questionar, duvidar, pesquisar, diagnosticar, 

observar, criar hipóteses, dentre outras que o ensino de Ciências objetiva (BRASIL, 1997, 

p. 39). 

Assim como os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), a Base Nacional Comum 

Curricular (2017) também almeja desenvolver as habilidades de “observar, analisar, 

planejar, avaliar, elaborar, aprimorar, relatar, implementar, participar e desenvolver”, tudo 

isso por meio de um ensino de Ciências que promova a investigação na formação dos 

estudantes ao longo de toda sua Educação Básica (BRASIL, 2017, p. 320/321). 

A partir do momento que o ensino de Ciências passar a desenvolver as referidas 

habilidades encontradas nos currículos da área, seria acreditável que a promoção da 

formação crítica dos alunos estaria sendo desenvolvida na sala de aula, como umas das 

formas de superar o ensino de fórmulas, lista de informações e resultados de estudos de 

cientistas (SASSERON; MACHADO, 2017, p. 18). Com isso, “pensar o currículo de 

Ciências para a Alfabetização Científica exige uma postura inovadora tanto na seleção dos 

conteúdos científicos, quanto em relação à metodologia de ensino na qual as aulas estarão 

embasadas (SASSERON, MACHADO, 2017, p. 18). 

Chassot (2018) reforça a ideia da prática da Alfabetização Científica na sala de aula, 

e destaca que essa seria mais um desafio da educação. “Assim como fazemos campanhas 

para diminuir as taxas de analfabetismo, a busca de alternativas para oferecer uma 

alfabetização científica aos homens e mulheres para fazê-los cidadãos e cidadãs mais 

críticos é nosso continuado, mas aparentemente novo desafio” (CHASSOT, 2018, p. 92). 

Portanto, está posto o novo desafio à educação contemporânea: Aprimorar e 
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desenvolver a formação crítica dos alunos por meio da prática de aulas de Ciências Naturais 

nas turmas do Ensino Fundamental nos anos iniciais, etapa de início da escolarização do 

indivíduo. Mesmo porque não é preciso que o alfabetizado cientificamente saiba tudo sobre 

Ciências, “mas deve ter conhecimento suficiente de vários campos das Ciências e saber 

como esses estudos se transformam em adventos para a sociedade” (SASSERON; 

MACHADO, 2017, p. 19). 

O planejamento escolar de Atividades Investigativas seria uma das alternativas de 

promoção à Alfabetização Científica no Ensino Fundamental anos iniciais no trabalho com 

a disciplina de Ciências Naturais. Para que o planejamento se torne uma ferramenta de 

ascensão da Alfabetização Científica, ele deve considerar o que Sasseron (2008) apresenta 

em sua tese, como Eixos estruturantes da Alfabetização Científica. 

 

São três os eixos estruturantes – I Compreensão de termos, conceitos e 

conhecimentos científicos fundamentais; II Compreensão da natureza das 

Ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática; e o III, 

Entendimento das relações existentes entre Ciências, Tecnologia, 

Sociedade e Meio Ambiente (SASSERON; MACHADO, 2017, p. 22/23). 

 

Nas investigações de Sasseron e Machado (2017), defrontamos estudos de que o 

eixo estruturante I está relacionado “à possibilidade de trabalhar com os alunos a 

construção de conhecimentos científicos de modo a serem aplicados apropriadamente em 

diversas situações em seu dia a dia”. O primeiro eixo é de extrema relevância para 

formação do aluno, pois discute a “necessidade exigida em nossa sociedade de 

compreender conceitos-chave para interpretar informações disponíveis no cotidiano” 

(SASSERON; MACHADO, 2017, p. 22). 

No segundo eixo estruturante, podemos encontrar informações de que a Ciência 

está se transformando diariamente, que a população está diretamente ligada com todas 

essas mudanças, em suas práticas sociais. 

 

Além disso, o trabalho com essas noções pode promover um 

comportamento mais adequado nos alunos, quando estes são defrontados 

com informações novas ou circunstâncias que exigem reflexões e análises 

antes de uma tomada de decisão. A busca por estratégia de resolução e 

problemas torna-se, pois, mais natural, ante uma postura inerte 

(SASSERON; MACHADO, 2017, p. 23). 

 

 

Para Sasseron e Machado (2017, p. 23), o eixo estruturante II “pode ser trabalhado 

em sala de aula quando da criação de situações problemáticas, em que os alunos sejam 



70 
 

 
 

envolvidos em um processo de investigação para a solução de um problema exposto a eles”. 

O terceiro eixo estruturante parte do princípio de que a Ciência está inter-

relacionada com a Tecnologia, a Sociedade e o Meio ambiente e que as transformações 

envolvem, de certa forma, a presença da Ciência, da Tecnologia, da Sociedade e do 

Ambiente (CTSA). Dessa maneira, o referido eixo estruturante “denota a necessidade de 

compreender as aplicações dos saberes construídos pelas Ciências em relação às ações que 

podem ser desencadeadas pela utilização deles” (SESSERON, MACHADO, 2017, p. 23). 

Com isso, a prática do terceiro eixo é garantida “quando se tem em mente o desejo 

de um futuro sustentável para a sociedade e para o planeta, e sua consecução se liga às 

pontes construídas pelo professor para que os temas científicos sejam analisados de 

maneira global, fora do microcosmo que a sala de aula constitui” (SASSERON, 

MACHADO, 2017, p. 23). 

Nas práticas do ensino de Ciências Naturais nos dias atuais, não basta apenas o 

trabalho com conceitos e procedimentos, é significante que as discussões promovidas na 

escola tenham uma maior ligação com diversos ambientes sociais do estudante, “[...], não 

se pode conceber hoje o ensino Ciências sem que esteja vinculado às discussões sobre os 

aspectos tecnológicos e sociais que essa ciência traz na modificação de nossas sociedades” 

(CARVALHO, 2019, p. 3).  

Podemos perceber no terceiro eixo, o quanto é de vital importância a relação entre 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), pela possibilidade de, por meio dessa 

relação, oferecer ao estudante a oportunidade estreitar as relações entre os conhecimentos 

adquiridos na escola com as práticas desse aprendizado em suas relações sociais. “A grande 

finalidade da educação em Ciências numa perspectiva CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-

Ambiente) é dar da Ciência uma visão integrada, relacionando-a com a Tecnologia e 

evidenciando os impactos que estas têm na Sociedade e no Ambiente, bem como a influência 

que a Sociedade/Ambiente tem no desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia 

(FERNANDES; PIRES; DELGADO-IGLESIAS, 2018, p. 876). 

Desenvolver práticas nas aulas de Ciências Naturais partindo dos princípios da 

educação CTSA, é trazer para o ambiente institucional debates que fortaleçam as relações entre 

o aluno, o conhecimento científico, os avanços tecnológicos, a sociedade e sua relação com o 

ambiente.  

Neste sentido, a educação CTSA procura compreender a dimensão social da 

Ciência e da Tecnologia, tanto no que diz respeito aos fatores de natureza 

social, política ou econômica que influenciam a mudança científico-

tecnológica, como no que concerne às repercussões éticas, ambientais ou 
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culturais dessa mudança. Pretende ser uma aposta para uma educação 

científica orientada para a cidadania promovendo a responsabilidade social na 

tomada de decisões coletivas relacionadas com a Ciência e a Tecnologia, quer 

se trate de aspetos positivos, quer se trate de aspetos negativos 

(FERNANDES; PIRES; DELGADO-IGLESIAS ,2018, p. 877). 

 

O trabalho com o terceiro “Eixo estruturante da Alfabetização Científica” proposto 

por Sasseron e Machado (2017) é uma das produções que possibilita ao(a) professor(a) 

inserir em suas aulas de Ciências Naturais, para as turmas dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, aspectos que promovam discussões no enfoque Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA), abrindo o espaço para uma educação científica. Esta “ por 

meio do enfoque Ciência-tecnologia-sociedade (CTS) pode ser caracterizada como o 

ensino de fenômenos naturais no qual se estabelece a relação entre a Ciência, o ambiente 

artificialmente construído e o meio social do estudante, a fim de auxiliá-lo a compreender 

suas experiências do dia a dia (MACHADO; NARDI, 2008, p. 327/328, grifo do autor). 

As discussões que envolvem a educação CTSA não se esgota com esse breve discurso 

de sua relevância evidenciado a partir do terceiro eixo apresentado anteriormente. Porém, se 

faz necessário colaborar com os debates acerca da educação CTS. Os autores Machado e Nardi 

(2008) pontuam que “o movimento educacional CTS resultou da necessidade de reformas para 

fazer frente às transformações verificadas no mundo científico, tecnológico e social 

contemporâneo” (MACHADO; NARDI, 2008, p. 328).  

O terceiro “Eixo estruturante da Alfabetização Científica”, alinhado com a vasta 

produção científica na área da educação CTSA e embasado por documentos oficiais proposto 

pelo Ministério da Educação, como a BNCC (2017)  propõe trazer para o centro educacional a 

possibilidade da existência que as aulas de Ciências Naturais podem contribuir para reflexões 

indispensáveis à formação do estudante e suas relações com a Ciência-Tecnologia-Sociedade-

Ambiente, diante de alunos alfabetizados cientificamente. 

O planejamento didático da disciplina de Ciências Naturais que tenha como base os 

três eixos estruturantes aqui apresentados daria ao professor a liberdade de incluir em suas 

discussões a relação que o ensino de Ciências Naturais está ligado com as práticas sociais 

dos educandos e, dessa forma, o aluno passaria a entender que o aprendizado científico não 

é algo distante de sua realidade. Mesmo assim, Sasseron e Machado (2017) explicitam que 

os “eixos estruturantes da Alfabetização Científica não são parâmetros rígidos para a 

constituição de pontos de planejamento, mais diretrizes quanto à organização do 

desenvolvimento de aulas de Ciências” (SASSERON; MACHADO, 2017, p. 23/24).    

Os eixos estruturantes não são também identificados como critérios para 
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identificação da Alfabetização Científica em sala de aula, nem tão pouco para identificar o 

grau de Alfabetização Científica do aluno nem do professor, afinal Chassot (2018, p. 86) 

ressalta que “não existe um teste para fazer esta verificação. [...] ver o quanto alguém sabe 

ler as coisas do mundo natural é mais complexo”. 

Para Sasseron e Machado (2017), é possível identificar se as ações desenvolvidas 

pelos estudantes e pelos docentes nas salas de aulas promovem a Alfabetização Científica. 

Para isso, Sasseron (2018) apresenta os indicadores de análise de atividades investigativas. 

Que seriam: “seriação de informações, organização de informações, classificação de 

informações, raciocínio lógico, raciocínio proporcional, levantamento de hipóteses, teste 

de hipóteses, justificativa, previsão e explicação” (SESSERON; MACHADO, 2017, p. 

24/25). 

Por meio dos Indicadores de Alfabetização Científica, seria possível diagnosticar 

nas atividades desenvolvidas em sala de aula de Ciências Naturais se a Alfabetização 

Científica está presente nas discussões no espaço escolar, (SASSERON; MACHADO, 

2017, p. 24). Como afirma Chassot (2018, p. 98), “sonhamos que, com o nosso fazer 

educação, os estudantes possam tornar-se agentes de transformações – para melhor – do 

mundo em que vivemos.” Sendo assim, teria o professor um papel de extrema importância 

na promoção da Alfabetização Científica. 

 

3.2 O(A) professor(a) de Ciências Naturais como precursor da Alfabetização Científica na sala 

de aula 

 

A definição da escola como espaço físico para o desenvolvimento da educação formal, 

ampliou a referência de educação que, até então, acontecia nas famílias e nas igrejas. O espaço 

escolar se tornou um ambiente formado por diversas culturas, com pessoas de situações 

econômicas, sexualidade, gênero e religião totalmente diferentes. Diante de tanta diversidade, 

a escola passou a se constituir como uma instituição cultural. “A escola é, sem dúvida, uma 

instituição cultural” (MOREIRA; CANDAU, 2003, p. 160).  

Por conseguinte, a instituição escolar vem, ao longo de sua história, recebendo pessoas 

de diferentes culturas e, com isso, se tornou um espaço formado pela diversidade humana e 

com a missão de transmitir os conhecimentos gerados por gerações anteriores. Como afirma 

Moreira e Candau (2003), a 

 

Escola é uma instituição construída historicamente no contexto da 
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modernidade, considerada como mediação privilegiada para desenvolver uma 

função social fundamental: transmitir cultura, oferecer às novas gerações o 

que de mais significativo culturalmente produziu a humanidade (MOREIRA; 

CANDAU, 2003, p. 160). 

 

Do mesmo modo, Sasseron (2015) também ressalta que a escola é um espaço que tem 

como uma de suas funções a oferta de cultura, que, ao mesmo tempo também, se constitui como 

um espaço cultural. A autora corporifica a ideia das diferenças humanas na escola e destaca que 

 

É atribuída à escola, entre outras, a função de oferecer cultura para aqueles 

que se encontram em seu espaço. Via de regra, espera-se que a cultura erudita 

seja apresentada aos estudantes. Mas não podemos deixar de lado que a escola, 

como espaço físico que congrega pessoas de diferentes experiências, 

realidades e perspectivas sociais e culturais distintas, também congrega 

diferentes culturas, além de, ela mesma, possuir características que definem 

sua própria cultura (SASSERON, 2015, p. 53). 

 

Sendo a escola constituída culturalmente, é necessário que os profissionais envolvidos 

diretamente passem a desenvolver estratégias que facilitem a interação entre todas essas pessoas 

naturalmente diferentes, e que assegure o direito a aprendizagem que é uma das metas da 

educação, garantir o “[...] pleno desenvolvimento da pessoa[...]” (BRASIL, 1988, p. 91).     

Nesse contexto, a escola também assume a função de propagar o conhecimento 

científico produzido pela população, ao mesmo tempo, deve aproximar os estudantes desses 

conhecimentos, e não apenas transmitir os conhecimentos curriculares. Para Sasseron (2015, p. 

54), “a escola ensina modos de se relacionar com os conteúdos que estão intimamente 

vinculados a práticas estabelecidas no espaço escolar”. 

Sob o mesmo ponto de vista, Moreira e Candau (2003) acreditam que a escola é 

realmente um ambiente composto de muitas diferenças e, dessa forma,  

 

Exige que desenvolvamos um novo olhar, uma nova postura, e que sejamos 

capazes de identificar as diferentes culturas que se entrelaçam no universo 

escolar, bem como de reinventar a escola, reconhecendo o que a especifica, 

identifica e distingue de outros espaços de socialização: a “mediação 

reflexiva” que realiza sobre as interações e o impacto que as diferentes 

culturas exercem continuamente em seu universo e seus atores (MOREIRA, 

CANDAU, 2003, p. 160/161). 

 

Por ser a escola uma instituição sempre vinculada à transmissão de conhecimento por 

meio de seus vários componentes curriculares, o ensino de Ciências Naturais exerce um posto 

de acarretar para sala de aula as mais diversas situações que contribuam para que os estudantes 

façam a relação entre o conhecimento empírico e as relações sociais e, dessa forma, poderá 
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aproximar os conhecimentos científicos da vida dos alunos, evitando que a ciência seja 

propagada apenas como experiências laboratoriais, e que os discentes passem a “perceber que 

o trabalho científico não é algo feito isoladamente, ato advindo de cabeças de pessoas 

iluminadas” (SESSERON, 2015, p. 55).     

Sobre esse mesmo ponto, Campos e Nigro (1999) destacam os cuidados para evitar o 

distanciamento da ciência, impedindo que se crie “o estereótipo de que cientistas são pessoas 

especiais, que detêm todo o conhecimento” (CAMPOS; NIGRO, 1999, p. 152).  

Desde sempre, a escola tem a função de promover a aprendizagem dos alunos das mais 

diversas formas, e, em meio a essa função, o professor tem sua colocação bem definida. Para 

Sasseron (2015), “na escola cabe aos alunos o papel de aprendizagem e ao professor, o dever 

de instruir”. Em síntese, o que a autora diz é que a escola instrui, de modo que “técnicas, 

métodos, atividades, práticas são todos realizados na expectativa de que a instrução possa gerar 

aprendizagem” (SASSERON, 2015, p. 54). 

Tendo o professor o dever de instruir, como afirma Sasseron (2015) e como ficou 

evidenciado nas discussões anteriores, esse profissional tem grande contribuição no processo 

formativo dos alunos, para que os mesmos se tornem cidadãos críticos e atuantes na sociedade. 

Diante dessa realidade, é possível pensar: os(as) professores(as) estão preparados(as) ou são 

preparadas(as) para tamanha responsabilidade? 

Se partirmos do que foi exposto até então, é correto afirmar que os docentes não foram 

e não são preparados para lidar com tamanhas responsabilidades postas pela sociedade que já 

não aceitam a educação alicerçada apenas pela transmissão. Essa realidade fica em evidencia 

ao analisarmos o processo formativo do professor integrante de formações que, muitas vezes, 

não levam em consideração os conhecimentos que os mesmos adquirem ao longo de sua vida 

profissional. 

Como ficou ratificado nos capítulos anteriores, o processo formativo do professor 

sempre foi vinculado à transmissão de técnicas para que esse profissional adquirisse as devidas 

habilidades para o ato pedagógico. Acerca dessa discussão, Tardif e Raymond (2000, p. 210) 

destacam que no “caso do magistério, a aprendizagem do trabalho passa por uma escolarização 

mais ou menos longa cuja função é fornecer aos futuros trabalhadores conhecimentos teóricos 

e técnicos preparatórios para o trabalho”. 

Salienta-se que as políticas públicas de formação inicial e as formações continuadas não 

levam em consideração os saberes do professor para a estruturação da proposta curricular. 

Tardif (2014) grifa a ideia de que os saberes da formação profissional. 
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[...] se manifesta como uma relação de exterioridade: as universidades e os 

formadores universitários assumem as tarefas de produções e de legitimação 

dos saberes científicos e pedagógicos, ao passo que aos professores, compete 

apropriar-se desses saberes, no decorrer de sua formação, como normas e 

elementos de sua competência profissional, competência essa sancionada pela 

universidade e pelo Estado (TARDIF, 2014, p.  41). 

  

A fala do autor não se distancia das formações que os professores de Ciências Naturais 

recebem, formações essas apenas iniciais, afinal, até o momento, os estudos apontam que não 

existem cursos de formações continuadas para os professores que lecionam a disciplina de 

Ciências Naturais no Ensino Fundamental. À vista disso, questiona-se como requerer do 

profissional docente práticas de ensino que contribuam para a formação crítica do aluno, se for 

negado ao professor o direito de frequentar formações que lhes instruam à prática reflexiva. 

Estudos na área da formação docente comprovam a carência de práticas reflexivas nas 

aulas de Ciências Naturais, destacando o professor apenas como transmissor de conceitos, ainda 

acreditando que o ensino de ciência deve ser transferido por formas consideradas tradicionais. 

Carvalho (2018) evidencia que os conhecimentos “foram transmitidos de maneira direta pela 

exposição do professor, transmitiam-se os conceitos, as leis, as fórmulas. Os alunos replicavam 

as experiências e decoravam os nomes dos cientistas” (CARVALHO, 2018, p. 01). 

Não pretendemos esgotar as discussões acerca do professor reflexivo, mesmo porque as 

ideias em torno dessa temática já foram bem definidas por Donald Schön (1983). A partir da 

propagação dos conceitos sobre o professor reflexivo, várias foram as pesquisas que destacam 

a necessidade de o professor refletir sobre sua prática pedagógica. Autores como Alarcão 

(2010), Pimenta (2012), Giroux (1997) e o próprio Paulo Freire (1967/1970) destacam a 

necessidade de um professor reflexivo como ferramenta a uma educação emancipadora. Tardif 

e Moscoso (2018) embasados nas ideias de Freire, afirmam que 

 

Deve-se terminar com a “educação bancária” imperante (na qual os alunos 

recebem conhecimento e os arquivam) para dar lugar a uma educação 

“dialogante” (na qual os alunos fazem parte ativa dos processos de 

aprendizagem (TARDIF; MOSCOSO, 2018, p. 397). 

 

 

Paulo Freire (1996) já destacava a importância de a curiosidade estar presente no 

processo formativo do professor, assim como a reflexão crítica sobre a prática, seria uma saída 

para a superação de uma “educação bancária”, um modelo de ensino que o autor tanto criticava, 

pois não contribuía para a formação crítica, e sim para o “arquivamento do homem”. 

“Arquivados, porque, fora da busca, fora da práxis, os homens não podem ser”. O autor deixa 
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claro que “educador e educandos se arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da 

educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber” (FREIRE, 2005, p. 66/67). 

Freire (1996) ainda destaca que o processo formativo do professor é um momento 

relevante para que o mesmo reflita sua prática pedagógica, “na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática” (FREIRE, 1996, p. 

39). Nessa mesma direção, Tardif e Moscoco (2018) destacam que  

 

O profissional reflexivo se transforma em uma figura ideal do professor 

profissional, que os pesquisadores universitários desejam ao mesmo tempo 

formar e trabalhar com ele nas salas de aula e escolas para colaborar na 

construção do knowledge base ou simplesmente para transformá-la sob a 

forma de uma competência transversal (TARDIF; MOSCOSO, 2018, p. 399, 

grifo do autor). 

 

Diante das ideias schöniana, freiriana e das pesquisas de Tardif, (2018) pesquisadores 

como Alarcão (2010) enfatizam o quanto a reflexão é importante no processo formativo do 

professor, “a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de 

pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor 

de ideias e práticas que lhe são exteriores” (ALARCÃO, 2010, p. 44). 

Para Paulo Freire (1996) 

 

É fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de educador 

assume que o indispensável pensar não é presente dos deuses nem se acha nos 

guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do 

poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser 

produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador 

(FREIRE, 1996, p. 38/39).  

 

Com o que foi exposto previamente, é possível grifar o quanto é relevante a formação 

continuada do professor, para que o mesmo se torne um profissional capaz de analisar sua 

prática pedagógica e, com isso, reflita sobre seu próprio fazer pedagógico e, não simplesmente, 

espere que os formadores universitários digam o que eles devem fazer no ato de ensinar. As 

formações docentes não devem ser centradas no técnico e também não deve ser efetivada “nos 

moldes de um currículo normativo que primeiro apresenta a ciência, depois a sua aplicação e, 

por último, um estágio que supõe a aplicação pelos alunos dos conhecimentos técnico-

profissionais” (PIMENTA, 2012, p. 23). 

Almeja-se que os professores de Ciências Naturais frequentem formações que lhes 

permitam refletir sua própria prática pedagógica, supere o exercício da técnica como única 
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forma de ensinar e traga para a sala de aula estratégias que também possibilitem aos alunos a 

prática de refletir sua aprendizagem. 

Mesmo com toda a escassez de formação continuada para os docentes que lecionam 

Ciências Naturais na Educação Básica, ainda se espera que o professor consiga implementar 

aulas mais dinâmicas, mais atrativas, mais contextualizadas com a convivência dos alunos, 

mesmo tendo o educador participado de formações ainda direcionadas ao desenvolvimento ou 

fortalecimento da “racionalidade técnica” do professor (DINIZ-PEREIRA, 2014, p. 35). 

O autor Diniz-Pereira (2014), endossando as ideias de Schön (1983), destaca que “os 

modelos mais difundidos de formação de professores são aqueles relacionados ao modelo da 

racionalidade técnica” (DINIZ-PEREIRA, 2014, p. 35). Para Schön (2000, p. 15), “a 

racionalidade técnica diz que os profissionais são aqueles que solucionam problemas 

instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados para propósitos específicos”. 

Diniz-Pereira (2014) destaca que “com essa visão, a prática educacional é baseada na 

aplicação do conhecimento científico e questões educacionais são tratadas como problemas 

“técnicos” os quais podem ser resolvidos objetivamente por meio de procedimentos racionais 

da ciência” (DINIZ-PEREIRA, 2014, p. 35).  

As políticas públicas de formação continuada para professores são centradas na 

transmissão de técnicas nas quais o “professor é visto como um técnico, um especialista que 

rigorosamente põe em prática as regras científicas e/ou pedagógica”; não é certo exigir do 

professor outra atuação, se não a de técnico e, dessa forma, suas aulas são desenvolvidas com 

o exercício de técnicas. Tardif (2014, p. 235) também constata que, muitas vezes, o professor 

se torna um profissional apto para executar os “conhecimentos produzidos pela pesquisa 

universitária[...]”. 

Na outra vertente, o que se espera de uma formação docente para a educação da 

atualidade é superar a “racionalidade técnica” desenvolvida nas formações em serviço; seria a 

prática de uma formação crítica, o que Diniz-Pereira classifica como “racionalidade crítica”. 

Para o autor,  

No modelo da racionalidade crítica, a educação é historicamente localizada- 

ela acontece contra um pano de fundo sócio-histórico e projeta uma visão do 

tipo de futuro que nós esperamos construir. O outro ainda sublinha que a 

“pesquisa’ é a palavra-chave quando ensino e currículo são tratados de um 

modo crítico e estratégico (DINIZ-PEREIRA, 2014, p. 39). 

 

Diante das três racionalidades – Técnica, Prática e Crítica defendidas por Diniz-Pereira 

(2014), acredita-se que as formações docentes devem ser desenvolvidas pela racionalidade 

crítica, pois daria ao docente a possibilidade do exercício da pesquisa e contribuiria para que 
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seus alunos se tornem também pesquisadores. Dessa forma, teríamos “professores-

pesquisadores, com estudantes como co-investigadores, [estabelecendo] um processo 

democrático e centrado no aluno por meio do qual o currículo é construído “de baixo para cima” 

ao invés de ser construído “de cima para baixo” (DINIZ-PEREIRA, 2014, p. 40). Nesses 

termos, é importante 

 

Aspirar por um professor reflexivo que atua em uma escola física que é gerida 

por concepções de autoritarismo, poder centralizado na gestão, um ensino 

descontextualizado, um Projeto Político Pedagógico que não almeja 

possibilidades da transformação. Uma organização inflexível, com uma 

estrutura excessivamente hierarquizada, silenciosa no diálogo entre setores, 

cética em relação às potencialidades dos seus membros, descendentemente 

pensada em todas as suas estratégias estará fadada ao insucesso (ALARCÃO, 

2001, p.26). 

 

A autora ainda deixa evidenciado que a atual escola não está contemplando as 

necessidades da sociedade, os alunos da educação contemporânea querem um ensino para além 

da aquisição de conteúdos curriculares. É perceptível que a escola não tem conseguido 

acompanhar as profundas mudanças ocorridas na sociedade. Não obstante, as transformações 

que nela vão sendo introduzidas, ela não convence nem atrai. É coisa do passado, sem rasgos 

de futuro. Ainda fortemente marcada pela disciplinaridade, dificilmente prepara para viver a 

complexidade que caracteriza o mundo atual (ALARCÃO, 2001, p. 18/19).  

É ilusório esperar que esse professor que teve sua formação centrada na “racionalidade 

técnica”, atua em uma escola inflexível, norteada apenas pelo técnico, que não tem autonomia 

de optar pelas formações que, muitas vezes, são impostas pelo governo, reflita sua prática 

pedagógica. Para Tardif (2014) [...], se quisermos que os professores sejam sujeitos do 

conhecimento, precisamos dar-lhes tempo e espaço para que o possam agir como atores 

autônomos de sua própria prática e como sujeitos competentes de sua própria profissão 

(TARDIF, 2014, p. 243).   

É preciso se constituir uma “escola reflexiva”, não apenas uma escola física, mas sim, 

uma escola humana, que desenvolva suas funções acreditando em um indivíduo socialmente e 

não apenas um aluno que deve adquirir os conhecimentos científicos se fazer o uso dos mesmos. 

Alarcão (2010) “concebe a escola como organismo vivo, também ela em desenvolvimento e 

em aprendizagem, norteada por uma finalidade (educar) que se concretiza num grande plano 

de ação: projeto educativo” (ALARCÃO, 2010, p. 86). 

Para a referida autora, a escola reflexiva é “uma organização (escola) que 

continuadamente se pensa a si própria, na sua missão social e na sua organização, e se confronta 
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com o desenrolar da sua atividade em um processo heurístico simultaneamente avaliativo e 

formativo” (ALARCÃO, 2001, p. 25). 

Se considerarmos a importância do professor reflexivo, em uma escola reflexiva, 

consequentemente teremos um aluno reflexivo. Um estudante com o perfil crítico, um 

pesquisador, investigador, que passa a fazer uso de seus conhecimentos científicos, se tornando 

um aluno alfabetizado cientificamente e não apenas dominador de termos, de leis e de conceitos 

da ciência. Presume-se que um dos princípios para a promoção da Alfabetização Científica nos 

estudantes do Ensino Fundamental seria a formação de um “professor reflexivo” que reflita sua 

própria prática e atue em uma escola também reflexiva. 

O estudante analfabeto cientificamente é acrítico às situações sociais, não desenvolve 

as habilidades críticas de questionar, duvidar das verdades que lhes são apresentadas como 

absolutas. São indivíduos neutros às causas sociais e acabam reproduzindo os conhecimentos 

apresentados pelo professor que também emerge de uma formação continuada centrada na 

teorização, não desperta no professor sua formação crítica e acaba não desenvolvendo a 

Alfabetização Científica do docente. 

Inclusive, programas formativos com esse perfil curricular se fortalece com a 

propagação da reprodução técnica, muitos professores acabam reproduzindo na sala de aula o 

que receberam em sua formação, seja ela inicial ou em serviço. Tardif (2014) acrescenta que: 

 

O que é preciso não é exatamente esvaziar a lógica disciplinar dos programas 

de formação para o ensino, mas pelo menos abrir um espaço maior para uma 

lógica de formação profissional que reconheça os alunos como sujeitos do 

conhecimento e não simplesmente como espírito virgens aos quais nos 

limitamos a fornecer conhecimentos disciplinares e informações 

procedimentais, sem realizar um trabalho profundo relativo às crenças e 

expectativas cognitivas, sociais e afetivas através das quais os futuros 

professores recebem e processam esses conhecimentos e informações 

(TARDIF, 2014, p. 242). 

 

Semelhantemente, Carvalho e Gil-Pérez (2011) também compartilham das mesmas 

ideias de Tardif (2014) e acrescentam a magnitude da pesquisa na formação do educador. “A 

iniciação do professor à pesquisa transforma-se assim, em uma necessidade formativa de 

primeira ordem” (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p. 64).  

Autores como Nigro e Azevedo (2011), orientados pelos estudos de Eilam (2002) e 

Laugksch (2000), apresentam pesquisas reveladoras de que a formação inicial do professor, que 

leciona a disciplina de Ciências Naturais no Ensino Fundamental anos iniciais, vem 

promovendo algumas rupturas sobre o conceito de ensinar ciências, “indicando que o ensino de 
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ciências deve objetivar formar, não futuros cientistas” (NIGRO; AZEVEDO, 2011, p. 707). 

Para os autores, é preciso formar indivíduos que tenham estreita relação com a 

alfabetização científica. Com isso, é necessário que os estudantes “entendam a ciência que 

encontram no seu dia a dia; participem nos processos de tomada de decisões baseados em 

informações científicas; apreciem ciência como parte da cultura; mantenham-se conscientes das 

questões morais e éticas que surgem com o desenvolvimento da ciência” (NIGRO, AZEVEDO, 

2011, p. 707). 

Nigro e Azevedo (2011, p. 707) ainda destacam que o conceito de Alfabetização 

Científica deve seguir três dimensões: “o entendimento das normas e métodos da ciência (ou 

seja, da natureza da ciência); o entendimento de termos e conceitos-chave; - o entendimento e 

consciência do impacto de ciência e tecnologia na sociedade”. Dessa forma, os professores, em 

especial os de Ciências Naturais, precisam ter o conceito de Alfabetização Científica bem 

definido a fim de que possam contribuir para a formação científica do aluno.  

Lorenzetti (2000) evidencia que:  

 

A alfabetização científica desenvolvida através do ensino de Ciências 

Naturais deverá apresentar uma dimensão conceitual, compreendida como 

processo pelo qual a linguagem das Ciências Naturais adquire significado, 

constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar o seu universo de 

conhecimentos, a sua cultura, como cidadão inserido na sociedade 

(LORENZETTI, 2000, p.102).  

 

O autor complementa que “para que este processo ocorra, o ensino de Ciências Naturais 

precisará desenvolver determinadas habilidades, técnicas e estratégias que possam propiciar 

condições, para que o conhecimento científico seja apreendido e incorporado nas práticas 

sociais cotidianas” (LORENZETTI, 2000, p. 102/103). 

Em consonância com o que foi apresentado até então, é possível afirmar que a formação 

docente inicial ou continuada deve ser estruturada para desenvolver a Alfabetização Científica 

no professor, de modo que o docente passe a desenvolver aulas de Ciências Naturais com 

princípios de um ensino investigativo almejando a Alfabetização Científica dos estudantes do 

Ensino Fundamental nos anos iniciais. 

 

3.3 A prática da Alfabetização Científica e o Livro Escolar de Ciências Naturais. 

 

O atual ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental vem, ao 

longo dos tempos, passando por diversas transformações, tanto quanto ao ato de ensinar quanto 
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ao de aprender ciências. O ensino já não se processa mais apenas pela exposição de conteúdos 

e nem o aluno aprende mais pelo acúmulo desse conteúdo. Dessa forma, as mudanças não 

aconteceram apenas no ensinar e no aprender, a postura do professor também não é mais a 

mesma e nem o estudante deve ser considerado como o receptor. 

Outras mudanças também são evidenciadas no processo de ensino e aprendizagem nas 

aulas de Ciências Naturais. Hoje, o fazer pedagógico se depara diariamente com as 

transformações sociais e tecnológicas e, dessa maneira, vem superando cada período histórico 

pelo qual a sociedade passa permanentemente. Essas variações no setor educacional colaboram 

com o rompimento de métodos centrados no professor, no quadro negro e no livro texto (LT). 

Os termos livro escolar (LE) e livro texto (LT) serão adotados como denominação do 

conceito livro didático (LD) ao fazer jus à utilização como um material didático à prática 

docente. Antes de adjetivar o termo livro didático, é preciso conceituar didática, não como um 

componente curricular, mas como uma ferramenta à prática do professor. Segundo Haydt 

(2011), a Didática é “uma seção ou ramo específico da Pedagogia e se refere aos conteúdos do 

ensino e aos processos próprios para a construção do conhecimento. Enquanto a Pedagogia 

pode ser conceituada como a ciência e a arte da educação, a Didática é definida como a ciência 

e a arte do ensino” (HAYDT, 2011, p. 12,). 

A definição de Piletti (2004), fundamentado pelo conceito apresentado por Aguayo, 

reforça que a Didática é “a técnica, de estimular, dirigir e encaminhar, no decurso da 

aprendizagem, a formação do homem” (PILETTI, 2004, p. 43, grifo nosso). O termo estimular 

foi destacado com o desejo de promover o entendimento do leitor de que o livro escolar se torna 

um dos materiais didáticos que contribuem para o processo de ensino e a aprendizagem.  

Para Lajolo (1996), material didático é 

 

O conjunto de objetos envolvidos nas atividades-fim da escola. Tudo aquilo 

que ajuda a aprendizagem que cumpre à escola patrocinar - computadores, 

livros, cadernos, vídeo, canetas, mapas, lápis de cor, televisão, giz e lousa, 

entre outras coisas — é material escolar (LAJOLO, 1996, p. 03). 
  

Diversos estudos são realizados na área educacional visando à explanação da 

importância do material didático como um recurso a aprendizagem. Autores como Zabala 

(1998) se referem ao material didático como material curricular e, dentre esses materiais, ele 

destaca o livro didático que, segundo o autor, “potencializa a atividade autônoma” (ZABALA, 

1998, p. 167). 

O livro escolar até o século XIX era originário de Portugal e, pela escassez do material, 
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os professores passaram a usar as cartilhas como recurso para leitura. A partir 1808 com a 

chegada da família real ao Brasil e com a propagação das escolas (SCHAFFER, 1988, p.05), é 

que “há impulso à produção de literatura didática, mas predomina a importação de material 

estrangeiro, sobretudo francês, pela inexistência e ou/ precariedade da indústria nacional e pelo 

alto custo dos livros aqui produzidos” (SCHAFFER, 1988, p.05). 

Os LT passam a fazer parte do cenário educacional brasileiro por volta da década de 20 

com o movimento Modernista e Nacionalista e vai se concretizar a partir do Estado Novo 

(SCHAFFER, 1988, p. 05). Nos estudos de Neiva Otero Schaffer (1988, p. 05), identificamos 

que em 1937 foi criado o Instituto Nacional do Livro (INL) e, em 1938, por meio do Decreto 

Lei nº 1.006 de 30 de dezembro de 1938, estabelecem as condições de produção, importação e 

utilização do livro didático (SCHAFFER, 1988, p. 05). 

Por meio desse mesmo Decreto nº 1.006, foi instituída a Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD) que tinha a função de:  

 
a) examinar os livros didáticos que lhe forem apresentados, e proferir 

julgamento favorável ou contrário à autorização de seu uso; b) estimular a 

produção e orientar a importação de livros didáticos; c)  indicar os livros 

didáticos estrangeiros de notável valor, que mereçam ser traduzidos e editados 

pelos poderes públicos, bem como sugerir-lhes a abertura de concurso para a 

produção de determinadas espécies de livros didáticos de sensível necessidade 

e ainda não existentes no país; d) promover, periodicamente, a organização de 

exposições nacionais dos livros didáticos cujo uso tenha sido autorizado na 

forma desta lei (BRASIL, 1938). 

 

De 1964 a 1971, foi o período em que a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático 

(COLTED) se responsabilizava pela fiscalização dos LDs (SCHAFFER, 1988, p. 05). O 

COLTED foi substituído em 1971 pelo Programa do Livro Didático (PLID) sob o encargo do 

INL que ficou ativo até 1976, sendo substituído pela Fundação Nacional do Material Escolar 

(FENAME), instituída pela Lei n. 5.327 de 1967 (HÖFLING, 2000, p. 163). 

Em 1983, a condução dos livros destinados ao Ensino Fundamental, Médio e Superior 

passa a ser de responsabilidade da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), por meio da 

Lei n. 7.091/1983, vinculado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC). A FAE tinha como 

objetivo a 

Melhoria de qualidade, a diminuição dos custos e a criação de melhores 

condições de acesso dos usuários ao material escolar e didático, à alimentação 

escolar e às bolsas de estudo e manutenção; coordenação da política de 

assistência educacional, bem como o desenvolvimento de estudos visando a 

subsidiar a sua formulação; apoio à administração dos serviços de assistência 

educacional dos sistemas de ensino (BRASIL, 1983). 
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A partir 1985, foi instituído o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) por meio 

do Decreto nº 91.542/1985 de 19 de agosto de 1985, sob a responsabilidade administrativa do 

MEC, como aponta o Art. 1º: “fica instituído o Programa Nacional do Livro Didático, com a 

finalidade de distribuir livros escolares aos estudantes matriculados nas escolas públicas de 1º 

Grau” (BRASIL, 1985).  

As produções dos livros escolares tiveram sob a orientação da FAE até 1997, quando 

essa função passa a ser de responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) por meio do Decreto Lei nº 872, de 15 de setembro de 1969, que altera o 

Art. 1º da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, cria o Instituto Nacional de 

Desenvolvimento da Educação e Pesquisa (INDEP) e dá outras providências (BRASIL, 

1968/1969). 

A partir da instituição do PNLD, é que o professor passa a participar da escolha dos 

livros escolares, como assegura o Art. 2º do Decreto desse Programa: “O Programa Nacional 

do Livro Didático será desenvolvido com a participação dos professores do ensino de 1º Grau, 

mediante análise e indicação dos títulos dos livros a serem adotados” (BRASIL, 1985). Com a 

efetivação do PNLD em 1985, se destacam as políticas públicas na área educacional e passa a 

ser “sistematicamente mencionado – e até mesmo politicamente usado – para referendar o 

nomeado “sucesso” da política educacional brasileira (HÖFLING, 2000, p. 160).  

Na presença do exposto anteriormente, é possível entender quão grande é a política do 

livro escolar e sua importância para o processo de ensino e aprendizagem, sendo uma das 

políticas setorial de maior amplitude no atendimento à população e também nos investimentos 

do governo (HÖFFLING, 1993, p.160). Dessa forma, a sociedade, os pesquisadores da área e 

os profissionais da educação passaram a produzir inúmeras pesquisas que, ao longo dos anos, 

têm apontado críticas e sugestões para o aprimoramento dos livros didáticos.  

Neto e Fracalanza (2003) ratificam que “pesquisadores acadêmicos vêm se dedicando 

há pelo menos duas décadas a investigar a qualidade das coleções didáticas, denunciando suas 

deficiências e apontando soluções para melhoria de sua qualidade” (NETO; FRACALANZA, 

2003, p. 147). Mesmo diante de tantas pesquisas com vista a colaborar com a qualificação do 

livro escolar, muitas não são aceitas, Neto e Fracalanza (2003, p. 147) afirmam: “No entanto, 

suas vozes – via-de-regra - não são ouvidas nem pelas editoras e autores de livros didáticos, 

nem pelos órgãos gestores das políticas educacionais”. 

Os livros didáticos se tornaram um dos materiais didáticos de maior acesso e utilização 

pelos professores que passaram a utilizá-los como um recurso pedagógico de extrema 

relevância no planejamento de suas aulas. O livro escolar acaba se tornando um “acessório” 
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essencial na sala de aula.  Silva (1996) adverte que  

 

[...] uma boa parcela dos professores brasileiros, o livro didático se apresenta 

como uma insubstituível muleta. Na sua falta ou ausência, não se caminha 

cognitivamente na medida em que não há substância para ensinar. Coxos por 

formação e/ou mutilados pelo ingrato dia-a-dia do magistério, resta a esses 

professores engolir e reproduzir a ideia de que sem a adoção do livro didático 

não há como orientar a aprendizagem. Muletadas e muleteiros se misturam no 

processo... (SILVA, 1996, p. 11). 

  

Durante muitos anos, o livro texto ditou a prática do professor que passou a adotá-lo 

como recurso didático por concentrar a maior demanda de informações científicas. Os 

educadores seguiam à risca os conteúdos curriculares que estavam elencados nos materiais. 

Zabala (1998) admite que “uma olhada, mesmo superficial, permite que nos demos conta de 

que os materiais curriculares chegam a configurar, muitas vezes ditar, a atividade dos 

professores” (ZABALA, 1998, p, 167). Dessa forma, as “sequências didáticas serão de uma 

maneira ou de outra conforme as propostas de atividade oferecidas pelos livros didáticos ou 

outros materiais de uso generalizados” (ZABALA, 1998, p. 167). 

Final do século XX e início do século XXI, a utilização do livro texto no ambiente 

escolar atravessa um período de desvalorização, tanto pelo aluno, quanto pelo professor que 

passa incluir em suas aulas outros recursos didáticos como, por exemplo, o mimeógrafo, o 

retroprojetor, o computador, a impressora e, atualmente, a internet que ganha espaço na sala de 

aula. Acredita-se que essas transformações, alinhadas à fala de muitos educadores de que os 

livros textos não contemplam sua realidade de sala de aula, fizeram com que os livros escolares 

se tornassem absolutos nas escolas ou sendo utilizados para outras diversas finalidades. 

Posta essa realidade, os livros escolares de qualquer componente curricular foram 

deixando de ser usados pelos professores em suas aulas. Pesquisas destacam as diversas formas 

dessa utilização pelos professores da Educação Básica o que pode ser confirmado por Neto e 

Fracalanza (2003). 

Pesquisa de autores como Neto e Fracalanza (2003, p. 147) autenticam essa realidade e 

sinalizam que “professores e professoras da educação básica, por sua vez, têm recusado cada 

vez mais adotar fielmente os manuais didáticos postos no mercado, na forma como concebidos 

e disseminados por autores e editoras”. Os educadores acabam usando os livros textos para 

outros fins como, por exemplo, recorte, para passar o tempo da aula ou, até mesmo, desviando 

pra outras demandas escolares. Neto e Fracalanza (2003) legitimam esse fato e destacam que 

alguns professores fazem algumas “adaptações das coleções, tentando moldá-las à sua realidade 
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escolar e às suas convicções pedagógicas” (NETO; FRACALANZ, 2003, p. 147). 

Presume-se que a formação inicial do docente exerce um caráter significativo para o uso 

do livro texto nas aulas. Se o professor não teve acesso a uma formação que lhe proporcionasse 

o contato com o livro escolar, um dos seus materiais de trabalho futuramente, de forma a 

promover o contato, a interpretação e análise crítica, o futuro professor poderá apresentar 

dificuldade de utilizá-lo em suas aulas, e muito menos conseguirá fazer adaptações para que o 

livro escolar se torne um recurso utilizável que contribuirá com sua prática pedagógica, 

melhorando o processo de ensino e aprendizagem. 

Não apenas a formação inicial, mas também a formação continuada do docente pode 

promover o contato com o material didático do professor já em serviço, oferecendo suporte para 

que os docentes identifiquem as lacunas dos livros textos que eles usam diariamente no seu 

planejamento escolar e na execução em sala de aula. Segundo Delizoicov (1995), “a questão do 

livro didático passa antes pela formação e atualização do professor em serviço, do que 

exclusivamente pela qualidade do livro” (DELIZOICOV, 1995, p. 24). 

A pesquisadora Nadir Castilho Delizoicov (1995) valida a proeminência da formação 

para que o docente adquira habilidades de como fazer uso do livro texto em sala de aula, e 

principalmente, de como analisar as coleções didáticas. Para a autora, 
 

O uso do livro didático, como um dos instrumentos utilizados pelo docente 

em sua prática pedagógica, depende da habilidade e do nível de sua formação. 

Um bom professor pode fazer uso adequado de um livro frágil quando: dispõe 

de uma sólida base teórica que lhe permita criticar o livro desvelando e 

explicitando para seus alunos  o que está subjacente no conteúdo veiculado 

pelo texto, detecta erros, reformula exercícios que desprestigiam a inteligência 

de seus alunos, reconhece a inadequação da metodologia vinculada a 

conteúdos que estão longe da atenderem  às necessidades de seus alunos, 

enfim, quando assume uma postura crítica transformadora, resistindo dessa 

forma ao que está posto (DELIZOICOV, 1995, p. 24). 

   

A narração trazida pela autora desperta uma atenção sobre a atuação do professor que 

leciona a disciplina de Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental e, em sua 

maioria, é “polivalente”. Estudos demonstram que esse profissional não teve uma formação 

inicial sólida e não frequenta cursos de formação continuada na área de Ciências Naturais. Essa 

realidade pode sinalizar as dificuldades que os professores de CN apresentam ao utilizar o livro 

escolar em suas aulas. 

Estudos desvendam que muitos livros didáticos são abandonados pelos professores de 

Ciências Naturais, alguns por não saberem como manuseá-los corretamente ou não conseguem 

fazer adaptações com as coleções disponíveis para seu trabalho. Essa realidade vem diminuindo 
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a partir do momento que o professor passou a escolher os livros que ele próprio utilizaria. Essa 

oportunidade foi dada apenas na escolha do PNLD a partir do século XXI; até então, os 

professores não tinham o direito de escolher os livros que eles próprios trabalhariam. 

Os livros escolares de Ciências Naturais não tiveram grandes modificações, se 

resumindo na resolução de questões, leitura dos textos e na execução de algumas experiências. 

Vale salientar que as atividades experimentais eram seguidas à risca pelos alunos, devendo 

executar passo a passo o que o livro oferecia. “É possível afirmar que, nos últimos anos, as 

coleções de obras didáticas não sofreram mudança substancial nos aspectos essenciais que 

derivam de fundamentos conceituais, os quais determinam as peculiaridades do ensino no 

campo das Ciências Naturais” (NETO; FRACALANZA, 2003, p. 150). 

O livro texto nas aulas de Ciências Naturais deve ser adotado como um material didático 

que oportunize aos alunos a investigação, que aguce a curiosidade dos estudantes, 

principalmente dos que estão nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois já são criativos por 

natureza, capazes de formular perguntas e preferem atividade práticas (PAVÃO, 2008, p.11). 

Pavão (2008) salienta que o professor nas aulas de Ciências Naturais deve aproveitar as 

habilidades dos alunos, ao mesmo tempo em que o livro didático deve 

 

Ser utilizado nas aulas de Ciências, não deva ser apenas uma fonte de 

respostas, mas que sobretudo possa “gerar a indagação e o interesse pela 

ciência como fonte de prazer, de transformação da qualidade de vida e de 

relacionamento interpessoal estabelecendo um processo de troca professor-

classe para gerar novas indagações” (PAVÃO, 2008, p.11). 

 

Igualmente, Neto e Fracalanza (2003) acentuam que: 

 

Os livros escolares também não modificaram o habitual enfoque ambiental 

fragmentado, estático, antropocêntrico, sem localização espaço-temporal. 

Tampouco substituíram um tratamento metodológico que concebe o aluno 

como ser passivo, depositário de informações desconexas e 

descontextualizadas da realidade (NETO, FRACALANZA, 2003, p. 151). 

 

Nos anos iniciais, os alunos têm o professor como um “cientista”, um profissional 

dotado de conhecimento, que irá instruí-los com conhecimentos científicos e, portanto, 

conhecimentos verdadeiros. De acordo com Pavão (2003, p. 15), “ensinar ciências nas séries 

iniciais não é uma tarefa difícil. Ao contrário, pode ser simples e a chave está na mão do 

professor, aproveitando aquilo que já é natural nos alunos [...]”. 

O autor ainda ressalta que, além do papel do professor nas aulas de Ciências Naturais, 

o livro texto se torna “um suporte de conhecimentos e de métodos para o ensino e serve de 
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orientação para as atividades de produção e reprodução de conhecimento. Mas não pode nos 

transformar em reféns do livro” (PAVÃO, 2003, p. 20/21). Afinal, não existe o livro escolar 

ideal para uma turma, os livros textos sempre apresentaram problemas e “o professor deve estar 

sempre atento para trabalhar eventuais incorreções” (PAVÃO, 2003, p. 21).  

Além da experiência profissional, será preciso que o professor tenha em seu processo 

formativo momentos para conhecer e aprofundar os estudos envolvendo o livro escolar que ele 

utiliza em suas aulas de Ciências Naturais. Logo, ele terá um maior conhecimento do livro 

texto, conhecerá a linha pedagógica do autor da obra, a proposta da editora e perceberá que os 

livros apresentam possibilidades de adaptações as quais poderão contribuir para sua prática em 

sala de aula.   

Pavão (2003) traz contribuições relevantes acerca da compreensão do professor sobre o 

livro escolar. À vista disso, o autor legitima que: 

 

É preciso perceber que o livro é uma mercadoria do mundo editorial, sujeito 

às influências sociais, econômicas, técnicas, políticas e culturais como 

qualquer outra mercadoria que percorre os caminhos da produção, distribuição 

e consumo. Portanto, muito cuidado! É fundamental preservar sua 

independência, refletindo sobre o que é ciência e como ensinar ciências, para 

que se possa fazer uma boa escolha do livro que será utilizado em suas aulas 

(PAVÃO, 2003, p. 21).  

 

Nas duas décadas de implementação do ensino de Ciências Naturais para a Educação 

Básica, várias foram às adaptações que o livro escolar foi submetido de forma a melhorar o 

ensino e a aprendizagem, essas modificações foram feitas de forma a acompanhar as 

transformações sociais. O ensino de Ciências Naturais é instituído para todas as modalidades 

de ensino em uma época em que a educação formal acontecia por meio da prática tradicional, 

consequentemente, os materiais didáticos seguiam a mesma tendência, tendo o professor apenas 

o giz, o quadro negro e o livro texto. 

O ensino científico não estava presente na fala do professor, no planejamento escolar, e 

os livros textos também não evidenciavam essa prática. “Quanto ao conhecimento científico 

veiculado nos livros didáticos de Ciências, não se nota qualquer mudança substancial nas duas 

ou três últimas décadas” (NETO, FRACALANZA, 2003, p. 154). 

Mesmo com algumas modificações nos livros escolares, ainda encontramos 

determinadas características nos livros atuais que continuam reproduzindo a ciência como um 

produto final. Neto e Fracalanza (2003), referendados nas pesquisas de (PRETTO, 1985; 

FRACALANZA, 1993; BRASIL 1994, AMARAL et al. 1999), garantem que os livros textos 

continuam enfatizando “o produto final da atividade científica, apresentando-o como 
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dogmático, imutável e desprovido de suas determinações históricas, político-econômicas, 

ideológicas e sociocultural” (NETO; FRACALANZA, 2003, p. 154). Para os autores, “o 

conhecimento apresentado aos professores e seus alunos pelos livros didáticos de Ciências 

situa-se entre uma versão adaptada do produto final da atividade científica e uma versão livre 

dos métodos de produção do conhecimento científico (NETO; FRACALANZA, 2003, p. 154). 

Ao analisarmos algumas obras didáticas, podemos diagnosticar que, mesmo ainda 

apresentando a ciência como produto final, já percebemos uma maior aproximação da 

sociedade com os conhecimentos científicos. A evidência disso é o fato de algumas coleções, 

do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 2019 para o Ensino 

Fundamental anos iniciais, objetivarem a formação cidadã do aluno, por meio da pesquisa, da 

investigação e da possibilidade da criação de hipóteses. De acordo com o Guia digital do 

(PNLD) 2019, disponibilizado pelo Ministério da Educação, as coleções apresentam algumas 

inovações, dentre essas, os alinhamentos com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

aprovada em dezembro de 2017 (BRASIL, 2018, p. 6). 

O Guia digital do PNLD 2019 traz informações pertinentes que contribuem para que os 

professores analisem as obras tendo como princípio as dez competências gerais que a BNCC 

(2017) apresentadas para o Ensino Fundamental, que são: 

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 

continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à 

abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 

crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 

hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 3. Valorizar 

e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 

e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, 

e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 5. Compreender, utilizar 

e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva. 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais 

e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender 

as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao 

exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 

consciência crítica e responsabilidade. 7. Argumentar com base em fatos, 

dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, 
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pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 

humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 

local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de 

si mesmo, dos outros e do planeta. 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua 

saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 

reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para 

lidar com elas. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos 

direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 

indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 10. Agir pessoal e 

coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (BRASIL, 2017, 9/10) 

 

As devidas competências almejadas pela BNCC (2017) vislumbram uma formação 

cidadã do estudante, objetivando um cidadão participativo, autônomo, que argumente em 

situações problemas, respeite a diversidade, exercite a curiosidade, a investigação e a 

criticidade. Algumas dessas habilidades podemos encontrar nas coleções dos livros textos que 

já promovem discussões para que o aluno se forme cientificamente. 

A coleção de Ciências Naturais para o Ensino Fundamental/anos iniciais promove a 

aproximação do estudante com as produções científicas, trazendo como exemplos situações da 

convivência social dos alunos. É possível também identificar algumas circunstâncias que 

possibilitam a criação e resolução de problemas. Enfatizo que não é objetivo dessa seção 

apresentar uma análise dos livros didáticos de Ciências Naturais, e sim, algumas modificações 

que os livros escolares tiveram e que podem contribuir para a promoção da Alfabetização 

Científica nas turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

Dessa maneira, é seguro afirmar que as atuais obras didáticas estão despertando para 

um novo formato de ensinar Ciências Naturais, não mais centrado no professor. Estão levando 

em consideração os conhecimentos prévios que os alunos trazem para o ambiente escolar. Para 

Moreira (2008, p. 1), o conhecimento que os alunos têm é “o fator isolado mais importante 

influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe”. 

Espera-se que a Alfabetização Científica se torne a mais nova meta da educação 

contemporânea. Desse modo, os alunos deixarão de ser um cidadão reprodutor de 

conhecimentos científicos e passarão a contribuir para a transformação social, uma 

transformação para melhoria da sua vida e para a coletividade. O esperado para a essa “nova” 

educação só acontecerá com a parceria do professor reflexivo, uma escola reflexiva e o uso de 

materiais que impulsionem essa formação cidadã e, consequentemente, teremos um aluno 

reflexivo e atuante socialmente. 



90 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO COMO MOLA PROPULSORA PARA UMA 

PRÁTICA CIDADÃ 

 

Este capítulo trata das possibilidades que o professor de Ciências Naturais tem para 

implementar em suas aulas reflexões sobre atitudes cidadãs de seus estudantes tendo como 

ferramenta as relações presentes no trânsito. Dessa forma, o texto debate as nuances que a 

Educação para o Trânsito proporciona ao professor para a prática de aulas com um víeis de uma 

educação científica.  

 

4.1 A Educação para o trânsito nas aulas de Ciências Naturais no Ensino Fundamental anos 

iniciais 

 

É desejável que o estudante alfabetizado cientificamente tenha uma consciência crítica 

diante das mais variadas situações, tanto no ambiente escolar como em suas relações sociais, 

conseguindo perceber situações de desrespeito ao ser humano, preconceito com o próximo, 

desenvolvendo a responsabilidade social e ambiental e, dessa maneira, passe a interagir 

socialmente, consciente de seus direitos e deveres como um cidadão ativo, não mais como um 

indivíduo alheio às causas sociais. 

A formação desse aluno/cidadão é uma responsabilidade também da escola, que deve 

proporcionar atividades relevantes ao desenvolvimento das habilidades necessárias para uma 

convivência social e, não apenas, um aluno com conhecimentos curriculares. Uma dessas 

formas seria a aproximação dos conhecimentos científicos da vida cotidiana do discente. 

Uma forma de aproximação do aprendizado escolar com a vida extra sala de aula é o 

trabalho com os Temas Transversais que passam a fazer parte do currículo formal com a 

distribuição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1997. Com a inserção dos Temas 

Transversais no ambiente escolar, o professor teve a oportunidade de trazer para as discussões 

de sala de aula temas que, até então, eram distantes da escola. Os cinco Temas Transversais que 

os PCN (1997) propõem versam na área da Ética, Meio Ambiente, Pluralismo Cultural, Saúde 

e Orientação Sexual (BRASIL, 1997, v. 8, p. 29). 

Os Temas Transversais tem como objetivo norteador promover a formação cidadã do 

aluno que deverá lhe possibilitar 

 

[...] participar ativa e construtivamente dessa sociedade; os objetivos do 
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ensino fundamental apontam a necessidade de que os alunos se tornem 

capazes de eleger critérios de ação pautados na justiça, detectando e rejeitando 

a injustiça quando ela se fizer presente, assim como criar formas não-violentas 

de atuação nas diferentes situações da vida. Tomando essa ideia central como 

meta, cada um dos temas traz objetivos específicos que os norteiam (BRASIL, 

1997, v. 8, p. 55). 

 

“A educação para a cidadania requer, portanto, que questões sociais sejam apresentadas 

para a aprendizagem e a reflexão dos alunos” (BRASIL, 1997, v. 8, p. 29). A escola que até 

então não trabalhava temas que não estivessem em suas propostas pedagógicas ou nos materiais 

didáticos, passou a oferecer debates em sala de aula de situações que muitos alunos conviviam 

diariamente. Apenas a disciplina de Ciências é que já fazia a inclusão de temas considerados 

sociais, como encontramos no PCN (1997): 

 

A inclusão de questões sociais no currículo escolar não é uma preocupação 

inédita. Essas temáticas já têm sido discutidas e incorporadas às áreas ligadas 

às Ciências Sociais e Ciências Naturais, chegando mesmo, em algumas 

propostas, a constituir novas áreas, como no caso dos temas Meio Ambiente 

e Saúde (BRASIL, 1997, v. 8, p. 29). 

  

A proposta que deparamos no PCN (1997), - Apresentação dos Temas Transversais e 

Ética, já fazia menção à formação cidadão do estudante, o que nos dias atuais é a aspiração da 

Alfabetização Científica, tornar o estudante/cidadão consciente e atuante em situações sociais, 

ou seja, que o aluno passe a fazer uso dos conhecimentos científicos que adquirem na escola 

em suas situações diárias, como, por exemplo, ao se locomover em um trânsito, seja como 

pedestre ou como motorista, ambas as situações necessitam de uma atitude do cidadão. 

Os Temas Transversais não fazem alusão à Educação para o Trânsito, mas também não 

apresentam rejeição para que a escola inclua em suas discussões escolares a temática trânsito, 

apenas orienta que: 

 

Além das adaptações dos temas apresentadas, é importante que sejam eleitos 

temas locais para integrar o componente Temas Transversais; por exemplo, 

muitas cidades têm elevadíssimos índices de acidentes com vítimas no 

trânsito, o que faz com que suas escolas necessitem incorporar a educação 

para o trânsito em seu currículo [...].” (BRASIL, 1997, v. 1, p. 65).  

 

Por consequência, “o currículo ganha em flexibilidade e abertura de acordo com as 

diferentes realidades locais e regionais e outros temas podem ser incluídos” (BRASIL, 1997, v. 

8, p. 29). Com essa abertura, a escola tem a oportunidade de incluir o tema trânsito em sua 

matriz curricular na parte diversificada e, não apenas, no desenvolvimento de projetos 

pedagógicos que são desenvolvidos em um curso espaço de tempo. Com a inserção da temática 
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Educação para o Trânsito como uma disciplina curricular nas escolas da Educação Básica, é 

provável que os alunos tenham mais uma liberdade de debater as diversas demandas que o tema 

oferece. 

São várias as situações que fortalecem a importância da Educação para o Trânsito ser 

inserida no ambiente escolar, seja da realidade mundial, nacional, estadual, regional ou 

municipal, ambas apresentam índices alarmantes que merecem uma maior atenção. “O aumento 

da mortalidade por AT, bem como a gravidade das lesões que os mesmos causam, começaram 

a ser destacados pelos pesquisadores de países desenvolvidos a partir da década de 60” 

(MARÍN; QUEIROZ, 2000, p. 09). 

Com os avanços tecnológicos, as informações sobre os acidentes de trânsito (AT) foram 

se destacando. Mesmo que ainda em baixa escala, encontramos estatística que evidencia o 

quanto o número de mortes e invalidez estão crescendo em diversos países e, no Brasil, esta 

realidade não é diferente. Os autores Marín e Queiroz (200) sinalizam que  

 

Os estudos sobre acidentes de trânsito (AT) no Brasil são escassos, as ações 

de prevenção e controle estão apenas iniciando e pouco se conhece a respeito 

do comportamento do motorista e do pedestre, das condições de segurança das 

vias e veículos, da engenharia de tráfego, dos custos humanos e ambientais do 

uso de veículos motorizados e das consequências traumáticas resultantes dos 

AT (MARÍN; QUEIROZ, 2000, p. 08). 

 

Os dados apontam que “após a Segunda Guerra Mundial, o automóvel particular 

converte-se em fenômeno de massa em todo o mundo” (MARÍN; QUEIROZ, 2000, p. 08). 

Com isso, aumenta significativamente o número de automóveis circulando no ambiente. Além 

dos diversos benefícios que essa conquista trouxe para a sociedade, ela também contribuiu com 

o aumento da poluição e os números de acidentes causados pelo trânsito, como podemos 

visualizar nos dados apresentado por Marín e Queiroz (2000). 

 

Além de representar um grande problema de saúde pública, os AT implicam 

um custo anual de 1% a 2% do produto interno bruto para os países menos 

desenvolvidos (Soderlund & Zwi, 1995). Numa estimativa conservadora, o 

Governo do Estado de São Paulo (1993) calcula que o custo social e material 

dos AT chega a cerca de 1% do PIB nacional. Nos EUA, uma análise da 

Administração da Segurança no Tráfego nas Estradas Nacionais concluiu que 

os principais custos em decorrência de AT correspondem a dano de 

propriedade (33%), perda de produtividade no trabalho (29%), despesas 

médicas (10%) e perdas de produtividade no lar (8%) (CDC, 1993) (MARÍN; 

QUEIROZ, 2000, p. 08). 

 

De acordo com os PCN (1997), para que um tema se torne um Tema Transversal, é 
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preciso seguir os critérios de: “urgência social, abrangência nacional, possibilidade de ensino e 

aprendizagem no ensino fundamental, e favorecer a compreensão da realidade e a participação 

social” (BRASIL, 1997, v. 8, p. 30/31). Com os demonstrativos apresentados, é possível afirmar 

que o tema trânsito abarca todos esses critérios, por ser um dos problemas sociais que vêm 

surgindo frequentemente, com o aumento de AT causados pelos transportes aéreos, terrestres e 

aquáticos, o que confirma a urgência de implementar políticas de Educação para o trânsito, 

como uma forma de fortalecer a educação para a cidadania. 

A educação para o trânsito a partir do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (1997), Lei 

nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, assegurado no Art. 76, evidencia que: 

 

A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 

2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos 

e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de 

atuação (BRASIL, 1997).  

 

A lei ainda garante que “para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da 

Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá: 

 

I - a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar 

com conteúdo programático sobre segurança de trânsito; II - a adoção de 

conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o 

magistério e o treinamento de professores e multiplicadores; III - a criação de 

corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados 

estatísticos relativos ao trânsito; IV - a elaboração de planos de redução de 

acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de 

trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito 

(BRASIL, 1997). 

 

Basta analisarmos o Código de Trânsito Brasileiro (1997) no Art. 76, para percebermos 

que o Sistema Educacional Brasileiro (SEB) não está fazendo cumprir o que está estabelecido 

na lei. Isso acaba interferindo na visão de alguns estudantes que acreditam que o trânsito só 

existe em cidades desenvolvidas. É como se a definição de trânsito estivesse apenas vinculada 

ao grande número de veículos automotores circulando na cidade, contradizendo o que está 

evidenciado no CTB (1997) no inciso 1º do Art. 2º - § 1º “considera-se trânsito a utilização das 

vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de 

circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga” (BRASIL, 1997). 

Esse descaso com a Educação para o trânsito não é algo recente, tanto nos PCN de 1997 
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como na Base Nacional Comum Curricular (2017) não se elucida a temática na elaboração dos 

currículos das instituições escolares, mesmo tendo prazos para a inclusão no currículo formal, 

como ressalta o CTB (1997) no Art. 315. O Ministério da Educação e do Desporto, mediante 

proposta do CONTRAN, deverá, no prazo de duzentos e quarenta dias contado da publicação, 

estabelecer o currículo com conteúdo programático relativo à segurança e à educação de 

trânsito, a fim de atender o disposto neste Código (BRASIL, 1997). 

Pesquisas sinalizam que nos dias atuais o tema Educação para o Trânsito não está 

evidente nos eventos educacionais, muito menos presente nas salas de aulas das escolas 

públicas, a não ser em algumas campanhas educativas que tratam o tema esporadicamente, 

objetivando apenas a diminuição de acidentes no trânsito, os cuidados na locomoção em vias 

movimentadas a identificação de algumas placas de sinalização.  

A prática de trabalhar o trânsito nas aulas de Ciências Naturais no Ensino Fundamental 

promoveria a reflexão do estudante para além dos cuidados que devemos ter no trânsito, por 

tratar da influência que esse tema tem na convivência diária dos alunos nos espaços sociais, 

assim como a interferência no equilíbrio do ecossistema e do comportamento humano no 

trânsito.  

 

[...] [O] comportamento humano no trânsito deve contemplar os processos 

psicológicos que atuam durante a condução do veículo: percepção e atenção, 

que permitem perceber a situação e as condições de trânsito; a interpretação e 

a avaliação das informações obtidas; a tomada de decisão mais adequada; e a 

execução da decisão, com rapidez e precisão (PINHEIRO, PILEGGI, al et, 

2006, p. 192). 

 

A educação para cidadania proposta pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) 

vem ao longo do tempo se difundindo como umas das ações que contribui para a relação entre 

escola e sociedade e, dessa maneira, as situações sociais passam a fazer parte do ensinamento 

escolar. Os alunos tiveram a oportunidade de melhorar seu aprendizado científico discutindo as 

circunstâncias problemáticas que convivem fora do espaço escolar. 

A escola formal passa a incluir discussões direcionadas a formação cidadã do estudante. 

Assim, “valores e princípios fundamentais para um convívio social pacífico como, respeito ao 

próximo, obediência às leis, solidariedade, prudência” (LIMA; MÜLLER, 2011, p. 119), 

passaram a fazer parte das propostas curriculares que estão se adaptando para promover o 

aprendizado dos conhecimentos científicos alinhados às experiências diárias dos alunos. De 

acordo com a BNCC (2017), o ensino de Ciências Naturais 

 

Tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que 
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envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e 

tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e 

processuais das ciências (BRASIL, 2017, p. 319).    

 

O ensino de Ciências Naturais na BNCC (2017) compreende o aluno como um cidadão 

que contribui para o desenvolvimento da sociedade, por meio de um ensino interventivo, que 

possa “implementar soluções, avaliar sua eficácia para resolver problemas e cotidianos”, e 

“desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e 

socioambiental” (BRASIL, 2017, p. 321). As oito competências específicas apresentadas pela 

Base Nacional Comum Curricular (2017) na área de Ciências Naturais no Ensino Fundamental 

pretendem garantir ao aluno a compreensão, a análise, a avaliação, o agir, o conhecer, de que 

os desenvolvimentos social, tecnológico e socioambiental sofrem as influências de toda a 

população (BRASIL, 2017, p. 322). 

Os conhecimentos que os alunos trazem para a sala de aula devem fazer parte do seu 

processo de aprendizagem e essa demanda não é uma meta da educação contemporânea. De 

acordo com os documentos oficiais – Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e a Base 

Nacional Comum Curricular (2017) na área de Ciências Naturais, o ensino deve oportunizar 

aos estudantes “observar o mundo a sua volta e fazer perguntas”; “aprimorar seus saberes e 

incorporar, gradualmente, de modo significativo, o conhecimento científico” (BRASIL, 2017, 

p. 321).  

Na proposta dos PCN (1997), o ensino de Ciências Naturais para o Ensino Fundamental 

pretende “mostrar a Ciência como um conhecimento que colabora para a compreensão do 

mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e como 

indivíduo [...] (BRASIL, 1997, v. 4, p. 23).  

O ensino de CN no Ensino Fundamental nas turmas do 1º ao 5º ano deve facilitar para 

que o aluno faça a analogia entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos empíricos. 

Estudiosos da área educacional, como Freire, por exemplo, já anunciava que “ensinar exige 

respeito aos saberes dos educandos” (FREIRE, 1996, p. 30). É necessário usar os tirocínios dos 

alunos como ferramenta para as novas aprendizagens. Freire (1996) destacava: 

  
Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da 

cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição 

dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os 

lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes (FREIRE, 1996, p. 30). 

 

A realidade do trânsito nos dias atuais se encararia com a fala de Freire (1996), pois se 

tornou uma problemática na sociedade contemporânea, muitos alunos estão regularmente em 
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contato com situações que exigem uma postura crítica, como um cidadão atuante. A falta de 

respeito aos pedestres, o não cumprimento das normas de trânsito e desrespeito nas relações 

coletivas nas diversas circunstâncias no trânsito são algumas das experiências que os estudantes 

lidam em situações sociais e que poderiam fazer parte dos debates em sala de aula nas aulas de 

Ciências Naturais. 

As relações sociais exigem tanto do aluno, quanto do professor uma postura ética em 

suas convivências extra ambiente escolar, entendendo que o aprendizado científico obtido na 

escola formal estabelece uma relação com sua prática social, mesmo porque “o ensino dos 

conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando” (FREIRE, 1996, p. 33). A 

educação para o trânsito se torna uma formação para além da interpretação de placas de 

sinalização ou de identificação de normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis pela 

regulamentação do trânsito brasileiro, como o Departamento de Trânsito (DETRAN), o 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e o Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN). 

Alguns registros de pesquisa na área educacional sistematizam que a educação 

considerada formal já não acontece alheia às causas sociais. Portanto, a Educação para o 

Trânsito na atualidade é uma exigência da Educação para a Cidadania, pois entende-se o aluno 

como um ser imerso às realidades sociais e que ao ingressar na instituição escolar não deixam 

suas experiências fora da escola. Desse modo, cabe ao professor promover a relação entre 

escola e sociedade. 

Está posto dentre o compromisso do docente, a responsabilidade de trazer para as 

discussões escolares temas que façam parte das convivências do aluno, já dizia Freire (1996). 

“Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina 

cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a constante e a convivência 

das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida?” (FREIRE, 1996, p. 30). 

A demanda da Educação para o Trânsito nas aulas de Ciências Naturais surge mediante 

ao crescimento de acidentes envolvendo veículos automotores e, não apenas, nas grandes 

cidades, se tornando uma realidade nacional, estadual e municipal, como já elucidava os PCN 

(1997, v. 1, p. 65) de que a educação para o trânsito seria uma necessidade local. Com isso,  

 

As pessoas, na sua grande maioria, acreditam que os acidentes são 

acontecimentos inevitáveis e comuns e na grande maioria deles não há solução 

aparente, mas pensando dessa forma estaremos aceitando e contribuído para 

que tal violência social continue e que as estatísticas de mortes e inválidos 

cresçam em nosso País de uma forma assustadora (LIMA; MÜLLER, 2011, 

p. 117). 
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Pensar dessa forma é acreditar que não se pode fazer nada para reverter esse quadro, 

muito menos a escola poderá contribuir para a promoção de reflexão sobre as causas de 

acidentes. As pessoas envolvidas com a escola devem acreditar que a “educação para o trânsito 

não deve se limitar apenas em ensinar regras de circulação, mas também promover ações e 

práticas que venham capacitar o indivíduo para ser responsável e que seus atos influenciam 

[...]” (LIMA; MÜLLER, 2011, p. 117) para o aumento e também para a diminuição de acidentes 

envolvendo os veículos automotores. 

O trabalho pedagógico envolvendo o trânsito pode ser norteado pelos conteúdos 

conceituais, procedimentais e não apenas atitudinais. Logo se pensa que a Educação para o 

trânsito está sempre atrelada a uma mudança de comportamento como almeja os conteúdos 

atitudinais. Deseja-se, ao trabalhar com o trânsito em sala de aula, que o estudante não adquira 

apenas os conceitos de trânsito, contudo qual a utilidade que o aluno fará desse conhecimento, 

“não podemos dizer que se aprendeu um conceito ou princípio se não se entendeu o significado” 

(ZABALA, 1998, p. 43). 

Conforme Zabala (1998) 

 
Sabemos que faz parte do conhecimento do aluno não apenas quando este é 

capaz de repetir sua definição, mas quando sabe utilizá-lo para a interpretação, 

compreensão ou exposição de um fenômeno ou situação; quando é capaz de 

situar os fatos, objetos ou situações concretas naquele conceito que os inclui 

(ZABALA, 1998, p. 43). 

 

Igualmente como a aquisição dos conteúdos conceituais, existe não apenas o 

aprendizado dos significados, o trabalho com os conteúdos procedimentais também requer do 

aluno uma aplicabilidade do aprendizado. Para Zabala (1998, p. 45), é “imprescindível poder 

conhecer as chaves do conteúdo para poder melhorar sua utilização”. Os conteúdos 

procedimentais insinuam a aprendizagem de um procedimento. Referendado nos estudos de 

Zabala (1998) sobre os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, é provável afirmar 

que o trabalho com o trânsito seria também um conteúdo procedimental. Para o autor, os 

conteúdos procedimentais devem promover a “reflexão sobre a própria atividade” e permitir “a 

aplicação em contextos diferenciados” (ZABALA, 1998, p. 45/46). 

Assim, a educação para o trânsito deixa de ser apenas um tema trabalhado 

esporadicamente em campanhas e projetos didáticos e passa a fazer parte das discussões 

escolares como uma necessidade social. Pensar dessa forma, é consentir que os alunos vejam o 

trânsito como uma situação problema que necessita de sua interferência para que aconteça uma 

conscientização e por consequência uma transformação pessoal e social. 
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A educação para o trânsito é sempre atrelada ao conteúdo atitudinal, por considerar que 

o trabalho com os conteúdos atitudinais está sempre no viés da mudança de atitude e como 

ficou explícito acima. Além do trabalho com os conteúdos conceituais e procedimentais, é 

necessária uma aquisição de habilidades atitudinais, mesmo porque “aprendeu-se uma atitude 

quando a pessoa pensa, sente e atua de forma mais ou menos constante frente ao objeto concreto 

a quem dirige essa atitude” (ZABALA, 1998, p. 47). 

O problema com o trânsito está presente na vida de qualquer cidadão, residente em 

cidades desenvolvidas, cidades pequenas ou quem mora em zona rural, ambas as realidades 

proporcionam aos alunos o contato com diversas situações que lhes exigem uma atitude frente 

à determinada realidade e uma aproximação efetiva que necessita de conhecimentos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Por ser um problema social, o trânsito precisa se fazer presente no cenário educacional, 

para que alunos, professores e demais funcionários criem hipóteses e encontrem juntos soluções 

para resolver determinada situação. “Resolver um problema consiste em encontrar um caminho 

não conhecido antes; encontrar uma saída para uma situação difícil; alcançar um objetivo sem 

conhecimento preexistente” (SASSERON; MACHADO, 2017, p. 29). É necessário 

problematizar um fato social no ambiente escolar. Segundo Sasseron e Machado (2017) 

 

Problematizar consiste em abordar questões reconhecidamente conflitantes da 

vida e do meio do estudante; investigar, para entender melhor a situação e 

desencadear uma análise crítica e reflexiva para que ele perceba a necessidade 

de mudanças (SASSERON; MACHADO, 2017, p. 31). 

 

Sendo o trânsito um problema social e também natural, basta a escola promover ações 

que envolvam tamanha demanda em suas práticas curriculares aproveitando os conhecimentos 

prévios que os alunos têm. Nas aulas de Ciências Naturais, que esteja alinhada com as 

metodologias do Ensino de Ciências por Investigação, o professor tem um grande arsenal de 

situações que impulsionam a investigação. De acordo com Sasseron e Machado, “o ensino de 

Ciências deve propiciar a investigação, desenvolvendo habilidades do pensamento científico 

que promovam uma criticidade em relação ao mundo” (SASSERON; MACHADO, 2017, p. 

31). Os autores ainda advertem que 

 

Não se trata, pois, de uma reflexão passiva sobre os problemas locais, mas 

uma reflexão indócil e participativa na forma de pensar o problema, na 

elaboração de hipóteses, na construção de justificativas e na argumentação 

como capacidade de expressão (SASSERON; MACHADO, 2017, p. 32).   
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Se partirmos da realidade de que o trânsito vem, ao longo dos anos, se tornando um 

problema social que exige a participação de todos para juntos encontrarmos as melhores 

soluções, antes de qualquer coisa requer do aluno e do professor, ambos os cidadãos, não mais 

uma postura de um analfabeto científico, e sim, uma atitude de um indivíduo alfabetizado 

cientificamente. De acordo com os autores Sasseron e Machado (2017) 

 
A Alfabetização Científica concebe o ensino em uma perspectiva 

problematizadora, participativa, em que os alunos utilizam habilidades típicas 

das Ciências para intervir no mundo. O alfabetizado cientificamente 

compreende de que modo os conhecimentos científicos estão ligados a sua vida 

e ao planeta, participando de discussões sobre os problemas que afetam a 

sociedade. (SESERRON; MACHADO, 2017, p. 32). 

 

Em virtude dos fatos mencionados acerca da Educação para o trânsito, é preciso que os 

sistemas educacionais despertem atenção para essa problemática e passe a incluir no currículo 

formal do componente curricular Ciências Naturais para o Ensino Fundamental nos anos 

iniciais das escolas brasileiras discussões que possibilitem ao professor um ensino investigativo 

partindo de situações problemas que o estudante vivencia diariamente, permitindo que o 

aprendizado escolar se torne uma artilharia para as injustiças sociais. 

Essas atitudes só serão desenvolvidas mediante a prática de um ensino de Ciências 

Naturais que desperte nos estudantes, desde o início de sua formação, uma Alfabetização 

Científica por meio de um aprendizado que possibilite ao aluno exercitar seus conhecimentos 

escolares em suas relações sociais, como um cidadão que faz jus a todo aprendizado científico. 
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CAPÍTULO V 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O referido capítulo expõe as características metodológicas da pesquisa, descreve os 

instrumentos de coleta de dados e, por fim, exibe a organização das categorias e subcategorias 

que serviram como base norteadora para a análise dos dados 

 

5.1 Como tudo começou... 

 

O longo percurso de estruturação da pesquisa se deu desde uma ideia inicial que emergiu 

das formações continuadas do Programa PACTO em 2017 desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Educação em parceria com o Governo do Estado. Na ocasião, o primeiro autor 

dessa pesquisa era o formador local do PACTO no município de Itamari/BA, um curso 

oferecido para os(as) professores(as) que trabalham no Ciclo de alfabetização – 1º, 2º e 3º ano 

do Ensino Fundamental.  Nesse mesmo período, surgiu a necessidade de investigar se os(as) 

professores(as) que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental desenvolviam aulas de 

Ciências Naturais. Durante as orientações com o segundo pesquisador, as ideias foram se 

fortalecendo e novas inquietações surgiram, dando origem a esta pesquisa. 

Conhecedor da realidade educacional do município em questão, por ser professor 

efetivo da rede municipal e, atualmente, estar como coordenador geral, alinhado às discussões 

ocorridas durante as disciplinas do mestrado, chegamos à conclusão de que os(as) 

professores(as) desenvolvem aulas de Ciências Naturais em suas turmas, mesmo que 

esporadicamente. 

Tendo respondido a problemática inicial de que os professores desenvolvem aulas de 

Ciências Naturais nas turmas do Ciclo de alfabetização, chegamos a outra situação problema, 

de que os(as) professores(as) poderiam não ter recebido formação continuada na área de 

Ciências Naturais, apenas formações nas disciplinas de Português e Matemática, pois já haviam 

deixado explícito que nunca tiveram frequentado formações na área de Ciências Naturais. 

Diante dessa realidade, estava posta a problemática de que os educadores, que atuam nos anos 

iniciais do EF no município de Itamari Bahia, não participavam de formação na área de Ciências 

Naturais.  

Em garimpagem sobre estudos na área de Ciências Naturais, fomos encontrando temas 

que estavam ligados ao ensino dessa área e que supostamente os(as) professores(as) do EF do 

município não conheciam ou não tiveram a oportunidade de aprofundar os conhecimentos. 



101 
 

 
 

Assim, percebemos que o Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) e a Alfabetização 

Científica (AC) não faziam parte da realidade educacional de Itamari. O PACTO, Programa 

que eles tinham frequentado, não contemplava as discussões sobre o Ensino por Investigação 

(EI) e nem Alfabetização Científica, as formações do Programa promoviam debates sobre 

Alfabetização e Letramento e Alfabetização Matemática. 

Cientes da ausência de formação continuada na área de Ciências Naturais para os(as) 

professores(as) da EF anos iniciais e da presunção de que os docentes não conheciam a temática 

da metodologia da ENCI e o termo Alfabetização Científica, optamos por investigar a formação 

do(a) professor(a). 

Dessa maneira, emerge a questão problematizadora que norteou toda essa pesquisa: Em 

que medida um curso de formação continuada de professores, baseado na metodologia 

investigativa e no trânsito como contexto, possibilita aos docentes participantes a aquisição de 

conceitos científicos e ferramentas didático-metodológicas para a promoção da Alfabetização 

Científica nas aulas de Ciências Naturais no Ensino Fundamental anos iniciais? 

A pesquisa tinha como objetivo geral analisar os limites e possibilidades de um curso 

de formação de professores dos anos iniciais, com vista à Alfabetização Científica realizada a 

partir da abordagem do Ensino de Ciências por Investigação partindo do tema Educação para o 

Trânsito. Os objetivos específicos pretendiam detectar se e de que forma os professores 

participantes da pesquisa trabalham conteúdos de ciências em suas aulas; identificar qual a 

abordagem pedagógica que os professores participantes da pesquisa utilizam em suas aulas; 

traçar o panorama da prática docente quanto às metodologias adotadas pelos professores 

participantes da pesquisa; e, por fim, aplicar um minicurso para formação de professores que 

lecionam a disciplina de Ciências do 1º ao 5º ano, com vista ao “uso” da abordagem 

investigativa e da Educação para o Trânsito 

Com a definição do problema de pesquisa e a composição dos objetivos propostos, 

estruturamos o projeto de pesquisa e o apresentamos ao Secretário de Educação do município 

de Itamari, bem como solicitamos autorização para que pudéssemos realizar o estudo com 

os(as) professores(as) de Ciências Naturais do Ensino Fundamental. Após a autorização da 

Secretaria Municipal de Educação, submetemos o projeto ao Sistema Plataforma Brasil como 

norma para pesquisa com seres humanos. 
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5.2 Encadeamento e as inquietações éticas da pesquisa  

 

Nossa investigação é de abordagem qualitativa, entendendo que a construção da 

“realidade em estudo, está interessada nas perspectivas dos participantes, em suas práticas do 

dia a dia e em seu conhecimento cotidiano relativo à questão em estudo” (FLICK, 2009, p.16). 

A pesquisa qualitativa tem sua estrutura metodológica bem definida de forma a investigar 

determinada situação que desperte a inquietação do pesquisador. Para Uwe Flick (2009), “os 

pesquisadores estão interessados na organização formal do falar sobre algo e não no sentido 

que as pessoas atribuem ao fenômeno. Porém, a análise de conversação é um exemplo 

destacado da pesquisa qualitativa” (FLICK, 2009, p. 16). 

Dessa feita, uma pesquisa qualitativa centra seus métodos de pesquisa de forma a 

promover a confabulação entre os(as) participantes(as) e de forma que fortaleça o diálogo entre 

o pesquisador e os membros da pesquisa, assim como a interação entre os(as) próprios(as) 

participantes.  

Segundo Flick (2009)  

 

O mais importante método qualitativo para coleta e análise de dados pode ser 

situado nessas perspectivas, da seguinte forma. Na primeira perspectiva, 

predominam as entrevistas semiestruturadas ou narrativas e os procedimentos 

para codificação e análise de conteúdo. Na segunda perspectiva de pesquisa, 

os dados são coletados em grupos focais, etnografia ou observação 

(participante) e pelo registro de interações em áudio ou vídeo (FLICK, 2009, 

p. 27).   

 

Moraes e Galiazzi (2007) reforçam a relevância de pesquisas qualitativas, afirmando 

que estudos com esta abordagem  

 

Pretende aprofundar a compreensão dos fenômenos que investiga a partir de 

uma análise rigorosa e criteriosa desse tipo de informação. Não pretende testar 

hipótese para comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa; a intenção é a 

compreensão, reconstruir conhecimentos existentes sobre os temas 

investigados (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 11). 

 

Fundamentado pela proposta de Flick (2009), Moraes e Galiazzi (2007) e almejando 

alcançar os objetivos propostos pelo estudo, escolhemos como instrumento de pesquisa de 

coleta de dados o questionário (apêndice 03), a entrevista semiestruturada (apêndice 04) e o 

grupo focal (apêndice 05).   
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No uso do questionário, “devem ser incluídas apenas as perguntas relacionadas ao 

problema proposto; a pergunta não deve sugerir respostas; a pergunta deve possibilitar uma 

única interpretação” (GIL, 2010, p. 104).  

A entrevista realizada com os(as) professores(as) possibilitou “[...] a captação imediata 

e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informação e sobre os 

mais variados tópicos” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 34).  

A realização do grupo focal facilitou uma interação entre os(as) professores(as) tendo 

como ponto de partida o lançamento de questões para todos(as) os(as) participantes, ao tempo 

em que expuseram suas opiniões tornando um espaço de socialização e troca de experiência. 

Segundo Barbour (2009), o grupo focal  

 

[...] se baseia em gerar e analisar a interação entre participantes, em vez de 

perguntar a mesma questão (ou lista de questões) para cada integrante do 

grupo por vez, o que seria a abordagem favorecida pelo que é mais usualmente 

referido como sendo a “entrevista de grupo” (BARBOUR, 2009, p. 20). 

 

A pesquisa caracterizou-se como intervenção pedagógica, que de acordo com os estudos 

de Damiani; Rochefort et al (2018, p. 58) “são investigações que envolvem o planejamento e a 

implementação de interferências (mudanças, inovações) – destinadas a produzir avanços, 

melhorias, nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas participam – e a posterior 

avaliação dos efeitos dessas interferências”.  

O estudo teve como técnica a observação participante, pois “o pesquisador pode ter 

acesso a uma gama variada de informações, até mesmo confidenciais, pedindo cooperação ao 

grupo. Contudo, terá em geral que aceitar o controle do grupo sobre o que será ou não tornado 

público pela pesquisa” (LÜDKE; ANDRÉ, 2017, p. 29).  

O acervo documental produzido durante a realização da pesquisa, os dados angariados 

foram analisados por meio da Análise Textual Discursiva (ATD), que  

 

Pode ser compreendida como um processo auto-organizado de construção de 

compreensão em que novos entendimentos emergem a partir de uma 

sequência recursiva de três componentes: a desconstrução dos textos do 

“corpus”, a unitarização; os estabelecimentos de relações entre os elementos 

unitários, a categorização; o captar o emergente em que a nova compreensão 

é comunicada e validada (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 12).   

 

O campo da pesquisa foi a aplicação de um minicurso para os(as) professores(as) das 

escolas da rede pública de ensino da cidade de Itamari/BA, que lecionam o componente 

curricular de Ciências Naturais no Ensino Fundamental (EF) anos iniciais. O município passou 
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a adotar o trabalho nos anos iniciais com a divisão por disciplina, o que possibilitou a aplicação 

do minicurso com a maioria dos(as) docentes que trabalham com a disciplina de Ciências 

Naturais. 

Após a submissão e aprovação da proposta de pesquisa pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), a qual foi 

encaminhada pelo Sistema Plataforma Brasil, foi deferida sua aprovação no dia 22 de fevereiro 

de 2019, sob o parecer 3.165.631, permitindo o início da pesquisa. 

 Munido de toda documentação necessária para a realização de uma pesquisa científica 

com seres humanos, deu-se início aos trabalhos. Estabelecemos o primeiro contato com as cinco 

escolas que atendem aluno do Ensino Fundamental e com os(as) dezessete docentes do 

município que lecionam a disciplina de Ciências Naturais nas Turmas do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, e que estão atuando no Sistema Municipal de Ensino de Itamari/BA.  

No passo seguinte, tivemos o primeiro encontro com os(as) professores(as). Nesse 

encontro, que aconteceu no dia 26 de março de 2019, fizemos a apresentação detalhada da 

proposta da pesquisa; estavam presentes onze docentes, dos(as) dezessete que foram 

convidados(as). Na oportunidade, foram expostos os objetivos da pesquisa, bem como lidos e 

explicados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de Autorização de 

uso de Imagem (TAI). Deixamos claro que eles(as) eram livres em participar ou não da pesquisa 

e que a mesma não fazia parte das políticas de formação docente que o município desenvolve 

por meio da Secretaria Municipal de Educação.  

No momento das discussões, foram apresentadas as funções de cada pessoa, enquanto 

participante da pesquisa e a nossa função enquanto pesquisadores, assim como os seus 

benefícios e riscos. Ainda que estivessem expostos nos termos, optamos por explicar para que 

não houvesse possíveis dúvidas. Evidenciamos também o que seria feito com o resultado da 

pesquisa, tornando-a pública, e que os participantes não seriam expostos em nenhum momento, 

usando nomes fictícios para identificá-los(as).  

Explicamos que as imagens das formações ficariam sob a responsabilidade dos 

pesquisadores e que poderiam ser utilizadas para eventuais necessidades, tanto quanto na 

elaboração do texto final da pesquisa. Após todos os esclarecimentos, foram distribuídos os 

termos aos(as) onze professores(as) que se fizeram presente no encontro de abertura, alguns 

assinaram os termos e outros preferiram levar para casa com o intuito de pensar melhor se 

queriam ou não fazer parte da pesquisa.   

No mesmo encontro de abertura, ressaltamos que no percurso da pesquisa, seriam 

aplicados alguns instrumentos de coleta de dados, como forma de obter informações que 
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possibilitassem a análise do minicurso. Informamos que seriam três instrumento:  primeiro, o 

questionário; segundo, a entrevista e, por fim, a aplicação do grupo focal. Explicamos também 

que os encontros formativos, assim como o grupo focal, seriam gravados em imagem e áudio, 

para posterior análise.  

Ao final do encontro de abertura, aplicamos o questionário com todos(as) os(as) 

professores(as) presentes. Aproveitando o ensejo, foi aberta a oportunidade para que os(as) 

docentes escolhessem o melhor dia da semana para a realização dos encontros formativos e 

optaram pela segunda-feira pelo fato da possibilidade da participação de todos(as). 

Por fim, salientamos que a intenção da pesquisa era investigar o poder de um curso de 

formação continuada na atuação do(a) professor(a) e que, dessa forma, a prática pedagógica em 

sala de aula não era o objetivo da pesquisa. Sendo assim, durante a pesquisa, não seria realizada 

nenhuma visita à sala de aula que eles(as) atuam, porque o foco era o minicurso e não a 

aprendizagem dos alunos. Finalizamos a noite do encontro de abertura com um coffee break 

como forma de agradecimento pela presença de cada professor(a) e já deixamos agendado o II 

encontro para o dia 01 de abril de 2019, às 19h, no local específico em que aconteceriam as 

formações, destacando que seria trabalhado o que fosse diagnosticado na aplicação do 

questionário. 

A pesquisa foi estruturada de forma que, na análise dos dados, fosse possível fazer a 

triangulação das informações. A prática da triangulação “permite que o pesquisador possa 

lançar mão de três técnicas ou mais com vistas a ampliar o universo informacional em torno de 

seu objeto de pesquisa, utilizando-se, para isso, por exemplo, do grupo focal, entrevista, 

aplicação de questionário, dentre outros” (MARCONDES; BRISOLA, 2014, p. 203). 

Sendo assim, com a prática da triangulação dos dados, foi possível confrontar as 

informações que os(as) professores(as) nos forneceram, não como forma de comprovar a 

veracidade das informações, mas sim de avaliar a compreensão dos(as) envolvidos(as) com a 

pesquisa, por meio de três etapas:– Diagnóstico (primeira etapa); Avaliação do processo 

(segunda etapa) e Análise do minicurso (terceira etapa). 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Questionário

io 
1
º 

2
º

Avaliar o percurso do minicurso. 
 

Diagnosticar os conhecimentos prévios dos professores. 
 

Diagrama 1: Ordem da aplicação dos instrumentos de coleta de dados 
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Fonte: Criado pelos autores 

 

Visando conseguir informações sobre os conhecimentos que os(as) docentes tinham, 

aplicamos o questionário diagnóstico. Segundo Dalberio e Dalberio (2009, p. 219), “o 

questionário é viável para se obter as informações necessárias junto a uma população (ou 

sujeito) informante”. Decidimos utilizar o termo questionário diagnóstico por ser aplicado no 

início da formação e pelo objetivo central que era diagnosticar os conhecimentos prévios que 

os professores tinham acerca da temática do minicurso. Masini, referendado nas pesquisas de 

Ausubel (1968), afirma que  

 

Desvendar o que o aluno “já sabe” implica consciência do professor sobre o 

processo relacional no qual ele próprio está contido como participante do 

mesmo contexto cultural e social, mesmos valores, linguagem e conceitos de 

seu aluno (MASINI, 2011, p.19). 

 

Sinalizamos que na situação da pesquisa, o(a) professor(a) participante passou para a 

função de aluno, afinal queríamos saber os conhecimentos prévios do(a) professor(a). 

Com a aplicação do questionário, foi possível organizar o minicurso no formato de 

oficina pedagógica, não como forma de oferecer aos(as) professores(as) “receitas” para 

desenvolver um Ensino Investigativo nas aulas de Ciências Naturais, mas enquanto 

possibilidade de promover nos docentes uma aproximação com os conteúdos trabalhados por 

meio da ludicidade e da contextualização com as suas práticas em sala de aula. 

Com o curso já iniciado e trabalhado, algumas apreciações sobre Alfabetização 

Científica, metodologia Ensino de Ciências por Investigação, alguns conceitos de Física e tendo 

a Educação para o Trânsito como contexto, aplicamos a entrevista, com a pretensão de avaliar 

o percurso percorrido até então e, dessa forma, replanejar os encontros seguintes. A entrevista 

aconteceu individualmente em horário oposto aos encontros formativos, na própria escola onde 

o(a) professor(a) trabalha, no momento da atividade complementar. Por ser entrevistado um(a) 

professor(a) em momentos diferentes, não fizemos a gravação da entrevista, optamos por usar 

apenas o notebook para registrar a fala de cada um(a). 

Ter executado a entrevista no meio do percurso foi de extrema relevância, pois permitiu 

uma maior aproximação entre nós pesquisadores e os(as) professores(as), conseguimos 

Grupo Focal 3
º

Captar dados que contribuam para a análise do 

minicurso.  
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esquematizar os encontros posteriores com um conhecimento mais aprofundado das 

necessidades dos(as) docentes. 

 Para Dalberio e Dalberio (2009)  

 

A entrevista se estabelece a partir das ideias, preocupações e cuidados 

apresentados anteriormente. Na entrevista, a construção e a aplicação do 

instrumento estão em consonância direta com os objetivos da pesquisa, com a 

questão básica da investigação e com a consistência teórica e prática na 

preparação do percurso da pesquisa (DALBERIO; DALBERIO, 2009, p. 

216). 

 

Na realização da entrevista, foi possível obter informações que serviram como 

referência tanto para avaliar os encontros anteriores como também para conseguir informações 

que serviram como base para a triangulação. Os autores Dalberio e Dalberio (2009) ainda 

ressaltam que “o pesquisador, estando atento às técnicas de aplicação do formulário em uma 

entrevista, obtém dados precisos sobre a realidade” (DALBERIO; DALBERIO, 2009, p. 215). 

Por fim, foi desenvolvida a técnica do grupo focal (GF). A prática do grupo focal 

contribuiu para recolher mais informações dos(as) professores(as) sobre o curso e também 

possibilitou que os(as) integrantes da pesquisa esclarecessem suas dúvidas e, ao mesmo tempo, 

contribuiu para o entendimento do(a) colega por meio das discussões ocorridas. Com a prática 

do GF, foi possível analisar o percurso do minicurso, identificando os limites e as possibilidades 

de um curso de formação continuada. A realização do grupo focal se deu por meio de uma 

dinâmica (anexo) que possibilitou a interação de todos(as) os(as) envolvidos(as). 

Por serem todos(as) professores(as) que lecionam o mesmo componente curricular, 

Ciências Naturais, teve-se um grupo homogêneo profissionalmente. As discussões ocorridas no 

GF foram de grande valia para a arrecadação de informações que serviram como análise de 

dados. De acordo (RESSEL; al et, 2008, p. 781), “a formação do GF é intencional e pretende-

se que haja, pelo menos, um ponto de semelhança entre os participantes”. 

 

5.3 Estrutura organizacional dos instrumentos de coleta de dados 

 

Os instrumentos de coleta de dados, questionário, entrevista e grupo focal foram 

organizados por seções, como estão demonstrados no diagrama 2. A organização do 

questionário diagnóstico e da entrevista avaliativa tiveram praticamente a mesma estrutura, 

exceto as seções 5, 6 e 7. 

Das seções definidas para os instrumentos de coleta de dados, algumas não foram 
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contempladas no grupo focal, porque já tinham sido respondidas na aplicação do questionário 

e na realização da entrevista, como fica evidenciado no diagrama 2.  

 

Diagrama 2 : Sistematização das seções dos instrumentos de coleta de dados 

 

Fonte: Montado pelos autores 

 

5.4 O caminho percorrido até a análise dos dados 

 

Tendo aplicado todos os instrumentos de coleta de dados – questionário, entrevista e 

grupo focal, conseguimos obter elementos contundentes que serviram para apreciação, estudo, 

investigação e análise, embasando-se teoricamente pelas pesquisas de Moraes e Galiazzi (2007) 

que propõem a Análise Textual Discursiva como uma das diversas ferramentas para a análise 

de pesquisas científicas.  

O que conseguimos como dados para a análise foram relatos, opiniões, questionamentos 

e muitas informações que, aparentemente, serviriam como base para posteriores estudos, afinal 

“por detrás do discurso aparente geralmente simbólico e polissêmico esconde-se um sentido 

que convém desvendar” (BARDIN, 2016, p. 20). 

Dessa maneira, as informações coletadas na aplicação dos instrumentos de pesquisa, por 

meio das filmagens, das imagens e dos áudios obtidos durante a execução do minicurso, foram 

lidas, ouvidas, transcritas, interpretadas e analisadas como ferramenta de testagem das hipóteses 

lançadas no início desse estudo. 

Os dados foram analisados mediante as concepções de Moraes e Galiazzi (2007) sobre 

Questionário

Entrevista

Grupo Focal

• Seção 1: Quanto à atuação profissional

• Seção 2: Quanto à formação acadêmica

• Seção 3: Quanto à formação continuada

• Seção 4: Quanto às concepções pedagógicas

• Seção 5: Quanto aos conceitos trabalhados em sala de aula

• Seção 6: Quanto às disciplinas trabalhadas em sala de aula

• Seção 7: Quanto ao ensino de Ciências Naturais

• Seção 1: Quanto à atuação profissional 

• Seção 2: Quanto à formação acadêmica

• Seção 3: Quanto à formação continuada

• Seção 4: Quanto às concepções pedagógicas

• Seção 5: Quanto à participação no minicurso

• Seção 6: Quanto aos conceitos trabalhados no minicurso 

• Seção 1: Quanto à proposta do minicurso

• Seção 2: Quanto aos conceitos trabalhados no minicurso 

• Seção 3: Quanto aos procedimentos metodologicas do minicurso

• Seção 4: Quanto à contribuição do minicurso 
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a Análise Textual Discursiva. Tivemos como base de análise as orientações dos quatro focos 

que os autores propõem – “Desmontagem dos textos; Estabelecimento de relações; Captando o 

novo emergente e um processo auto-organizado” (MORAES; GALIAZZI (2007, 11/12). No 

quadro 1, encontram-se as características dos quatro focos que os autores propõem para a 

análise dos dados.   

Quadro 1 : Foco da análise dos dados e suas respectivas características  

 

Fonte: Estruturado pelos autores a partir dos conceitos de Moraes e Galiazzi3 (2007, p.11/12) 

 

 

Seguindo o que os autores propõem, como etapa para análise dos dados, realizamos cada 

foco por meio da interpretação e compreensão obtidas na realização dos instrumentos de coleta 

de dados. Esse processo de análise foi feito por meio das categorias pré-estabelecidas antes da 

análise do “corpus” (BARDIN, 2016, p. 130).  

As categorias emergiram com o aprofundamento do referencial teórico no momento da 

estruturação dos instrumentos de coleta de dados e, ao decorrer do estudo, foi se organizando 

por meio do método dedutivo, movimento do geral para o particular que “implica construir 

categorias antes mesmo de examinar o “corpus”. As categorias são deduzidas das teorias que 

servem de fundamento para a pesquisa” (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 23). Os autores 

denominam este tipo de categoria de “a priori”. As categorias “a priori” são agrupamentos 

constituídos precedendo a interpretação dos dados, que correspondem “a construções que o 

pesquisador elabora antes de realizar a análise propriamente dita dos dados. Provêm das teorias 

em que fundamentam o trabalho e são obtidas por métodos dedutivos” (MORAES; GALIAZZI, 

 
3 MORAES, R. GALIAZZI, M. do C. Análise textual discursiva. Ijuí: Unijuí, 2007.3

 

Desmontagem do 
texto

• Processo que
consiste na
examinação dos
textos, por meio da
fragmentação das
unidades, com o
intuito de atingir a
unidade constituintes
do fenomeno
estudado.

Estabelecimento 
de relações

• Construção das
relações entre as
unidades que
apresentam
características
próximas, resultando
na estruturação das
categorias.

Captando o 
novo emergente

• Momento da
interpretação dos
dois focos anteriores
por meio da
compreensão do
todo, dando origem
ao metatexto.

Um processo 
autoorganizado

•Etapa final da
análise de todo o
ciclo, dando origem
a novas
compreensões.
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2007, p. 25). 

Alinhando-se às pesquisas de Moraes e Galiazzi (2007) acerca da Análise Textual 

Discursiva, apresentamos nos capítulos seguintes as devidas análises do minicurso, do 

questionário, da entrevista e do grupo focal. As compreensões estão organizadas nas categorias 

e subcategorias trazidas no quadro 2. Optamos pela construção das categorias como forma de 

facilitar a interpretação dos dados e, assim, contribuir para a leitura e o entendimento do leitor, 

afinal  

O essencial no processo não é sua forma de produção, mas as possibilidades 

de o conjunto de categorias construído propiciar uma compreensão 

aprofundada dos textos-base da análise e, em consequência, dos fenômenos 

investigados. Isso, pelo menos em parte, é função das propriedades das 

categorias construídas (MORAES, GALIAZZI, 2007, p. 25/26).  

 

Quadro 2 : Estruturação das categorias e subcategorias 

Fonte: Montado pelos autores 

 

 

CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS OBJETIVOS 

 

 

Perfil Profissional 

 

1. Atuação profissional 

2. Concepção Pedagógica 

 

 

Apresentar o perfil profissional dos 

professores participantes da pesquisa. 

 

 

 

Formação docente 

 

1. Formação inicial 

2. Formação continuada 

 

 

Expor o processo formativo dos 

docentes. 

 

 

Apreciação do 

Minicurso 

 

1. Metodologia do minicurso 

2. Conceitos trabalhados nas 

aulas de Ciências Naturais 

3. Conceito de Alfabetização 

Científica 

4. Conceito de Ensino de 

Ciências por Investigação 

 

Trazer para o cenário da pesquisa os 

conceitos que foram apresentados e 

discutidos no minicurso, descrevendo 

as percepções dos professores acerca 

dos limites e possibilidades de um 

curso de formação continuada. 
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CAPÍTULO VI 

CARACTERIZAÇÃO E APRECIAÇÃO DO MINICURSO 

 

Neste capítulo, faremos a descrição do minicurso. O destaque será para as discussões 

analíticas por meio das informações coletadas durante a realização do minicurso que serviu 

como meio para a pesquisa. Serão contemplados aqui, portanto, dados retirados da análise do 

questionário, da entrevista e do grupo focal. 

     

6.1 Os aspectos do minicurso 

 

Os encontros formativos aconteceram às segundas-feiras durante os meses de abril e 

maio de 2019, com duração de três meses. A proposta curricular do minicurso era de 

instrumentalizar os(as) professores(as) sobre a Alfabetização Científica e o Ensino de Ciências 

por Investigação ancorado aos estudos das autoras Carvalho e Sasseron (2018) que propõem o 

uso de  

 

Sequências de ensino investigativas (SEIs), isto é, sequências de atividades 

(aulas), abrangendo um tópico do programa escolar em que cada atividade é 

planejada, do ponto de vista do material e das interações didáticas, visando 

proporcionar aos alunos: condições de trazer seus conhecimentos prévios para 

iniciar os novos, terem ideias próprias e poder discuti-las com seus colegas e 

com o professor passando do conhecimento espontâneo ao científico e 

adquirindo condições de entenderem conhecimentos já estruturados por 

gerações anteriores (CARVALHO, 2018, 09).  

 

Nessa perspectiva, o minicurso visava promover nos(as) docentes a reflexão da prática, 

“é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” 

(FREIRE, 1996, p. 39), de forma que os(as) mesmos(as) analisassem como estão 

desenvolvendo suas aulas de Ciências Naturais. 

Os conteúdos programáticos para o minicurso foram organizados após o encontro de 

abertura que aconteceu no dia 26 de março de 2019, por meio da análise do questionário que 

tinha como objetivo identificar os conhecimentos prévios dos(as) professores(as) acerca da 

Alfabetização Científica e da metodologia do Ensino de Ciências por Investigação e dos 

conceitos de Física e Educação para o trânsito nas aulas de Ciências Naturais. 

A partir do questionário realizado no primeiro contato com os(as) professores(as) e 

atrelado aos temas geradores propostos pelos livros didáticos de Ciências Naturais vinculados 

aos conceitos de Física e contextualizada com a temática Educação para o Trânsito, o 
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planejamento do minicurso foi efetivado tentando, ao máximo, trabalhar nas formações as 

experiências que os(as) docentes tinham. 

O minicurso teve como objetivo possibilitar aos(as) professores(as) o contato com a 

metodologia do Ensino de Ciências por Investigação, alinhado à perspectiva da Alfabetização 

Científica. Com isso, pretendemos criar um ambiente favorável para que o(a) docente refletisse 

sua prática pedagógica. Dessa forma, buscamos instrumentalizar os(as) professores(as) sobre a 

prática do Ensino de Ciências por Investigação, de modo a despertar nos(as) discentes o 

interesse em desenvolver aulas de Ciências Naturais que estejam amparadas na formação 

científica dos educandos. 

Com a análise do questionário, ficou evidenciado que os(as) professores(as) não tinham 

conhecimento dos conceitos de Alfabetização Científica e a metodologia do Ensino de Ciências 

por Investigação. Sendo assim, os conteúdos, as temáticas e os conceitos de Física foram 

esquematizados com seus respectivos objetivos, como podemos visualizar no quadro 3. 

Vale salientar que os temas escolhidos para os encontros formativos foram embasados 

por “temas geradores”, que é o “universo mínimo temático” (FREIRE, 2005, p. 101). Esses 

temas foram retirados dos livros didáticos selecionados no PNLD 2019 para os anos letivos de 

2019 a 2022, e são utilizados pelos professores(as) em suas aulas de Ciências Naturais. 

Mantendo o sigilo da identificação dos educadores, como ficou acertado no Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), informamos que os nomes dos(das) docentes serão 

substituídos por nomes fictícios. Para isso, utilizaremos os nomes da história Aprendizado no 

Trânsito (apêndice) que serviu como recurso para problematizar o quarto encontro formativo. 

Os personagens da história foram: Lisbela, Sofia, Cecília e Cruz. 
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Quadro 3 : Proposta curricular para o minicurso 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores

 
4 Nos dois primeiros encontros de formação, não trabalhamos com conceito de Física, pois o objetivo era apresentar aos(às) professores(as) os conceitos de Alfabetização 

Científica e da metodologia do Ensino de Ciências por Investigação. 
5 Os conceitos de Física se repetiram, porque os mesmos foram definidos de acordo com os conteúdos e com os temas geradores selecionados para o minicurso. 

Conteúdos Tema Gerador Conceito de Física4 Objetivo 

I 
E

ta
p

a E
n

co
n

tr
o

  

I 

 

Conceito de 

Alfabetização 

Científica 

 

Sou alfabetizado 

cientificamente? 

  

Possibilitar aos(às) professores(as) a reflexão da prática pedagógica 

a partir da apresentação do conceito de Alfabetização Científica. 

 

E
n

co
n

tr
o

  

II
 

 

Ensino de 

Ciências por 

Investigação 

 

Ensino 

Investigativo 

  

Proporcionar aos(às) professores(as) o contato com os conceitos da 

metodologia do Ensino de Ciências por Investigação, discutindo a 

importância da abordagem investigativa, 

 

II
 e

ta
p

a
 

E
n

co
n

tr
o

 

II
I 

 

 

Luz e cores 

 

 

Matéria e Energia 

 

 

Óptica geométrica5 

 

 

Compreender o significado das cores e sua relação com a luz. 

E
n

co
n

tr
o

  

IV
 

 

Fotossíntese: as 

plantas 

produzem seu 

próprio alimento 

 

Vida e Evolução 

 

Óptica geométrica 

 

Entender o processo de fotossíntese e como a poluição causada pelos 

veículos automotores interfere no processo de desenvolvimento das 

plantas. 

E
n

co
n

tr
o
 

 V
 

 

As estações do 

ano  

 

Terra e Universo 

Óptica Geométrica e 

Cinemática escolar: 

velocidade e movimento 

 

Discutir os movimentos da terra para entender as estações do ano a 

partir do movimento de translação. 
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6.2 Destino e proposta para o minicurso 

 

O minicurso montado com a intenção de testar os limites e as possibilidades de um curso 

de formação continuada, foi oferecido aos(às) professores(as) que lecionam a disciplina de 

Ciências Naturais no Ensino Fundamental anos iniciais. O curso aconteceu na cidade de Itamari, 

que fica localizada ao norte da região sul da Bahia, a aproximadamente 320 quilômetros de 

distância de Salvador, capital baiana. 

Por decisão dos(as) professores(as), as formações aconteceram sempre às segundas-feiras, 

às 19h, em um espaço preparado exclusivamente para a realização do minicurso. Com a 

participação de quatro docentes, podemos atingir quatro escolas, ficando apenas uma escola que 

atende alunos do 3º ano do Ensino Fundamental por não ter professor participante. 

O minicurso foi organizado em duas etapas; na primeira, trabalhamos os conceitos de 

Alfabetização Científica e do Ensino de Ciências por Investigação; queríamos oportunizar aos(às) 

professores(as) a compreensão sobre essas duas temáticas. É possível visualizar essa organização 

no quadro 3. Na segunda etapa, oferecemos oficinas pedagógicas envolvendo a metodologia do 

Ensino de Ciências por Investigação (ENCI), tendo o trânsito como contexto e os conceitos de 

Física, alinhado a uma metodologia lúdica, como forma motivacional, “assim como em qualquer 

aprendizagem, o ato de aprender Ciências exige motivação” (TRIVALETO; SILVA, 2017, p. 116). 

Os conteúdos programáticos foram selecionados a partir dos livros escolares que os(as) 

docentes utilizam em suas aulas, coleção Buriti Mais Ciências, da editora Moderna, editora 

responsável Ana Carolina de Almeida Yamamoto (2017), do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 

do componente curricular de Ciências Naturais. Os conceitos de Físicas trabalhados emergiram da 

escolha dos conteúdos e do “tema gerador”. Os “temas geradores” para as oficinas foram retirados 

da Base Nacional Comum Curricular (2017). 

É importante ressaltar que a BNCC (2017) apresenta três unidades temáticas “Matéria e 

energia”, “Vida e evolução” e “Terra e Universo”. As unidades temáticas servem “para orientar a 

elaboração dos currículos de Ciências; as aprendizagens essenciais a ser asseguradas neste 

componente curricular foram organizados em três unidades temáticas que se repetem ao longo de 

todo o Ensino Fundamental” (BRASIL, 2017, p. 323). 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2017), a unidade temática Matéria e 
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Energia “contempla o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia 

utilizados na vida em geral, na perspectiva de construir conhecimento sobre a natureza da matéria 

e os diferentes usos da energia” (BRASIL, 2017, p. 323). 

A unidade temática Vida e Evolução 

 

Propõe o estudo de questões relacionadas aos seres vivos (incluindo os seres 

humanos), suas características e necessidades, e a vida como fenômeno natural e 

social, os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão dos processos 

evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta. Estudam-se 

características dos ecossistemas destacando-se as interações dos seres vivos com 

outros seres vivos e com os fatores não vivos do ambiente, com destaque para as 

interações que os seres humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos 

e elementos não vivos do ambiente. Abordam-se, ainda, a importância da 

preservação da biodiversidade e como ela se distribui nos principais ecossistemas 

brasileiros (BRASIL, 2017, p. 324).   
 

A terceira unidade temática denominada Terra e Universo propõe um estudo sobre a Terra, 

o Sol, a Lua, e as relações entre ser humano e o universo. De acordo com a BNCC (2017), a unidade 

temática Terra e Universo, 

 

Busca-se a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e de outros 

corpos celestes – suas dimensões, composição, localizações, movimentos e forças 

que atuam entre eles. Ampliam-se experiências de observação do céu, do planeta 

Terra, particularmente das zonas habitadas pelo ser humano e demais seres vivos, 

bem como de observação dos principais fenômenos celestes. Além disso, ao 

salientar que a construção dos conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu de 

diferentes formas em distintas culturas ao longo da história da humanidade, 

explora-se a riqueza envolvida nesses conhecimentos, o que permite, entre outras 

coisas, maior valorização de outras formas de conceber o mundo, como os 

conhecimentos próprios dos povos indígenas originários (BRASIL, 2017, p. 326). 

 

A partir dessas três unidades temáticas e dos objetivos que cada uma traz para cada ano do 

Ensino Fundamental, alinhados aos livros textos, que definimos os conceitos de Física a serem 

trabalhados nas formações. Dessa forma, não estaríamos levando uma “receita” pronta para o(a) 

professor(a) executar em suas aulas. É preciso “que se pare de considerar os professores” como 

aplicador de teoria” (TARDIF, 2014, p. 229). Fizemos de forma que eles(as) percebessem que o 

livro escolar e a BNCC apresentam indícios que permitem ao(a) professor(a) incluir nas aulas de 

Ciências Naturais alguns conceitos de Física. 

Com o exposto até então, é possível afirmar que não levamos uma proposta elaborada para 
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treinar o(a) docente a executá-la em suas aulas de Ciências Naturais. Toda sugestão do minicurso 

tinha como referência os saberes experienciais dos(as) professores(as), uma vez que os “[...] 

professores, no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem saberes 

específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio” (TARDIF, 2014, 

p. 38/39). 

O minicurso foi delineado a partir das necessidades pedagógicas dos(as) professores(as). 

Pretendíamos enriquecer os saberes curriculares dos(as) docentes. De acordo com Tardif (2014), 

“estes saberes integram-se igualmente à prática docente através da formação (inicial e contínua) 

dos professores nas diversas disciplinas oferecidas pela universidade” (TARDIF, 2014, p. 38). 

Assim, deparamo-nos com a percepção de como proporcionar aos(as) professores(as) a “reflexão 

da prática”;  “a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, 

dialética, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 1996, p. 38). 

Para os autores Tardif e Moscoso (2018), referendados nos estudos de Donald Schön (1993) 

 

Um profissional não pode se contentar com seguir “receitas” ou “aplicar” os 

conhecimentos teóricos anteriores à ação realizada, pois cada situação profissional 

que vive é singular e exige de sua parte uma reflexão em e sobre a ação, ação 

construída em parte pelo profissional que lhe deve dar sentido, precisamente o que 

Schön (1993) denomina problem setting.  Assim, a experiência e as competências 

profissionais contribuem para gerir a prática e torná-la mais autônoma (TARDIF; 

MOSCOSO, 2018, p. 391). 

 

Os dois meses de duração do minicurso, aparentemente curtos, foram o suficiente para 

despertar nos(as) professores(as) a possibilidade de refletir a sua prática pedagógica, como 

podemos conferir na fala de uma participante:  

 

Lisbela: Eu precisava de um curso desses, para pensar minhas aulas. 

 

Apesar de todos os percalços ocorridos durante o minicurso, tivemos grandes resultados 

que serão apresentados, analisados e discutidos nas páginas seguintes, como forma de situar o leitor 

das possibilidades e limites de um curso de formação continuada para os(as) professores(as) de 

Ciências Naturais. 

 

 



117 
 

 
 

6.3 Análise dos encontros formativos do minicurso 

 

O minicurso foi aparelhado de forma a promover a interação, socialização e a possibilidade 

da troca de experiências entre os(as) participantes da pesquisa. Os encontros formativos estiveram 

organizados da seguinte forma: 

 

1º encontro - Apresentação da proposta do projeto de pesquisa 

26 de março de 2019 

 

Quadro 4 : Proposta para o encontro de abertura 

Objetivo Conteúdo 

Apresentar a proposta da pesquisa para os(as) 

professores(as) que trabalham com Ciências 

Naturais e os respectivos objetivos pretendidos. 

 

Apresentação do projeto de pesquisa 

Fonte: Criado pelos autores 

 

O encontro de abertura para apresentação da pesquisa aos(às) professores(as) de Ciências 

Naturais do Ensino Fundamental anos iniciais aconteceu no dia 26 de março de 2019, às 19 horas. 

Estavam presentes onze professores(as), dos dezessete convidados das cinco escolas do município 

que atendem alunos do 1º ao 5º ano do EF. 

Os(As) professores(as) foram recepcionados com um bombom, como forma de acolhê-los, 

dando as boas-vindas, ao mesmo tempo, agradecemos por terem aceitado o convite. Seguindo, 

como forma de descontrair, ouvimos e cantamos Girassol de Kell Smith (anexo 01), abrimos o 

espaço para que os(as) presentes falassem sobre a reflexão oportunizada pela canção. 

Prosseguindo, expomos o tema, o problema, os objetivos, a metodologia e os autores que 

compõem o corpo referencial da pesquisa. Após a exposição, deixamos um momento para que 

fossem tiradas as dúvidas dos(as) professores(as). Os(As) docentes presentes questionaram: 

 

- É obrigatória a participação? 

- Qual a duração do curso? 

- Em qual dia será os encontros? 

- Todos os professores vão participar? 

- Seremos avaliados? 
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- Você vai visitar nossa sala de aula? 

 

Vale lembrar que, em alguns momentos, as falas dos(as) professores(as) não estão 

identificadas por serem questionamentos dos(as) docentes que se fizeram presente no primeiro 

encontro de abertura. Portanto, não teríamos como identificá-los entre os nomes fictícios já 

expostos anteriormente. 

Os questionamentos foram de extrema relevância para que as dúvidas fossem esclarecidas 

e os(as) professores(as) compreendessem a proposta da pesquisa. Sendo esclarecidas as dúvidas, 

realizamos a leitura e explicação dos documentos obrigatórios para a pesquisa, lemos os termos 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Termo de Autorização de uso de Imagem para que 

todos(as) observassem e tirassem as dúvidas. 

Apresentada toda documentação aos(às) professores(as), foi exposto o cronograma do 

minicurso com as datas das formações e a aplicação dos instrumentos de coleta de dados, 

questionário, entrevista e grupo focal. Nesse momento, não expusemos os conteúdos com os quais 

iríamos trabalhar nas formações e justificamos que os conteúdos seriam retirados do livro didático 

após a aplicação do questionário diagnóstico, que seria aplicado ao término do encontro de 

abertura.  

Após esse momento, foram distribuídos os termos para que os(as) presentes assinassem ou 

não e, dessa forma, estariam participando da pesquisa. No momento, também foi explicado que 

mesmo que eles(as) assinassem os termos, eram livres para desistir dos encontros sem nenhum 

prejuízo, tanto para eles(as) quanto para o andamento da pesquisa. 

 Nesse momento, foi dado um tempo para que cada professor(a) lesse os termos, refletisse 

e decidisse se queria participar. Alguns(mas) preferiram não assinar naquele momento e levaram 

para casa. 

 

- Posso levar para ler e pensar melhor se irei ou não participar? 

- Não vou assinar aqui não. 

- Na próxima semana eu trago assinado, pode ser? 

- Vou levar para fazer a leitura com mais calma. 

 

Diante dos questionamentos, deixamos livres para que os(as) professores(as) assinassem 

naquele momento ou levassem para casa. Sendo assim, não estaríamos impondo que eles(as) 

fizessem parte da pesquisa.  

Dos(as) onze professores(as) presentes, sete assinaram o Termo de consentimento livre e 
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esclarecido (TCLE) e o Termo de autorização de uso de imagem e de depoimento (TAID); quatro 

levaram para casa e não devolveram. No quadro 5, é possível perceber o número de documentos 

assinados e o número de professores(as) que realmente fizeram parte da pesquisa. 

 

Quadro 5 : Número de professores(as) e Termos assinados. 

Número de 

professores 

que 

lecionam CN 

Número de 

docentes 

presentes no 

encontro de 

abertura 

 

Assinaram o 

TCLE 

 

Assinaram o 

TAID 

 

Levaram os 

Termos pra 

casa 

 

Participaram 

da pesquisa 

17 11 07 07 04 04 

Fonte: Montado pelos autores 

 

Um ponto que merece ressalva é que os(as) quatro educadores(as) que levaram os termos 

TCLE e TAID para fazer a leitura em casa, não foram os(as) mesmos(as) docentes que decidiram 

participar do estudo. 

Recolhido os termos assinados, aplicamos o questionário diagnóstico para todos os(as) 

professores(as) que estavam presentes. Mesmo aqueles que não assinaram os termos também 

responderam, evitando que as respostas fossem contaminadas com a realização do segundo 

encontro, que seria estruturado após a análise do questionário. No momento em que os(as) docentes 

estavam respondendo o questionário, apareceram algumas dúvidas que eles(as) tiraram entre si e 

algumas outras eles(as) expuseram publicamente. 

 

- Quem ofereceu a formação PACTO foi o governo federal ou estadual? 

- Já ouvi falar em Alfabetização e Letramento, mas Alfabetização Científica. nunca ouvi 

falar. 

- A Física que aparece aqui na questão um, do item “quanto aos conceitos trabalhados em 

sala de aula, é Educação Física ou aquela Física do Ensino Médio? 

- A metodologia do Ensino de Ciências que a questão quatro, do item “quanto ao ensino 

de Ciências Naturais” é a mesma metodologia que a gente aprende na faculdade. 

Metodologia do Trabalho Científico? 

 

 Após todos(as) terem respondido os questionários, recolhemos e fizemos os 

agradecimentos finais pela participação no encontro de abertura e reforçamos o convite para o 

segundo encontro que aconteceria na semana seguinte. Finalizamos a noite com um coffe break. 
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2º encontro – Formação acerca da temática Alfabetização Científica 

01 de abril de 2019 

 

Quadro 6 : Proposta para o primeiro encontro formativo 

Objetivo Tema Gerador Conteúdo 

 

Possibilitar aos(às) professores(as) a 

reflexão acerca da prática pedagógica a 

partir da apresentação do conceito de 

Alfabetização Científica. 

 

 

Sou alfabetizado 

cientificamente? 

 

Conceito de Alfabetização 

Científica. 

Fonte: Criado pelos autores 

 

A partir deste capítulo, centraremos as discussões nos(as) quatro professores(as) que 

decidiram participar das formações. Dessa maneira, será possível identificá-los(las) com os 

respectivos nomes Lisbela, Cruz, Sofia e Cecília. Em determinados momentos, aparecerão Luiz, 

Lú e Luizinho. Estes são alguns nomes que os(as) professores(as) usam para identificar o primeiro 

autor deste estudo. 

No segundo encontro, que estava previsto para acontecer no dia 01 de maio de 2019, apenas 

a professora Lisbela compareceu. Dessa forma, não foi possível desenvolver a proposta apresentada 

no quadro 6, ficando prorrogada para a semana seguinte. Nesse dia, tivemos a visita da 

coordenadora pedagógica da escola do 4º ano do Ensino Fundamental. 

Por falta dos(as) demais participantes, agradecemos a visita da coordenadora, da professora 

Lisbela e estendemos o convite para os próximos encontros. 

 

3º encontro – Formação acerca da temática Alfabetização Científica 

08 de abril de 2019 

 

Quadro 7 : Proposta para o primeiro encontro formativo6 

Objetivo Tema Gerador Conteúdo 

   

 
6 A proposta se repete devido o primeiro encontro não ter acontecido pelo número de participante ser pequeno. 
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Apresentar o conceito de Alfabetização 

Científica, possibilitando a reflexão da 

prática pedagógica quanto ao 

desenvolvimento da AC nas aulas de 

Ciências Naturais. 

Sou alfabetizado 

cientificamente? 

Conceito de Alfabetização 

Científica. 

Fonte: Criado pelos autores 

 

No primeiro encontro formativo, recepcionamos os(as) professores(as) entregando o 

questionamento: Sou alfabetizado cientificamente? inserido em uma bexiga.  Eles(as) não sabiam 

o que estava escrito no papel, e, ao fazerem a leitura em voz alta, perceberam que era o mesmo 

questionamento pra todos(as) participantes(as). Ao responderem o questionamento, os(as) 

professores(as) foram socializando seu entendimento sobre Alfabetização Científica. 

 

Sofia: É uma pergunta bem profunda. 

Lisbela: Eu não vou dizer que sou alfabetizada cientificamente, porque a palavra 
cientificamente é muito forte. 

Lisbela: Tem algumas coisas no meu alfabetizar que deixa a desejar. Então, vou dizer que 

não sou alfabetizada cientificamente. 

Sofia: Hum! Cientificamente, é muito profundo. Eu nem sei direito o que quer dizer isso. 

Cruz: Eu? Estou aqui para aprender. 

 

Nesse momento, percebemos que os(as) professores(as) apresentaram dúvidas sobre a 

questão problematizadora: Sou alfabetizado cientificamente? Os(as) três professores(as) que 

estavam presentes na formação não sabiam ao certo o que seria Alfabetização Científica? Antes de 

debatermos os conceitos de Alfabetização Científica referendado em Chassot (2018), Chassot 

(2003), Sasseron e Machado (2017), aplicamos a dinâmica O que é ciência? (apêndice) que tinha 

como objetivo adquirir informações sobre o que os(as) professores(as) entendem por Ciência. Com 

a aplicação da dinâmica, foi possível perceber a visão que os(as) três docentes têm sobre a Ciência. 

 

Cruz: Ciência pra mim é conhecimento, estudo do meio, convivência e envolvimento com 

tecnologia. 

Lisbela: Vejo a ciência como um trabalho de pesquisa e conhecimento. 

Sofia: Ciência é estudo e seres vivos. 

 

A professora Cecília não aparece nas discussões da dinâmica e na questão 

problematizadora, porque chegou após a realização dessas atividades. 
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A definição de Ciência para os(as) professores(as) é conhecimento, estudo e pesquisa, um 

significado muitas vezes transmitido nas aulas de Ciências Naturais, como uma ciência que está 

apenas para servir a população e vinculada aos conhecimentos escolares. Não percebem a Ciência 

“como uma linguagem para facilitar nossa leitura do mundo (CHASSOT, 2018, p. 83), e sim uma 

ciência ainda centrada na verdade absoluta. 

Como forma de melhor explicar ao(a) professor(a) a ideia de Alfabetização Científica, 

trouxemos a definição de Alfabetização. Para essa definição, usamos como referência as pesquisas 

de Magda Soares (2017). A autora pontua que Alfabetização é o “processo de aquisição do código 

escrito, das habilidades de leitura e escrita (SOARES, 2017, p. 16). Com isso, tínhamos 

conceituado o termo Alfabetização e o termo Ciência. 

Tendo os termos adjetivados, iniciamos o debate sobre o conteúdo trazido para o encontro, 

quadro 7. Apresentamos a definição de Alfabetização Científica, que segundo a concepção de 

Chassot (2003), a “alfabetização científica pode ser considerada como uma das dimensões para 

potencializar alternativas que privilegiam uma educação mais comprometida. (CHASSOT, 2003, 

p. 91). Colocávamos que muitas vezes temos a visão de Ciência enquanto disciplina escolar e a 

Ciência como algo distinto da sala de aula, como se na escola não se fizesse Ciência.  

 

Lisbela: Quem somos nós pra discordar de Chassot? (risos). 

Cruz: Ô, Luiz! Tu queres que eu seja bem sincero contigo? A Ciência a cada dia se renova. 

 

A fala da professora Lisbela, é um indício de que os(as) professores(as) não estão 

acostumados a questionar, a duvidar da produção científica, principalmente, quando é uma 

afirmação de um(a) pesquisador(a). Os autores Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 18) destacam que 

“a educação científica também deveria promover e modificar certas atitudes nos alunos, algo que 

normalmente não consegue, em parte, porque os professores de ciências não costumam considerar 

que a educação em atitudes faça parte de seus objetivos e conteúdos essenciais [...]”. 

 Assim como a fala da professora Lisbela evidencia uma possível realidade ainda presente 

no ambiente escolar, a opinião do professor Cruz também merece uma atenção acerca do ensino de 

ciências. Realidade que, ao longo das últimas décadas vem tentando inserir no ambiente escolar 

que “aprender ciência deve ser, portanto, um exercício de comparar e diferenciar modelos, não de 

adquirir saberes absolutos e verdadeiros” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 21). 
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Como forma de enriquecer as discussões, assistimos ao vídeo: A Alfabetização Científica7, 

uma entrevista com a pesquisadora Lúcia Helena Sasseron, disponível no site da Universidade de 

São Paulo (USP) no portal e-Aulas: portal de videoaulas. Na entrevista, a autora nos situa sobre o 

período de início das discussões sobre Alfabetização Científica, ficando datado seu surgimento nos 

Estados Unidos da América em 1958. Segundo Sasseron,  

 

A ideia da AC vem como uma possibilidade de trabalhar um ensino de Ciências 

que não fosse apenas um ensino voltado para os conteúdos curriculares, mas que 

fosse possível também um envolvido dos alunos e dos professores com elementos 

mais ligados ao fazer científico (SASSERON, 2013). 

 

Em outra oportunidade, Sasseron e Machado (2017, p. 16) ressaltam que a Alfabetização 

Científica “[...] é a formação do indivíduo que o permita resolver problemas de seu dia a dia 

levando em conta os saberes próprios das Ciências e as metodologias de construção de 

conhecimentos própria do campo científico”. 

Debatíamos também um pouco da história da Ciência na sala de aula como disciplina 

curricular, fazendo menção ao ensino tradicional nas aulas de CN, como Chassot (2003) ressalta 

“não se escondia o quanto a transmissão (massiva) de conteúdos era o que importava. Um dos 

índices de eficiência de um professor – ou de um transmissor de conteúdo – era a quantidade de 

páginas repassadas aos estudantes” (CHASSOT, 2003, p. 90). Afinal, “era preciso que os alunos 

se tornassem familiarizados (aqui, familiarizar poderia até significar simplesmente saber de cor) 

com as teorias, com os conceitos e com os processos científicos (CHASSOT, 2003, p. 90).  

O autor continua enfatizando que “[...], seria desejável que os alfabetizados cientificamente 

não apenas tivessem facilitada a leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades 

de transformá-lo, e transformá-lo para melhor” (CHASSOT, 2018, p. 84, grifo de autor).  

Para esse encontro, estava programada a realização de uma atividade prática, que seria a 

análise do livro escolar. Os(as) professores(as) iriam analisar se os livros didáticos de Ciência 

Naturais possibilitam que o(a) docente desenvolva a Alfabetização Científica na sala de aula e, em 

seguida, montariam um mapa conceitual com as conclusões que eles(as) chegaram. Não foi 

possível aplicar a atividade, porque não deu tempo, devido às discussões sobre o conteúdo terem 

se prolongando. 

 
7 Disponível em: http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=3109.  Acesso em 01 de abril de 2019. 

http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=3109
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 Ao final do encontro, cantamos a música Oito anos8 dos autores Marcelo Machado Vieira 

e Paula Toller Amora (anexo 02), que promoveu uma discussão acerca do questionamento e, assim, 

concluímos o encontro com a fala de que todo conhecimento surge de uma pergunta, reforçado 

pelas ideias de Bachelard (2006) de que “[...] precisamente o sentido do problema que dá a marca 

do verdadeiro espírito científico” (BACHELARD, 2006, p. 166). 

 

4º encontro – Formação acerca da temática Ensino de Ciências por Investigação 

15 de abril de 2019 

 

Quadro 8 : Proposta para o segundo encontro formativo 

Objetivo Tema Gerador Conteúdo 

 

Proporcionar aos(às) professores(as) o 

contato com os conceitos da metodologia do 

Ensino de Ciências por Investigação, 

discutindo a importância da abordagem 

investigativa. 

 

 

 

Ensino Investigativo 

 

 

Ensino de Ciências por 

Investigação 

Fonte: Criado pelos autores 

 

A proposta para o quarto encontro, no dia 15 de abril de 2019, também teve que ser adiada 

para o dia 22 próximo, pelo número insuficiente de professor(a); apenas o professor Cruz se fez 

presente. 

 

5º encontro – Formação acerca da temática Ensino de Ciências por Investigação 

22 de abril de 2019 

 

Quadro 9 : Proposta para o segundo encontro formativo 

Objetivo Tema Gerador Conteúdo 

 

Proporcionar aos(as) professores(as) o 

contato com os conceitos da metodologia do 

Ensino de Ciências por Investigação, 

 

 

Ensino Investigativo 

 

 

 
8 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1ACVnOEoKtE. Acesso em de abril de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ACVnOEoKtE
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discutindo a importância da abordagem 

investigativa. 

Ensino de Ciências por 

Investigação 

Fonte: Criado pelos autores 

 

Para o quinto encontro, foi distribuído um kit com lápis, caneta, pasta e um bloco de 

anotações, como forma de recepcionar os(as) professores(as). Estavam presentes três 

professores(as), Lisbela, Cruz e Sofia, faltando apenas a participante Cecília. Antes de iniciarmos 

as discussões previstas para esse encontro, realizamos uma revisão sobre o tema Alfabetização 

Científica do encontro anterior. Essa revisão foi precisa para relembrar e fortalecer as discussões 

da semana antecedente. 

Como forma de introduzir os debates sobre o tema do encontro e, ao mesmo tempo, 

problematizar a formação, apresentamos aos(às) professores(as) um espaço que denominamos de 

“Espaço Ciências”, foto 1. Esse espaço foi criado pelos autores da pesquisa como forma de sugerir 

aos(às) professores(as) que montassem em suas escolas dentro de suas possibilidades. 

Estruturamos um ambiente com vários objetos que estão presente no cotidiano do ser humano, 

tínhamos a intenção de promover a discussão do quanto a Ciência está presente em nossas vidas. 

Ao sugerirmos o Espaço Ciências, pretendemos promover uma aproximação dos estudantes 

com as produções científicas, ainda vistas por muitos como algo distante de sua realidade, 

contribuindo com a visão de que a ciência é apenas produzida pelos cientistas nos laboratórios. 

Muitos estudantes “consideram a ciência como como um conhecimento neutro, desligado de suas 

repercussões sociais; [...]” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 18).   
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Fonte: Arquivo do primeiro autor 

 

Ao apresentar o Espaço Ciência, propusemos aos(as) professores(as) que montassem, 

juntos com os alunos, um espaço na sala de aula, solicitando que os estudantes levassem os objetos 

para montar o espaço, assim, iriam perceber a presença das produções científicas em seu convício 

social. Os(As) professores(as) se colocaram afirmando: 

 

Lisbela: Legal! Vou fazer na minha sala de aula. 

Cruz: Infelizmente, minha escola não tem espaço para fazer um espaço desses. 

Sofia: Vou tentar fazer nas próximas aulas de Ciências. 

Cruz: O ideal é pedir que os alunos tragam. 

Lisbela: Acredito que eles só vão trazer: plantas, corpo humano, higiene. Coisas que nós 

mesmos como professores trabalhamos na sala de aula. 

Cruz: Verdade, colega. Eles não vão conseguir fazer essa relação da ciência com o 

espelho, por exemplo. 

Sofia: Na verdade, um espaço desses nem nós mesmos não fazemos a relação da Ciência 

com esse monte de material que Luiz colocou aí. 

Lisbela: Olha, até uma panela de pressão. Risos. Nunca que os alunos vão perceber que 

existe Ciência na panela. 

 

Observando a fala dos(as) professores(as), foi possível identificar o quanto o ensino de 

Ciências Naturais está restrito apenas aos conteúdos relacionados às Plantas, à Alimentação, aos 

Hábitos de higiene e ao Corpo humano. Com isso, percebemos que as aulas de ciências podem não 

estar promovendo a investigação na sala de aula, estão sendo trabalhados apenas os conteúdos 

conceituais. 

 

Foto 1: Espaço Ciências 
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Há algumas décadas, as pesquisas em Ensino de Ciências defendem a importância 

de uma proposta de ensino comprometida com o caráter exploratório, 

investigativo e com formação do cidadão crítico. Entende-se, assim, a necessidade 

de transpor o caráter de transmissão os conteúdos meramente conceituais e 

investir numa concepção de ensino que trabalhe com aspectos próprios do fazer 

científico, favorecendo a construção desses conceitos (SEDANO; CARVALHO, 

2017, p. 201). 

 

Nesse encontro formativo, começamos a introduzir o trânsito como contexto metodológico; 

promovemos a relação da evolução da Ciência no trânsito e como o cidadão pode ser um indivíduo 

alfabetizado cientificamente nas ações diárias que as pessoas presenciam no trânsito. Atitudes que 

exigem respeito aos pedestres, aos motoristas e atos que prejudicam o meio ambiente. 

Usando o Espaço Ciência como início das discussões, problematizamos o debate com o 

questionamento: Os documentos disponibilizados pelo MEC possibilitam ao professor trabalhar o 

ENCI na sala de aula? Os documentos que nos referimos eram a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) de 2017, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1997 e o Livro Didático (LD).  

Discutimos um pouco sobre o histórico do ensino de Ciências Naturais na educação, desde a sua 

legalização a partir de 1961, com a LDB nº 4.024/61 (BRASIL, 1997, p.19). Vimos o percurso 

metodológico percorrido pela disciplina de Ciências Naturais até os dias atuais, como está explícito 

no diagrama 3. 

 

Diagrama 3 : Os métodos do ensino de Ciências Naturais 

 

Fonte: Criado pelos autores 

 

Percebemos que um dos fatores determinantes para que o ensino de Ciências Naturais tenha 

Investigativo

Experiencial

Expositivo
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sua prática centrada em aulas expositivas foi o fato de sua instituição enquanto disciplina em um 

período de práticas metodológicas tradicionais. Evidenciamos também que as aulas experienciais 

surgiram como uma prática de superação das aulas expositivas. O grande questionamento é que 

mesmo com o fazer pedagógico com atividades práticas, não existia a investigação.  

Nesse momento, os(as) professores(as) contribuíram afirmando de como era o ensino 

tradicional e qual a função do aluno, como afirmaram Cruz e Lisbela. 

 

Cruz: Deixou-se de lado a investigação. 

Lisbela: O aluno tinha que ficar parecendo....Né. (faz gesto de robô)  

 

A professora Lisbela reproduziu em sua fala e nos gestos, o que a literatura aponta sobre o 

que ensino com a metodologia tradicional exige do estudante, a propósito, a postura de reprodutor 

dos conhecimentos apresentados pelo professor. “[...], a aprendizagem escolar tende a exigir dos 

alunos aquilo para o que eles estão menos dotados: repetir ou reproduzir as coisas com exatidão” 

(POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 23). 

Percebemos também que o PCN de 1997 já trazia em seu contexto a ideia da investigação 

nas aulas de Ciências, destacando que essa necessidade de aulas investigativas não é uma 

necessidade apenas da educação contemporânea. 

 

Lisbela: Ô Deus! E era a época que o professor só falava, só falava e o aluno aprendia. 

Hoje, a gente dá oportunidade para eles questionarem, pra eles participarem da aula e a 

gente vê como professores, a gente fica... Hoje mesmo fiquei tão triste, tão decepcionada 

no segundo ano do Vasco. Levei uma aula sobre os Órgãos do sentido, uma aula tão 

maravilhosa, mas crianças que a gente vê que não querem nada. Sabe, Luizinho. Às vezes, 

os que querem eles atrapalham o professor... Sai tão nervosa, nervosa. Aí eu até pensei: Ô, 

meu Deus, como aquele tempo do tradicionalismo a gente ficava ali tudo quietinho 

prestando atenção no professor, acabava aprendendo, hoje, a gente dá oportunidade, leva 

recursos pra sala de aula e os alunos não querem nada, isso deixa a gente muito triste, 

Luizinho. 

 

Com a fala da professora Lisbela, refletíamos que éramos daquela época na qual se vivia 

um ensino apenas por exposição, com aulas expositivas, então questionamos se naquela época a 

aprendizagem era significativa ou se investiga em uma aprendizagem mecânica? 

 

Cruz: Memorizava 

Sofia: E outra coisa também, Luiz.  Assim, Luiz. Eu vejo assim... As dificuldades que os 
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adultos hoje, até nós em alguns casos têm. Assim... De expor, de ir pra frente de apresentar 

alguma coisa, de fazer algumas coisas, mas foi porque naquela época a gente foi muito 

oprimido. Eu! Eu! Sinto essa necessidade, que eu acho que foi isso.  

Lisbela: A vergonha. Né! 

Lisbela: É isso que eu quero dizer... 

Sofia: Hoje, a gente pega os alunos, tudo que eu faço procuro chamar na frente. Vem cá! 

Mostra aqui o que você fez! Que desenho você fez, o que foi que você usou aqui? E essa 

atividade! Boto na frente, pra ir, pra mostrar, pra ter aquela oportunidade que a gente não 

teve. Porque era muito difícil.  

 

Observado a fala de Sofia e Lisbela, percebemos o quanto o ensino tradicional deixou de 

possibilitar que o aluno falasse, questionasse e interagisse. Para os(as) professores(as) na época 

tradicional, os alunos aprendiam mais que hoje, porém, não eram alunos participativos, não 

argumentavam nas aulas, os alunos acabavam memorizando. Muitas coisas eram memorizadas e 

logo esquecidas. 

 

Lisbela: A tabuada era decorada, se não... (fazia gesto com as mãos em forma de 

palmadas). 

Cruz: A própria regra diz. Sabe o que? A própria regra diz que 100% do que a gente 

aprende 80 a gente esquece.  

Lisbela: A gente vai chegando a uma idade que parece que a mente vai, oh! (faz gesto de 

encolher). 

Cruz: Isso é dentro da questão de que? De memorizar? Quando você memoriza, entendeu; 

100% do que você memorizou passado um tempo você perde 80%. Lembra que a gente 

ficava naquele negócio todo, quando a gente estava no ginásio, a gente ficava ali 

estudando, estudando pra ir fazer a prova, a gente memorizava aquilo tudo, nera..., 

passado duas semanas a gente não lembrava mais de nada. Pouquíssimas coisas 

Lisbela: Nas provas de... (neste momento ela se recorda de uma professora) nas provas de 

gente ficava doida só faltava engolir os livros, pra poder botar tudo nas provas. 

Cruz: Por isso, que eu sempre falo com eles, entendeu? Eu tenho uma regra com eles na 

sala de aula. Eu falo o seguinte: Eu deixo eles pularem, deixo eles correrem, deixo eles 

plantarem bananeira (risos), que eles façam o que eles quiserem. Agora contando que na 

hora da explicação, eles não conversem não futuquem o colega, não tirem a atenção pra 

outra coisa. Porque eu sempre digo pra eles: se eles aprenderem mais nunca eles esquecem. 

 

Mesmo sem perceberem, os professores estavam trazendo para a discussão temas bastante 

relevantes. Como a aprendizagem por memorização e a Aprendizagem Significativa (AS). Na 

afirmação do professor Cruz, identificamos algumas características da Aprendizagem mecânica e 

não da Aprendizagem Significativa. Para Ausubel (2003), “a ‘aprendizagem significativa’, por 

definição, envolve a aquisição de novos significados. Estes são, por sua vez, os produtos finais da 

aprendizagem significativa” (AUSUBEL, 2003, p. 71). 
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Ausubel (2003) ainda aponta que  

 

Os seres humanos, ao contrário dos computadores, apenas conseguem apreender 

e lembrar alguns itens discretos de informações apresentados uma única vez. A 

memória para listas apreendidas por memorização, apresentadas múltiplas vezes, 

é notoriamente limitada quer ao longo do tempo, quer no que toca ao comprimento 

da lista, a não ser que esta seja bem apreendida e seja frequentemente reproduzida 

(AUSUBEL, 2003, p. 81). 

 

Podemos perceber na fala dos professores Cruz, Lisbela e Sofia, o quanto eles foram 

formados por meio de um ensino mecanizado. A aprendizagem mecânica segundo Moreira (2013) 

 

É aquela na qual o sujeito memoriza novos conhecimentos como se fossem 

informações que podem não lhe significar nada, mas que podem ser reproduzidas 

a curto prazo e aplicadas automaticamente a situações conhecidas. Nesse 

processo, há pouca ou nenhuma interação entre novos conhecimentos e 

conhecimentos prévios. Trata-se de uma memorização sem significado, mas que 

serve para ser reproduzida literalmente nas próximas horas ou, talvez, nos 

próximos dias. Quer dizer, a retenção é bastante baixa (MOREIRA, 2013, p. 10).  

 

  Com a fala da professora Lisbela, entendemos o quanto o aprendizado acontecia sem ter 

muito sentido, ela afirmava que: 

 

Lisbela: Às vezes, a gente nem entendia. 

 

Ou seja, éramos formados na maneira da memorização, pois muitos professores não tinham 

uma metodologia, eles apenas sabiam o conteúdo, mas não sabiam como passar seus 

conhecimentos para os alunos.  

Ao final dessa discussão, os(as) professores(as) perceberam a importância do “saber” e do 

“saber fazer” (CARVALHO e GIL-PÉREZ 2011, p. 16). As falas dos professores contribuíram 

com o entendimento da importância da formação do(a) professor(a) para a melhoria, tanto dos 

“saberes curriculares”, quanto dos “saberes disciplinares” (TARDIF, 2014, p. 38). 

O esperado é que os cursos de formação inicial sejam organizados não apenas na proposta 

de 3+1 (SAVIANI, 2009), como vimos no I capítulo, espera-se que os cursos não ofereçam somente 

os três anos de teoria e apenas um de prática, mas que o professor saía com o domínio necessário 

do “saber” como também do “saber fazer”.  

Continuando os debates sobre a importância da formação docentes para a qualificação das 
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práticas pedagógicas, a professora Lisbela e o professor Cruz trouxeram uma informação bem 

interessante. 

  

Lisbela: Por isso, que tem colégio que exige que um professor formado naquela disciplina 

vá para sala de aula. E o certo, na realidade. O certo é isso mesmo. Que ninguém saiba 

(neste momento ela fala baixo para que outras pessoas não ouvissem a fala dela). 

Cruz: Mas é porque na realidade. É assim. Observa! É por isso que a educação do Brasil 

ela sempre tá atrás. Entendeu? Porque se você partir pra educação da América do norte é 

totalmente diferente, você vai se qualificar naquela área. Por exemplo: a área de Ciências, 

se você vai ser professor de Biologia você só estudar aquela área ali de Biologia. 

Entendeu? A questão de Português, a questão de Matemática vai entrar só na questão 

mínima, mínima, que você vai precisar no seu curso. Na questão de Matemática, vai entrar 

a questão de quê? De cálculo. Que vai precisar sabe de quê: Química e Física. Dentro da 

Biologia, na hora de resolver a questão de como lidar com produtos químicos, entendeu? 

Aí você vai precisa dela, é onde você vai precisar da Química da Física e da Matemática.  

A não ser você não vai precisar pra outra coisa.  Mas na América do Norte, o que, que eles 

fazem, ele vai lhe qualificar pra aquilo ali, e ele não vai deixar você pender pra uma outra 

área quando você for fazer uma pós, tem que estar anexo ali, se você for para o mestrado, 

tem que ser ali, e o doutorado, tem que ser ali, você pega do início até o fim, então você tá 

um profissional preparadíssimo pra aquilo ali. No Brasil, não, sai misturando tudo, faz 

uma desgraceira, faz uma miscelânea, entendeu? E coloca você pra estudar, o que... Você 

estuda... A área que vocês fizeram... Pedagogia. Entendeu? Pedagogia. Mas leva vocês pra 

outras áreas que praticamente se a gente for parar para analisar não tem nada a ver. É 

igual, sabe o quê? Aquela questão! Se eu fora fazer. Entendeu? No caso, como eu fiz 

Biologia. O certo seria eu estudar só dentro da Biologia. Aí, agora, eu pergunto pra vocês? 

Por que eu tenho que ficar naquelas regras de Português, por que eu tenho que ficar na 

regra de Matemática o tempo todo? Não seria a questão só da anatomia, em si? Entendeu? 

Dentro desse conhecimento? Por que se trabalha a matemática dentro da anatomia? 

Entendeu? E por que não pegar o menino para trabalhar só aquela área não trabalhar só 

aquela questão? E por que levar a gente pra outras áreas? Pra estudar outras áreas? 

Quando a gente tinha que ser só aquilo ali? Então, aí é a questão: O processo investigação, 

na investigação não seria só naquela área? 

 

Dessa maneira, é possível compreender o quanto é importante tanto o conhecimento 

científico do professor sobre a disciplina, como também o domínio do fazer, que seria a 

metodologia que o educador deve ter para ensinar determinado conteúdo. O professor sabendo o 

conteúdo curricular de Ciências Naturais, por exemplo, e saber transmitir esse conhecimento é 

fundamental para iniciar o processo de investigativo nas aulas de Ciências Naturais. 

 Como afirma Mello (2000), “é raro que os formadores de formadores justifiquem o 

currículo de graduação das licenciaturas de futuros professores em função daquilo que eles deverão 

ensinar nos níveis fundamental e médio’ (MELLO, 2000, p. 90). Conjectura-se que a forma de 
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superar o ensino por exposição é promover na sala de aula a prática com atividades experimentais, 

como são apontadas em pesquisas a  

 

Ausência de atividades experimentais, as chamadas aulas práticas, é 

frequentemente apontada pelos professores como uma das principais deficiências 

no ensino das disciplinas científicas no ensino fundamental e médio, por diversas 

e bem conhecidas razões, [...] (ARRUDA; LABURÚ, 1998, p. 53)  

 

 A inserção de atividades práticas nas aulas de Ciências Naturais não determina que uma 

aula esteja vinculada a um ensino investigativo, muito menos, uma metodologia do Ensino de 

Ciências por Investigação. “Apenas propor experimentos não basta: a maneira como são 

apresentadas as questões propostas, as discussões e reflexões geradas determinarão se realmente o 

experimento se constituirá em um recurso eficaz para o ensino” (WESENDONK; PRADO, 2015, 

p. 58). O que presenciamos são algumas atividades práticas em que o aluno apenas reproduz um 

manual, e não é dada a possibilidade de ele pensar sobre a tarefa que está executando.  

Continuando as discussões sobre a prática de atividades experienciais nas aulas de Ciências 

Naturais, o professor Cruz relata sua vivência em sala de aula com a realização da atividade de 

germinação da semente de feijão. 

 

Cruz: É! Mostrava o processo da germinação. Né? 

Cruz: Mostrava o processo da germinação. Entendeu? 

Cruz: Eu mesmo fazia isso aí. Eu trabalhava com os meninos (risos) nesse processo. É 

como se estivesse na terra.  Entendeu? Porém a gente não levava pra terra porque ia 

demorar mais tempo. Porque na verdade leva mais tempo. E o que eu acho interessante é 

o seguinte: que a terra com todos os nutrientes que tem por incrível que pareça na água o 

processo, o processo da água é bem mais rápido. Aí trabalhava o quê? Trabalhava a 

germinação, trabalhava a questão de raiz, trabalhava caule. Entendeu? Trabalhava folha 

e por aí ia... 

 

Quando questionado se ao realizar a atividade de experimentação da semente de feijão no 

algodão que ele relatou, ele trabalhava a investigação, respondeu enfaticamente que não, que 

apenas seguia os passos da atividade. Nesse momento, os(as) demais colegas também concordaram 

com a fala do professor Cruz. Assim, podemos evidenciar que, nem sempre, realizar atividade 

prática possibilita ao aluno uma investigação, é imprescindível que haja um planejamento com 

objetivos bem estruturados que possibilitem o processo investigativo, e que nesse planejamento 

toda a escola esteja consciente desse processo de pesquisa. Como relatou o professor Cruz, em uma 
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situação que aconteceu na escola que ele trabalha. 

 

Cruz: Agora vou te contar uma coisa, viu Luiz. Tem hora também que a escola deixa a 

desejar. Porque outro dia eu estava dando aula de sobre os microrganismos para os alunos, 

foi até na turma B. O que foi que aconteceu? Eu peguei, levei um pão, deixei o pão lá, sai 

avisando pra todo mundo que não mexesse no pão, porque eu queria o processo, de que? 

Do mofo. Entendeu? Eu queria que o mofo chegasse e que eles acompanhassem o processo 

do pão mofando. 

 

Apresentamos aos(às) professores(as) a metodologia do Ensino de Ciências por 

Investigação, usamos o termo apresentamos, porque os participantes sinalizaram no questionário 

inicial de que não conheciam a metodologia ENCI como práticas para as aulas de Ciências 

Naturais. 

No momento das discussões acerca da ENCI, os(as) professores(as) ficaram interessados 

em conhecer a proposta por ser algo que, até então, eles não tinham conhecimento. Expomos que 

o ponto de partida para o trabalho com a ENCI é a criação de uma situação problema, criada pelo 

professor ou pelo aluno, e que desperte nos estudantes o desejo de investigar, pesquisar, descobrir, 

ou seja, aguce a curiosidade dos alunos (CARVALHO, 2018, 10/11). 

Não se pode pensar o Ensino de Ciências por Investigação apenas com uma mera 

observação, é aceitável que, além de observar o estudante, investigue, duvide, pesquise, crie suas 

hipóteses, isso atrelado a uma situação problema de seu conhecimento.  

Para as autoras Sedano e Carvalho (2017),  

 

Ao adotarmos a proposta de ensino de Ciências por investigação, estamos 

assumindo a importância da problematização: das atividades 

experimentais/exploratória; da discussão do processo investigativo com os pares; 

do registro tanto do processo quanto dos resultados; da relação da pesquisa com a 

realidade cotidiana e da socialização dos resultados (SEDANO, CARVALHO, 

2017, p. 202/203, grifo nosso).  

 

O ato de observar faz parte do processo de investigação e não apenas a parte final do 

processo investigativo. Então, o ensino por investigação, partirá de uma situação problema, que 

desperte a curiosidade, permita a observação, e assim, a investigação. 

Infelizmente, encontramos em formações continuadas a ausência de proporcionar ao(a) 

professor(a) o contato com a ENCI em suas aulas de Ciências Naturais, até mesmo porque é escassa 
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formação continuada para os(as) docentes que lecionam a disciplina de Ciências Naturais nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Essa ausência de formação na área de Ciências Naturais fez com 

que percebêssemos a necessidade de os(as) professores(as) participarem de cursos de formação 

continuada. Isso fica mais evidente na fala da professora Lisbela. 

 

Lisbela: Rapaz! Estamos precisando nos capacitar. Viu? 

Lisbela: Viu como esse curso está interessante? 

Cruz: Engraçado que antes era assim: formação docente e a prática de ensino. Só aí. 

Lembra? E a prática de ensino. A formação docente e a prática de ensino. Era esse aí. Essa 

era a metodologia. 

 

No momento dessa fala, o professor Cruz faz uma crítica a sua formação inicial, a fala do 

educador confirma o que Tardif (2014) coloca acerca da formação docente, de que é constituído 

para que o professor adquira técnicas desenvolvidas por pesquisadores da área educacional e as 

execute na sala de aula. Conforme Tardif (2014, p. 37), “é raro ver os teóricos e pesquisadores das 

ciências da educação atuarem diretamente no meio escolar, em contato com os professores”. 

Concluindo as discussões sobre o tema da formação, distribuímos os documentos oficiais 

da educação, a Base Nacional Comum Curricular, o livro escolar e o PCN de Ciências Naturais 

para que juntos fizéssemos a análise do material, tentando identificar se os documentos possibilitam 

ao(à) professor(a) desenvolver atividades investigativas que possibilitem a Alfabetização 

Científica dos alunos. Por meio do questionamento: Os documentos disponibilizados pelo MEC 

possibilitam ao professor trabalhar o ensino por investigação na sala de aula? Na distribuição do 

material o professor, Cruz ficou com a BNCC, a professora Lisbela analisou o Livro escolar e a 

professora Sofia o PCN de Ciências Naturais. 

Dado o tempo necessário para as devidas leituras e análise, os(as) professores(as) iniciaram 

a socialização de suas interpretações, afirmando que todos os materiais Base, PCN e o livro didático 

possibilitam ao(a) professor(a) desenvolver suas aulas de Ciências Naturais atrelado a um ensino 

por investigação, objetivando a Alfabetização Científica dos alunos. A professora Sofia faz a leitura 

de um trecho do PCN: “[...], para coleta, organização, comunicação e discussão de fatos e 

informações” (BRASIL, 1997, p. 39/40). E continua: “É a investigação, né?”. Seguindo, a 

professora Lisbela fez a leitura de um trecho do livro didático do 2º ano do Ensino Fundamental 

(YAMAMOTO, 2017, p. 6). 
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Lisbela: “É importante ressaltar que, quando pequenos, ainda na fase pré-escola, as 

crianças geralmente têm uma relação prazerosa com os conhecimentos relacionados aos 

fenômenos da natureza e da sociedade” (TRIVELATO; SILVA, 2013, p. 9).  

Lisbela: Eu achei isso aqui bem interessante, porque desde a pré-escolar, né, Luizinho, 

então gente já deve já...? E do jeito que nossas crianças são espertas, desde a pré-escola 

que eles, né? 

 

O professor Cruz escolheu fazer a leitura e interpretação da competência sete, das oito 

competências específicas de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental que a Base Nacional 

Comum Curricular apresenta 

 

Cruz: “Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se 

na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos 

conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias” (BRASIL, 2017, p. 322). 

Cruz: Então como é que não pode... Não tem pra onde correr. 

Lisbela: Igual aqui: “As atividades de investigação oferecem oportunidade para o aluno 

interagir com o objeto de estudo e favorecem um comportamento mais ativo, [...] 

(YAMAMOTO, 2017, p. 7).  

 

Ao concluir a leitura do trecho do livro, o professor fez gesto com o rosto e balançou a 

cabeça como formar de concordar que o livro escolar traz as discussões sobre a investigação em 

sala de aula.  

Como forma de enriquecer as discussões, voltamos a enfatizar a questão problematizadora: 

Os documentos disponibilizados pelo MEC possibilitam ao professor trabalhar o ensino por 

investigação na sala de aula? Os(As) professores(as) foram expondo suas opiniões. Sofia: Esse 

daqui é oh! (mostra os PCN e faz gesto com os dedos como forma de afirmar que os PCN têm 

muito tempo e já fazia menção à discussão, investigação...). A professora Sofia continua afirmando: 

 

Sofia: Então, falta investigação da gente aqui (Balança o PCN) 

Lisbela: Mais é! É isso que eu quero dizer como somos professores relapsos. Olha só a 

gente pega o livro, quantas coisas interessantes nesse livro aqui, e agora que eu tô tendo 

um pouco de conhecimento através desse curso. Porque olha só, quantas coisas..., né? Meu 

Deus do Céu! Somos professores preguiçosos, desinteressados. (risos) que dizer eu. Ne. 

Sofia: Não... Eu não acho...Nós... 

Cruz: A nossa formação foi expositiva. 

Cruz: O processo de investigação no meu aluno... O PCN já falava do processo 

investigativo. 

Sofia: Nossas experiências ainda não são investigativas. 

Cruz: Sabe por quê? É tipo assim? Quer levar o pronto para sala de aula. Sempre estou 
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levando o pronto. Não aguça a curiosidade dos nossos alunos. A questão é essa, e quando 

o aluno aguça a curiosidade, às vezes, por questão de tempo a gente tem que interromper, 

porque a gente que terminar logo a aula. 

Cruz: E se preocupa muito. Sabe o que, Luiz? Se preocupa muito na questão do conteúdo. 

O professor conteudista. 

Lisbela: Gente! Pior que é. A gente tem que acabar com isso. Porque, às vezes, acontece 

muito a gente se preocupar com conteúdo e não se preocupa com a aprendizagem dos 

alunos. 

Cruz: Agora, eu tó mudando muito em relação a isso. Viu? Eu mudei muito metodologia 

de um tempo pra cá, eu mudei muito. Entendeu? E foi depois que eu cursei na UESB. Foi 

depois que eu passei pela UESB que eu mudei muito meu conceito de ensino em sala de 

aula. 

Lisbela: Mas tem que mudar mesmo! 

Lisbela: Mas também é culpa do sistema. Porque muitas das vezes a professora trabalha 

o conteúdo, a gente muitas das vezes não vê se o aluno aprendeu já que... Agora porque 

isso? Pôr a escola exige isso, o sistema exige isso. Então, a gente fica sem saber o que fazer 

Cruz: A gente fica preso. A gente fica atrelado a ele, entendeu? Fica refém dele. A questão 

toda é essa.  

 

Os questionamentos dos(as) professores(as) permearam por outras discussões que assolam 

os debates educacionais, sobre o processo de aprovação sem retenção até o 3º ano do Ensino 

Fundamental. Os documentos oficiais reforçam a importância da aprendizagem apresentando as 

competências e habilidades para cada etapa de ensino. A BNCC sinaliza que no Ensino 

Fundamental anos iniciais deve acontecer a “consolidação das aprendizagens anteriores” 

(BRASIL, 2017, p. 59).  Essa breve explanação sobre a aprovação automática recai sobre outra fala 

que presenciamos nos discursos de alguns professores(as), de que o governo não quer alunos 

pensantes, só querem alunos para votar. 

 

Cruz: O governo não quer alunos pensantes? 

Cruz: Se o governo não quer alunos pensantes? Por que o governo trabalha tanto em cima 

do material didático, mostrando. Entendeu? Olha a questão dos PCN, desde quando? 

Desde 97. Então é o governo? 

Lisbela: Eu acho que, às vezes, o professor... Às vezes, o professor quer colocar a culpa 

no governo e não procura fazer a parte dele. 

 

A discussão nos fez refletir sobre o que o governo propõe por meio de seus documentos 

oficiais, e o que encontramos na prática são profissionais da educação afirmando que o governo 

não quer alunos ativos, pensantes e sim, alunos passivos. A professora Lisbela não concordando 

com essa visão de muitos colegas, pontua “Eu acho que às vezes... Às vezes, o professor quer 
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colocar a culpa no governo, e não procurar fazer a sua parte. Isso é culpa do governo? Aqui no 

livro. A culpa tá no governo? A culpa está em nós”. Nesse momento, ela se referiu ao fato de os 

documentos analisados tratarem sobre a Alfabetização Ciências e o ensino investigativo e muitos 

deles(as) desconhecem.  

A atividade prática de analisar os documentos oficiais da educação, a BNCC, o PCN e o 

livro didático foram de extrema relevância para entendermos que, em uma ordem cronológica, 

podemos entender que o sistema já vem desde a instituição dos PCN, um documento para nortear 

o trabalho escolar, desde 1997, seguido pela aprovação da BNCC em 2017 que chegou como forma 

de normatizar o ensino da Educação Básica (BRASIL, 2017, p. 7). E na ponta desse processo, 

encontramos o livro escolar que está diretamente ligado à sala de aula e, muitas vezes, foi 

organizado seguindo os critérios disponibilizados pela Base. 

Ao final das discussões, podemos compreender o percurso entre o PCN (1997), a BNCC (2017), e 

o Livro escolar9 aprovado no PNLD de 2019, não como forma de delegar toda a responsabilidade 

do sucesso ou do insucesso escolar ao sistema educacional, mas sim, como forma de compreender 

que os documentos oficiais setoriais já propõem um ensino investigativo nas aulas de Ciências 

Naturais como destacamos no quadro 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 YAMAMOTO, A. C. de A. Buriti Mais Ciências. 1º/5º Ano do Ensino Fundamental – Anos iniciais. Manual do 

professor. 1 ed, São Paulo: Moderna, 2017. 
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Quadro 10: Sequência cronologia dos documentos oficiais e a proposta do ensino por 

investigação. 

 

Fonte: Montada pelos próprios autores a partir da análise do PCN de CN, dá a BNCC e do LD adotado 

pelo município onde aconteceu a pesquisa 

  

O encontro formativo foi finalizado com a possibilidade de relacionarmos as discussões 

ocorridas durante a formação com a prática cidadão em ações rotineiras do cotidiano, relacionamos 

a importância da Alfabetização Científica na convivência no trânsito, questionamos o quanto são 

essenciais os conhecimentos científicos para as relações entre motorista, pedestre e as regras de 

sinais de trânsito. Com algumas características que alguns cursos de formação continuada oferecem 

ao professor, as “receitas” prontas e ao(a) professor(a), basta apenas reproduzir em sala de aula. 

Como ressalta Tardif (2014, p. 235), “os professores são vistos como aplicadores dos 

conhecimentos, [...]”. 

É preciso pensar a formação docente como algo que desperta a atenção do(a) professor(a), 

não como reprodutor(a).  O contrário acaba por contribuir para que leve para sala de aula apenas 

atividades de reprodução, já que também foi formado na perspectiva da reprodução. 

Prosseguindo as discussões, o professor Cruz fez uma relação muito interessante entre a 

sequência das cores do semáforo que estava exposto no espaço da formação com o uso de vírgula 

Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN)

• Formular questões,
diagnosticar e propor
soluções para problemas
reais a partir de
elementos das Ciências
Naturais, colocando em
prática conceitos,
procedimentais e
atitudinais
desenvolvidos no
aprendizado escolar
(BRASIL, 1997, p. 39).

Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC)

• Exercitar a curiosidade
intelectual e recorrer à
abordagem própria das
ciências, incluindo a
investigação, a reflexão,
a análise crítica, a
imaginação e a
criatividade, para
investigar causas,
elaborar e testar
hipóteses, formular e
resolver problemas e
criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base
nos conhecimentos das
diferentes áreas
(BRASIL, 2017, p. 9).

Livro Didático (LD)

• Esta coleção foi
elaborada visando
oferecer aos professores
e alunos um material
que disponha de um
repertório de conteúdos
conceituais,
apresentados de maneira
clara e objetiva, que dê
oportunidades de
pesquisa e investigação
sobre os temas
abordados e que
possibilite a reflexão a
respeito de questões que
envolvam a participação
indivivual e coletiva na
sociedade
(YAMAMOTO, 2017,
p. 16).
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em uma frase. Ele coloca: “Será que os alunos conseguem fazer a interpretação da sequência das 

cores do semáforo? Por que o amarelo vem antes do verde?” Então é tipo sabe o que? É tipo! É, 

é, é... Como se diz o que ali, se dá uma pausa, é como se fosse uma vírgula. Não é? O amarelo é 

como se fosse uma vírgula na leitura pra se dar uma pausa pra pode se prosseguir. Ne verdade?  

Por que se não tiver a vírgula a leitura fica como? Fica sem sentido. 

Ao final do segundo encontro, os(as) docentes chegaram à conclusão de que o Ensino de 

Ciências por Investigação está atrelado a uma possível Alfabetização Científica dos alunos.   

 

5º encontro – Oficina pedagógica – Luz e cores 

29 de abril de 2019 

 

Quadro 11 : Proposta para o terceiro encontro formativo 

Objetivo Tema Gerador Conceito de Física Conteúdo 

Compreender o significado das 

cores e sua relação com a luz 

 

Matéria e Energia 

 

Óptica Geométrica 

 

Luz e Cores 

Fonte: Criado pelos autores 

 

A partir desse encontro, se iniciou a segunda fase do minicurso, a etapa das oficinas. A 

proposta da oficina pedagógica, denominada de Luz e Cores, surgiu ao observarmos o livro didático 

adotado pelos(as) docentes. Na unidade II, luz e som10, teve dentre os vários objetivos “desenvolver 

noções básicas sobre a luz; investigar a interação da luz com diferentes materiais, reconhecer que 

alguns corpos emitem luz e identificar diferentes tipos de fontes luminosas” (YAMAMOTO, 2017, 

p. 51) 

A coleção está organizada por quatro unidades e seus respectivos capítulos. Na I unidade, 

Os animais; II unidade, Luz e som; III unidade, Ar, água, e solo e na IV unidade, O que vemos no 

céu? na unidade II, Luz e som, por ser a unidade que subsidiou a montagem da proposta da oficina 

Luz e cores, estruturada em quatro capítulos: capítulo I, Os sentidos; capítulo II, A luz; capítulo 

III, A luz e os corpos e o capítulo IV O som. No decorrer dos capítulos, são propostos os conteúdos, 

Cuidar dos órgãos dos sentidos, Deficiência sensorial, Filtros de cor, Produção de som e Poluição 

 
10 YAMAMOTO, A. C. de A. Buriti Mais Ciências. 3º Ano do Ensino Fundamental – Anos iniciais. Manual do 

professor. 1 ed, São Paulo: Moderna, 2017. 
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sonora.  

O cenário que a editora responsável Ana Carolina de Almeida Yamamoto traz como forma 

de ilustrar a unidade II é uma situação problema envolvendo o trânsito. Com a proposta dessa 

temática, “espera-se que os alunos identifiquem que o cenário é barulhento, porque o trânsito é 

intenso e as pessoas são fontes de ruídos (YAMAMOTO, 2017, p. 51). De início, a autora propõe 

uma conversa com os alunos por meio de três questionamentos 1º “O cenário da imagem parece 

ser tranquilo ou barulhento? Por quê? O que a ambulância faz para ser notada no trânsito? De que 

outras formas a ambulância poderiam chamar a atenção?” (YAMAMOTO, 2017, p. 51). 

  Não vamos aqui realizar uma análise do livro didático, o apresentado até o momento foi 

para situar o leitor acerca do surgimento da oficina Luz e cores que emerge do livro escolar 

utilizado pelos(as) próprios(as) professores(as) participantes da pesquisa. Estavam presentes os(as) 

quatro professores(as) participantes da pesquisa e a coordenadora pedagógica de uma escola do 

município, a qual o professor Cruz trabalha. Organizamos a oficina seguindo as ideias de Carvalho 

(2018, p. 8/10) que apresenta a Sequência de Ensino Investigativo (SEI) para as aulas de Ciências 

Naturais. 

A estratégia de trabalhar com a SEI, nas formações com os docentes, surgiu mediante as 

discussões no encontro anterior em que se trabalhou com a metodologia do Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI), por perceber que os(as) professores(as) não conheciam a ENCI nem a SEI, 

então, foram feitas adaptações dos passos que as autoras Carvalho (2018) e Sasseron (2017) 

oferecem para trabalhar com os alunos e aplicamos com os(as) professores(as). 

Montamos um espaço bem lúdico que retratasse a vida no trânsito e as mais diversas 

influências que podemos encontrar em situações diárias no trânsito. Como pode ser observado nas  
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Fonte: Arquivo do primeiro autor 
  

Na oportunidade, recebemos os(as) docentes e a coordenadora, entregando a mensagem 

intitulada Um sol (anexo 03), impressa e anexada a uma lanterna. Seguindo, fizemos a leitura e a 

reflexão da mensagem. Logo após, realizamos a dinâmica A lanterna (anexo 04). 

Com a prática dessas duas tarefas, a mensagem e dinâmica, o encontro já estava 

problematizado, pois os(as) professores(as) ficaram se questionando o porquê das luzes apagadas, 

já que a dinâmica acontecia com as luzes da sala desligadas, utilizando apenas as luzes das 

lanternas, como é possível visualizar na foto 3. 

 

 

Foto 3: Dinâmica A lanterna 

 

Fonte: Arquivo do primeiro autor 

Foto 2: Espaço onde aconteceu as formações 
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A questão problema da oficina veio por meio da realização da dinâmica onde os(as) 

professores(as) tinham que dramatizar a história Aprendizado no Trânsito (apêndice 01), criada 

pelo primeiro autor, para promover a problematização do encontro. Na história, os personagens 

vivem uma situação no trânsito no caminho para a escola e, diante de algumas inquietações dos 

personagens, surge a curiosidade em querer descobrir se existe alguma relação entre a chuva e o 

arco-íris?  

Com a oficina problematizada, que é o primeiro passo para desenvolver um ensino 

investigativo, baseado nas ideias de Carvalho (2018, p. 10), “vários são os tipos de problemas que 

se pode organizar para iniciar uma SEI, [...]”. Para Sasseron e Machado (2017, p. 31), 

“problematizar consiste em abordar questões reconhecidamente conflitantes da vida e do meio do 

estudante; [...]. Sedano e Carvalho (2017, p. 202) corroboram dessa mesma ideia e ressaltam a 

relevância da criação de situações problemas como meio a um ensino investigativo. 

Após a dramatização da história, iniciamos as discussões sobre o conteúdo da oficina, que 

teve como base inicial o questionamento dos personagens da história dramatizada. Durante o nosso 

trajeto para a escola hoje, nós pudemos apreciar um lindo arco-íris, minha mãe nos falou que 

depois de uma chuva, eles sempre aparecem. O senhor pode nos dizer se existe alguma relação 

entre a chuva e o arco-íris, ou é só coincidência mesmo? 

Iniciamos os debates trabalhando com as cores vermelhas, amarela e verde presentes no 

semáforo, intercalando com algumas indagações: Qual a cor do céu? Você já pensou o porquê das 

cores? Qual a relação da cor com a Física? E a cor branca? Os(As) professores(as) foram 

timidamente respondendo aos questionamentos. 

 

Lisbela: O sol é amarelo. 

Sofia: Eu acho que é laranja. 

Cecília: Acho que é amarelo também. 

Cruz: É meio laranjada, uma mistura do amarelo e do laranja. 

 

Com a participação dos(as) docentes, fomos explicando o significado das cores por meio 

dos conceitos de Física. Usamos os conceitos de Óptica Geométrica e o conceito de Refração. 

Expomos o esquema abaixo para que os(as) professores(as) compreendessem as propriedades da 

luz e a relação da Física com o significado das cores.  
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Fonte: Estruturado pelos próprios autores a partir do vídeo11 

 

Para uma melhor explicação da relação entre objeto e luz, a fim de identificar as cores de 

um objeto, aplicamos a atividade experimental12 A luz e a visão presente no livro texto, a atividade 

tinha como objetivo despertar nos alunos a atenção sobre a relação entre a luz e o objeto. Os 

objetivos propostos pelo livro didático eram “verificar a relação entre luz e visão; concluir que a 

luz é necessária para que possamos enxergar” (YAMAMOTO, 2017, p. 52/53). 

Tudo era muito novo para os(as) professores(as), eles(as) ficavam atentos e curiosos com 

tantas informações, o único que sempre questionava era o professor Cruz. Os(As) demais preferiam 

ficar observando; segundo eles(as), para entender o que, até então,  não tinham visto no trabalho 

com as cores nessas perspectivas.  

 

Lisbela: Eu sempre trabalhei as cores, mas nunca expliquei para meus alunos o porquê o 

vermelho é vermelho. 

Sofia: Eu apresentava vários objetos da cor trabalhada, mas não explicava o porquê. 

Cecília: Também a gente não explicava, porque também não sabia. 

 

Trabalhamos também as fontes de luz, a luz primária e secundária. Nesse momento, 

expusemos a imagem de um sol como símbolo da luz primária, e o conceito de refração. Os autores 

Araújo e Killner (2019) definem o conceito de refração como 

 

[...] fenômeno ligado ao comportamento da luz, quando ela passa de um meio para 

outro e, por isso, sofre um desvio em sua trajetória. Esse desvio ocorre devido a 

variação de sua velocidade nos meios diferentes, já que cada um deles apresenta 

 
11Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mqjWQYX6hxs. Acesso 29 de abril de 2019. 
12 YAMAMOTO, A. C. de A. Buriti Mais Ciências. 3º Ano do Ensino Fundamental – Anos iniciais. Manual do 

professor. 1 ed, São Paulo: Moderna, 2017. 

Diagrama 4: Percurso para entender o significado das cores 

https://www.youtube.com/watch?v=mqjWQYX6hxs
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estruturas atômicas diferentes, que podem oferecer maior ou menor resistência a 

passagem da luz (ARAÚJO; KILLNER, 2019, p. 148/149). 

 

Durante a explicação do conteúdo para os(as) professores(as) no minicurso, usamos a 

imagem13 para exemplificar como acontece a refração solar.  

Como forma de sistematizar as discussões, realizamos com os(as) professores(as) uma 

atividade prática, confeccionamos um Disco de Newton. “[...] a rotação de um disco iluminado 

com luz branca e pintado com a sequência de cores do espaço de Newton resulta, para o observador, 

em um disco branco” (FEITOSA-SANTANA, et al, 2006, p. 39). 

O disco foi confeccionado com material reciclado (CD, barbante e um círculo nas sete cores 

do arco-íris, baseado nas ideias de Isaac Newton (1642-1727). Durante a realização dessa atividade, 

foi possível perceber a interação entre os(as) professores(as) e a participação da visitante, que 

juntos montaram o Disco de Newton e foram tirando suas dúvidas. Com todos os Discos 

confeccionados, fomos testá-los, e aí iniciam os questionamentos.  O professor Cruz logo pontuou: 

Não acredito que com a mistura dessas cores teremos a cor branca. E Cecília: Será, Cruz? (rindo), 

a professora Lisbela grita: Olha o meu! 

Todos testaram sua atividade, fazendo o círculo rodar, uns gritavam que não viam nada de 

diferente, outros concordavam com os estudos apresentado por Newton (1642-1727). 

 

Lisbela: O meu misturou as cores! 

Sofia: O meu também! 

Cruz: Até agora não vi nada se misturando. 

Cecília: Olha, Cruz! As cores somem mesmo. 

Cruz: Oxe! Eu ainda vejo algumas cores. 

Cruz: Olha a cor lilás (risos) 

Cruz: Até agora Newton não me convenceu. 

 

Terminamos a execução da atividade prática com um dos momentos mais interessantes de 

toda a formação: o professor Cruz não ficou satisfeito com os estudos apresentados por Isaac 

Newton (1642-1727). 

 

Cruz: Ainda não estou convencido. 

Cruz: Foi fazer o teste em casa na máquina de lavar (gargalhadas). 

Cruz: Vou sim! Vou colocar a máquina pra centrifugar. 

 
13Disponível em: https://alunosonline.uol.com.br/fisica/refracao-atmosferica.html. Acesso em 29 de abril de 2019. 

https://alunosonline.uol.com.br/fisica/refracao-atmosferica.html
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Nesse momento, percebemos que o ensino por investigação atingiu um dos seus objetivos, 

que é despertar a curiosidade do aluno. Nesse caso, o aluno era um professor com vinte e três anos 

de experiência na docência, estava insatisfeito com um conhecimento científico e queria investigar 

a veracidade das informações. “Uma atividade investigativa requer e estimula a criatividade dos 

estudantes, para que eles possam questionar as razões de um fenômeno e entendê-lo” 

(SASSERON; MACHADO, 2017, p. 32, grifo nosso). 

“Questionar as razões de um fenômeno e entendê-lo” (SASSERON; MACHADO, 2017, p. 

32) foi exatamente o que aconteceu com a realização da oficina Luz e Cores. A partir daquele dia, 

os(as) professores(as) passaram a observar as coisas de outra forma. O professor Cruz passou a 

realizar testes em casa na máquina de lavar para conferir as ideias de Newton (1642-1727). Bastava 

chover, o professor tirava fotos do arco-íris da janela de sua casa e postava no grupo do WhatsApp 

referente às formações. 

 

Lisbela: Hoje, estou vendo a Ciência de outra maneira. 

Cruz: Assim que chegar em casa, vou fazer esse teste na máquina. Vou colocar várias 

roupas e colocar a máquina pra centrifugar. 

 

E assim mesmo ele fez, colocou a máquina para centrifugar, gravou um vídeo testando as 

ideias de Newton (1642-1727) com as quais ele não tinha concordado e estava curioso para testar. 

 

Foto 4: Registro do professor Cruz em situações de sua vida cotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor Cruz participante da pesquisa 

 

Ele passou o restante do minicurso tirando fotos das situações que presenciava em seu 

cotidiano e enviava para um grupo montado pelo aplicativo WhatsApp. Já salientava Paulo Freire 
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(1996, p. 84) que “ensinar exige curiosidade”. “Como professor, devo saber que sem a curiosidade 

que me move, me inquieta, me insere na busca, não aprendo nem ensino” (FREIRE, 1996, p. 85). 

A curiosidade foi despertada no professor Cruz e nos(as) demais participantes que passaram a criar 

expectativas a cada formação. Eles(as) diziam: Sofia: Fico curiosa pra saber o que tem a cada 

encontro. Lisbela: Eu também fico ansiosa pra saber qual será a próxima novidade. 

Incluímos nas formações o Ensino de Ciências por Investigação (ENCI), a prática da 

ludicidade, como uma das formas de despertar nos(as) professores(as) a curiosidade e o desejo de 

participar das atividades. “Uma das características das atividades lúdicas é a voluntariedade; a 

participação deve ser uma decisão, que prescinde de qualquer outra recompensa além da própria 

participação” (TRIVELATO; SILVA, 2017, p. 116). 

Carvalho (2018) não propõe o lúdico na metodologia da ENCI, ela traz a grande relevância 

de desenvolver aulas investigativas, que despertem nos estudantes o desejo pela pesquisa, pela 

busca, a superação da ideia de ciência como produto final, ultrapassando as aulas expositivas, onde 

os(as) professores(as) transmitiam “os conceitos, as leis, as fórmulas. Os alunos replicavam as 

experiências e decoravam os nomes dos cientistas” (CARVALHO, 2018, p. 1). Para Sasseron e 

Machado (2017), “quando falamos em investigação, estamos nos referindo a ações e atitudes que 

permitem mais do que o simples fazer, ações e atitudes que permitem também o compreender” 

(SASSERON; MACHADO, 2017, p. 33, grifo dos autores). 

Antes de concluir o encontro, realizamos a avaliação da primeira oficina, os(as) 

professores(as) usaram três placas (anexo) nas cores, vermelha, amarela e verde, representando as 

cores do semáforo e expuseram suas opiniões. Finalizamos o encontro com a música As cores14 (e 

a socialização dos discos confeccionados pelos(as) professores(as) e pela coordenadora visitante. 

 

6º encontro – Oficina pedagógica – Fotossíntese: as plantas como produtoras do seu próprio alimento 

06 de maio de 2019 

 

Quadro 12 : Proposta para o quarto encontro formativo 

Objetivo Tema Gerador Conceito de Física Conteúdo 

Entender o processo de 

fotossíntese e como a poluição 

 

 

 

 

 

 
14 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=auXboebM3aY Acesso em 29 de abril de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=auXboebM3aY
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causada pelos veículos 

automotores interfere no processo 

de desenvolvimento. 

Vida e evolução 

 

Óptica geométrica Fotossíntese: as 

plantas produzem 

seu próprio 

alimento. 

Fonte: Criado pelos autores 

 

A segunda oficina foi planejada após a aplicação da entrevista avaliativa que serviu como 

instrumento de coleta de dados para a pesquisa e, ao mesmo tempo, para identificar a opinião 

dos(as) professores(as) sobre o andamento do minicurso. 

Para iniciar a oficina pedagógica, entregamos a cada participante um vaso com uma planta, 

como forma de recepcioná-los(as) e, ao mesmo tempo, despertar a atenção dos(as) educadores(as) 

para a temática da oficina que iríamos trabalhar com o processo de fotossíntese. Seguindo, 

expusemos o livro Florinha e a fotossíntese no formato de Portable Document Format15 (PDF), 

proposto pelo livro escolar de Ciências Naturais, 4º ano do Ensino Fundamental (p. 63), para a 

leitura coletiva e problematizar o encontro com as perguntas que a personagem faz no decorrer da 

história, a fim de entender o processo de fotossíntese, ao ponto de Florinha (personagem do livro) 

questionar: “Apetite? – estranhou a menina - Eu nunca vi folha comer...” (BRANCO, 2011, p. 6). 

Trabalhamos na oficina o conceito de Óptica Geométrica por meio da questão 

problematizadora: Por que as folhas são verdes? Um questionamento que a própria personagem 

do livro também queria saber. Ao final na história ela questiona: “E as plantas que têm folhas 

vermelhas, ou de outras cores, não fazem fotossíntese?” (BRANCO, 2011, p. 29). Naquele 

momento, utilizamos algumas explicações do encontro anterior que trabalhou com Luz e Cores e 

aproveitamos para retomar as discussões sobre as cores dos objetos. 

 Como forma de colaborar com a compreensão dos(as) professores(as), assistimos ao vídeo 

Por que as folhas são verdes?16, que faz a relação entre as moléculas verde denominadas de clorofila 

existentes na planta que dá o pigmento na cor verde com as cores absorvidas pela luz solar. Esse 

conceito de Física é possível encontrar no próprio livro escolar que os professores usam em suas 

aulas de Ciências Naturais. “A cor de um objeto depende da luz que ele reflete. Um objeto é 

vermelho porque absorve todas as cores, menos o vermelho, que é refletido. Diante da luz branca, 

 
15 Formato Portátil de Documento 
16 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=_3XYPMvO6Ng. Acesso 06 de maio de 2019.    

https://www.youtube.com/watch?v=_3XYPMvO6Ng
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os objetos comportam-se de diferentes formas” (YAMAMOTO, 2017, 3º ano, p. 64). 

Continuando as discussões, entrelaçamos o processo de fotossíntese das plantas ao 

produzirem seu próprio alimento, “as plantas usam água e gás carbônico do ambiente. [...] Para 

realizar a transformação de água e gás carbônico em alimento, as plantas usam a energia da luz do 

sol” (YAMAMOTO, 2017, 4º ano, p. 62); com a questão levantada por Florinha, personagem da 

história que “o gás que sai do escapamento dos automóveis é muito venenoso...” (BRANCO, 2011, 

p. 22). Em relato, os(as) professores(as) afirmaram que eles não faziam a relação de quanto os 

automóveis interferem no processo de fotossíntese com a emissão de gases poluentes. A poluição,  

 

Por fazer parte da vida dos alunos, especialmente dos que vivem em centros 

urbanos, esse é um problema muito relevante e depende de ações de todos os 

setores da sociedade, inclusive de cada indivíduo, para que possa ser, senão 

resolvido, ao menos minimizado (LÉLLIS; PRADA, 2011, p.43). 

 

É de extrema relevância que o ensino traga para sala de aula discussões que os alunos estão 

diariamente em contato. “Neste sentido, entra em cena o ensino de Ciências, justamente para 

instrumentalizar o estudante com raciocínios e informações científicas de forma a possibilitar a 

compreensão da questão e atuação consciente na sociedade” (LÉLLIS; PRADA, 2011, p. 43). 

Assim como na sala de aula, a relação entre escola e sociedade, por meio dos conteúdos 

curriculares e das experiências dos educandos, é significativa no processo de formação do professor 

e integra a relação entre os “saberes curriculares” e os “saberes experienciais”, (TARDIF, 2014, p. 

38). Essa formação assume um papel fundamental, pois os professores conseguem relacionar o 

aprendizado adquirido no processo formativo com suas práticas em sala de aula e, até mesmo, com 

sua convivência social.  

Para concluir as discussões sobre o processo de produção de alimentos das plantas e a 

poluição causada pelos automóveis, assistimos ao vídeo da Turma da Mônica - Um Plano para 

Salvar o Planeta17.   Prosseguindo com a oficina, realizamos a atividade experimental A busca pela 

luz18, disponibilizada no livro didático do 4º ano do Ensino Fundamental (p. 62). 

Na realização da atividade experimental, percebemos a troca de experiência entre os(as) 

 
17Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=QzNY_AZjqGA. Acesso 06 de maio de 2019.  
18 YAMAMOTO, A. C. de A. Buriti Mais Ciências. 4º Ano do Ensino Fundamental – Anos iniciais. Manual do 

professor. 1 ed, São Paulo: Moderna, 2017. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QzNY_AZjqGA
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professores(as). Eles(as) estavam dedicados na confecção da atividade, ficaram atentos(as) e cada 

passo e curiosos(as) para saber o que iria acontecer com as sementes que elas plantaram.  

Diante de tanta curiosidade, solicitamos que escrevessem no bloco de anotações o que iria 

acontecer com cada semente, já que, para a conclusão da atividade, seria necessária a observação 

do desenvolvimento das sementes e a elaboração de hipóteses. 

 

Lisbela: Eu acho que as sementes não vão desenvolver. 

Sofia: Sim, vão se desenvolver sim, porém cada uma de uma forma, já que estão em caixas 

separadas. 

Cecília: Todas vão se desenvolver, menos a semente que está na caixa fechada. 

 

De acordo com os relatos que as professoras escreveram no bloco de anotações, elas criaram 

suas hipóteses sobre a germinação das sementes na execução da atividade prática A busca pela luz. 

Para as educadoras Lisbela, Sofia e Cecília, as sementes iriam se desenvolver de maneira diferente, 

já que estavam em caixas separadas. Nesse encontro, o professor Cruz não estava presente. 

De acordo com a atividade, as sementes ficaram na caixa 1 (com a tampa fechada, com 

apenas um orifício de 6 cm); havia sementes também na caixa 2 (com a tampa aberta); e constavam 

sementes também numa caixa 3 (com a tampa fechada e sem orifício) (YAMAMOTO, 2017, p. 

62). Seguindo as hipóteses de cada uma dos(as) professores(as), as sementes teriam um 

desenvolvimento totalmente diferente. 

 

 

 

 

Quadro 13: Hipóteses das professoras sobre a germinação das sementes na atividade prática A 

busca pela luz 

Professora Sofia 

Caixa 1 Caixa 2 Caixa 3 

Irá germinar, pois a luz solar 

estará entrando pelo buraco. 

A planta irá se desenvolver, pois 

receberá a luz solar. 

A planta não iria germinar. 

Professora Lisbela 

A semente vai germinar, 

porque terá todos os 

nutrientes necessários para o 

seu crescimento.  

A semente terá todos os 

nutrientes para crescer e germinar 

forte e saudável.  

A semente não vai germinar, 

porque não haverá a radiação 

solar e o oxigênio necessário 

para o seu desenvolvimento. 
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Professora Cecília 

A semente não irá germinar, 

porque vão faltar a luz do sol 

e o oxigênio.  

A semente vai germinar e ficará 

muito bonita, porque vai haver 

todos os nutrientes necessários 

para germinação. 

A semente vai germinar, 

porém não vai crescer, porque 

faltará o espaço pra crescer. 

Fonte: Organizado pelos próprios autores 

 

Foi bastante significativo perceber como as professoras participaram da execução da 

atividade experimental, elas falavam, a todo o momento, enfatizando que nunca tinha feito aquela 

experiência com seus alunos, que faziam apenas em uma caixa, onde o aluno colocava a semente 

no algodão e só observava, como pudemos perceber na fala do professor Cruz no encontro anterior, 

ao relatar como ele fazia a atividade de experimento para demonstrar o processo de germinação da 

semente. 

A professora Lisbela, durante todo o processo de aplicação do curso, sempre enfatizava: 

“Estamos precisando de um curso desse”. Com a fala da educadora, identificamos o anseio que 

ela tinha de frequentar cursos na área de Ciências Naturais, já que a mesma só participou do 

PACTO que era direcionado às áreas de Português e Matemática. A professora Sofia, que também 

já participou das formações PACTO, concordava com a fala da colega Lisbela e dizia: Lisbela, o 

bom é que estamos aprendendo muitas coisas e que estão presentes no nosso livro didático. 

Com a fala das professoras, é possível confirmar o que Trivelato (2017) coloca de que “nas 

situações de formações continuadas, existe a expectativa de que se apresentem sugestões de 

modelos, roteiros ou atividades que possam ser adaptadas e aplicadas em sala de aula com os alunos 

do ensino fundamental e do ensino médio” (TRIVELATO, 2017, p. 70).  A autora ainda destaca 

que: 

 

Ao mesmo tempo, quando cursos de formação se concentram na apresentação 

dessas sugestões, têm poucas chances de resultar em aproveitamento efetivo, uma 

vez que essas “receitas” dificilmente são adequadas à enorme diversidade das 

situações de sala de aula e à complexidade que caracteriza cada uma delas. O 

conflito de objetivos ganha outras dimensões quando se consideram como 

propósitos da formação continuada a construção e a reconstrução dos 

conhecimentos dos professores (TRIVELATO, 2017, p. 70, grifo nosso). 

 

É esse processo de reconstrução do conhecimento que a autora aborda, o que também se 

quis desenvolver com a realização da atividade prática, afinal o experimento da germinação de 
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sementes é tão rotineiro nas aulas de Ciências Naturais que muitos professores nem realizam mais. 

“Nesse sentido, atividades costumeiramente já desenvolvidas no contexto escolar podem ser 

transformadas para que tenham uma abordagem investigativa” (SASSERON; MACHADO, 2017, 

p. 35) 

Com a atividade, A Busca pela Luz, proposta pela autora do livro didático foi possível 

despertar nas docentes uma nova forma de realizar a atividade, agora, porém, não mais centrada na 

observação do aluno no desenvolvimento da semente, foi possível observar, criar hipóteses e 

argumentar, como podemos visualizar no quadro 13. 

As etapas de observação, criação de hipóteses e argumentação, que as professoras fizeram, 

estão presentes na metodologia do Ensino de Ciências por Investigação. A argumentação é uma 

linguagem essencial nas aulas de Ciências desde que esteja centrada no propósito da investigação 

(SASSERON; MACHADO 2017, p. 46). 

Partindo das ideias de Oliveira (2018), 

 

As aulas de Ciências, para os primeiros anos do Ensino Fundamental, devem 

prever atividades problematizadoras para que os alunos possam sentir-se 

desafiados a procurar soluções, levantar hipóteses, discutir suas ideias com seus 

pares e professores e também registrar por escrito suas impressões sobre a 

experiência vivida (OLIVEIRA, 2018, p. 63). 

 

A oficina foi encerrada com a apresentação dos registros das professoras de como as 

sementes estarão na semana seguinte, e assistimos ao vídeo Cores dos objetos19 para maior 

aprofundamento do conceito de Física Óptica geométrica trabalhada no encontro. Tentamos nessa 

oficina aproximar o(a) professor(a) dos conceitos de Física que, muitas vezes, estão presentes nos 

conteúdos de Ciências Naturais. 

 

7º encontro – Oficina pedagógica – As estações do ano 

13 de maio de 2019 

 

Quadro 14 : Proposta para o quinto encontro formativo 

Objetivo Tema Gerador Conceito de Física Conteúdo 

 
19 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2t9767YwxCE. Acesso em 06 de maio de 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=2t9767YwxCE
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Discutir os movimentos da 

terra para entender as 

estações do ano. 

 

 

Terra e Universo 

 

 

Óptica Geométrica, Cinemática 

escolar: velocidade e 

movimento. 

 

As estações do 

ano. 

Fonte: Criado pelos autores 

 

Como a intenção da última atividade era despertar a atenção dos(as) professores(as) para a 

temática da oficina, entregaremos aos(às) professores(as) um chaveiro no formato de globo 

terrestre. Iniciando os trabalhos, fizemos a análise do experimento do encontro anterior, A busca 

pela luz, momento em que cada participante foi relatar suas hipóteses sobre o processo de 

germinação das sementes, como podemos perceber no quadro 13, exceto o professor Cruz que não 

estava presente na formação passada. 

Ao observarmos as caixas com as sementes, tivemos algumas confirmações das hipóteses 

das professoras e outras não foram confirmadas, como podemos observar na fala das participantes. 

 

Sofia: Tudo que coloquei aconteceu, só errei na caixa 2, que coloquei que a semente iria 

germinar bonita e isso não aconteceu. 

Lisbela: Eu também não coloquei isso. Por que será que ela não desenvolveu? 

Cecília: Se a gente observar todas as sementes se desenvolveram de maneira diferente. 

Lisbela: Cruz, você que fez Biologia explica pra gente por que isso aconteceu. 

 

O professor Cruz, que não estava presente na oficina anterior, discutiu sobre o processo da 

fotossíntese e socializou a seguinte explicação para contribuir com a fala das colegas 

 

Cruz: Bom, se a gente observar, todas as sementes se desenvolveram, como falou Cecília, 

mas o questionamento de vocês é sobre a germinação da caixa 2, que vocês achavam que 

iria ter um melhor desenvolvimento por estar na caixa aberta, e isso não aconteceu. Se 

observarmos, as sementes da caixa 2 que estava com a tampa aberta, tendo água, luz solar 

e oxigênio, se teve todos os ingredientes para germinar, mas isso não aconteceu como vocês 

esperavam. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque as sementes da caixa aberta 

não foram forçadas a germinar, elas se desenvolveram no processo normal. 

Lisbela: Hum! Pode ser isso mesmo. 

Cecília: Verdade. As sementes se desenvolveram de maneira mais lenta. Mas, mesmo 

assim, elas germinaram.  

 

Apresentadas as hipóteses e sanadas todas as discussões acerca da atividade “A busca pela 

luz”, prosseguimos com a oficina, distribuindo para cada professor(a) uma ficha avaliativa para 
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recolher informações sobre o planejamento de como elas(as)já desenvolveram o conteúdo As 

estações do ano com suas turmas. Essa ficha foi preenchida antes de iniciarmos os debates do tema 

proposto para a oficina.  

 

Quadro 15: Plano de sondagem sobre o trabalho com o conteúdo As estações do ano realizado 

com os(as) professores(as) participantes da pesquisa. 

Plano de Sondagem 

Professora: Sofia Turma: 1º e 2º ano 

Objetivo Procedimento Recursos 

 

 

 

Identificar as quatro 

estações do ano. 

 Apreciação de Cartaz que tematiza a 

primavera. 

 Confecção de árvore com folhas, 

frutos, flores. 

 Exposição   sobre as estações do ano. 

 Organização e realização do desfile 

da primavera. 

 Realização de atividade 

mimeografada. 

 Orientação de recorte e colagem. 

 Realização de Pinturas. 

 

 

 

Papel madeira, lápis de cor, 

piloto, cola. 

Professora: Cecília Turma: 5º ano 

Objetivo Procedimento Recursos 

Reconhecer as 

estações do ano e 

suas variações de 

clima. 

 Aula explicativa com ajuda do livro 

didático. 

 Aula expositiva utilizando cartazes. 

 Apresentação com dramatizações. 

Papel madeira, tesoura, cola, 

papel crepom colorido, livro 

didático e mimeógrafo. 

Professor: Cruz Turma: Não identificada 

Objetivo Procedimento Recursos 

Conhecer as estações 

do ano, explicando 

as mesmas; 

Compreender as 

diferenças das 

estações do ano; 

 Aula explicativa e expositiva. 

 Atividade no livro de Ciências ou 

Geografia. 

 Confecção de cartaz. 

 

Natureza, aula ao ar livre, 

flores, folhas, etc, atividade 

xerocopiada, livro didático, 

lousa, piloto, papel madeira, 

cola, tesoura. 

Professora: Lisbela Turma: Não identificada 

Objetivo Procedimento Recursos 

 

Conhecer as quatro 

estações do ano. 

 Aula explicativa e expositiva. 

 Confecção de cartaz para mostrar a 

importância das estações do ano. 

 Confecção de maquete. 

Papel madeira, tesoura, cola, 

livro didático, recorte, 

cartolina e mimeógrafo. 
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 Organização e realização de desfile. 

Fonte: Organizado pelos autores 

 

Objetivávamos com a aplicação do plano de sondagem identificar como os(as) 

professores(as) desenvolviam suas aulas de Ciências Naturais ao trabalhar com o conteúdo “As 

estações do ano”, para que, ao final da oficina, eles(as) pudessem refletir sua prática pedagógica, 

por meio de uma autoavaliação e, dessa forma, perceber como desenvolviam suas aulas de Ciências 

Naturais e como as realizariam após as discussões ocorridas na oficina.  

Basta uma olhada, mesmo que superficial, no quadro 15, para percebemos como as aulas 

de Ciências Naturais estão centradas na exposição, todos(as) os(as) professores(as) evidenciaram 

que o conteúdo “As estações do ano “era trabalhado por meio de aulas explicativas. Não queremos 

aqui realizar uma crítica do trabalho dos(as) professore(as), muito menos, crucificar o ensino por 

exposição, como se a metodologia não tivesse sua importância no processo de aprendizagem. 

Com o plano de sondagem, foi permitido visualizar o quanto a metodologia por exposição 

está presente nas aulas de Ciências Naturais, com ênfase no transmissor/professor e no 

receptor/aluno, como ressalta Carvalho (2018), “no ensino expositivo, toda a linha de raciocínio 

está com o professor, o aluno só a segue e procura entendê-la, mas não é o agente do pensamento” 

(CARVALHO, 2018, p. 2).  

Continuando, assistimos ao vídeo De onde vem o dia e a noite?20, episódio 8, tínhamos 

como propósito, ao assistir ao vídeo, problematizar o encontro diante do questionamento que a 

personagem Kiquinha fazia a sua mãe. Com a análise do vídeo, percebemos algumas respostas às 

perguntas que Kiquinha fazia a respeito de onde vinha a noite, e a sua mãe respondia que “A noite 

vem quando o sol resolve descansar”, eram respostas, muitas vezes, sem sentido e que não 

despertavam a curiosidade da filha. 

A personagem fez a relação do movimento da terra comparando com o nosso estar em um 

carro em movimento, que transmite a sensação de que as paisagens estão em movimento e não o 

carro. Fazendo relação com a história contada e com o vídeo, iniciamos a explanação do conteúdo 

“As estações do ano”, trazendo para discussão os movimentos de Rotação e Translação e da 

inclinação do eixo da Terra. Para isso, foi montado um espaço bem lúdico que retratasse o Sistema 

Solar e a poluição causada pelos automóveis que interferem no equilíbrio dos planetas.  

 
20 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U. Acesso em 13 de maio de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U
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Fonte: Arquivo do primeiro autor 

 

Explicado o movimento de Rotação e Translação e a inclinação do eixo da Terra, fizemos 

o questionamento aos(as) professores(as): Por que existem as estações do ano? Com isso, eles(as) 

foram participando e expondo suas opiniões. Cecília: Pelo movimento da Terra; Lisbela: Como 

podemos perceber, as estações acontecem porque a Terra gira. Para o professor Cruz: As estações 

acontecem porque do eixo da Terra. 

A fala do professor Cruz tratou da questão primordial para que aconteça as quatro estações 

do ano. Nesse momento, ele se levantou, pegou o globo terrestre exposto na sala e explicou sobre 

o processo de como ocorrem as estações do ano. 

 

Cruz: Os movimentos de Rotação e Translação acontecem dessa forma (girava o globo), 

observe que o planeta Terra é um pouco inclinado 23o 27’, o que permite que aconteça as 

estações, pois de acordo com que a Terra vai girando em torno do sol, fazendo o movimento 

de Translação, a luz solar muda sua intensidade, por exemplo (pegou uma lanterna e 

demonstrou) vejam que a lanterna seria o sol, e de acordo que o globo vai girando os raios 

de sol diminuem ou aumentam, por isso que temos as estações.  

 

A fala do professor Cruz exemplifica o que as pesquisas apontam sobre o processo de 

Rotação, que dá origem ao dia e a noite, e do movimento de Translação e do ângulo de inclinação 

da Terra dos quais emergem as quatro estações. As professoras ficaram atentas e sinalizaram. 

 

Lisbela: Eu nunca trabalhei as estações do ano dessa forma. 

Sofia: Trabalhava apenas as características de cada estação. Falava para meus alunos: - 

Foto 5: Ambiente da oficina As estações do ano 
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Primavera, estação das flores; Verão, estação do sol; Inverno, estação do frio e o outono, 

estação das frutas. 

Cecília: Eu também colegas, e ainda levava alguns objetos para apresentar aos alunos. 

Lisbela: Verdade. Eu levava flores para representar a Primavera, o desenho de um sol 

para caracterizar o verão, frutas para o outono e roupa de frio ou desenho de chuva para 

representar o inverno. 

Cruz: Todos nós levávamos esses objetos. Nunca trabalhei com meus alunos a relação do 

movimento da Terra para explicar as estações. Já usei o movimento de Rotação para 

explicar o dia e a noite, mas o movimento de Translação nas aulas de Ciências para 

trabalhar as estações, não. 

 

Foi interessante a conversa dos(as) professores(as), porque eles(as) estavam trocando suas 

experiências e, ao mesmo tempo, fazendo a avaliação de sua prática pedagógica. Percebíamos o 

interesse dos(as) professores(as) em participar, eles(as) se sentiam parte da formação, ao 

perceberem suas experiências sendo valorizadas. Como ressalta Tardif (2014): 

 

Um professor de profissão não é somente alguém que aplica conhecimento 

produzido por outros, não é somente um agente determinado por mecanismos 

sociais: é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que assume sua 

prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui 

conhecimento e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade e a partir 

dos quais ele a estrutura e a orienta (TARDIF, 2014, p. 230).  

 

Durante toda formação, foi dada ao(a) professor(a) a oportunidade de participar ativamente 

das discussões, de modo a socializar suas opiniões, trazer experiências, fazendo relação dos temas 

abordados no minicurso com sua prática em sala de aula. Essa forma de interação permite ao(a) 

professor(a) se sentir parte do curso e não apenas um observador. 

Como forma de sistematizar toda a discussão que aconteceu na oficina, foi desenvolvida 

atividade prática Ciclo das estações do ano21 (apêndice 02), que tinha como objetivo fortalecer a 

compreensão dos(as) professores(as) acerca das estações do ano e sua relação com o movimento 

de Translação. 

 

 

 

 

 
21 Essa atividade foi estruturada pelos autores a partir de pesquisas sobre o trabalho com as estações do ano. 
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Fonte: Arquivo do primeiro autor 

 

No momento da elaboração da atividade prática, foi possível promover a aproximação do(a) 

professor(a) dos conhecimentos científicos trabalhados na formação com suas práticas de sala de 

aula, percebíamos que eles(as) estavam dedicados à confecção de cada etapa da tarefa. Dessa 

forma, estavam desenvolvendo uma função tão almejada pelo autor Tardif (2014, p. 230), uma 

posição de ator de sua formação e não um mero reprodutor de técnica, como “um boneco de 

ventríloquo”.  

Independentemente de a formação ser inicial ou continuada, é relevante que o(a) 

educador(a) esteja no centro das formações, com suas demandas, necessidades e, principalmente, 

seus anseios, assim como é preciso que o aluno seja o ator principal de sua própria aprendizagem. 

É desejável que o(a) docente saía da função de ator coadjuvante e assume seu papel de 

pesquisador(a), investigador(a), questionador(a) de seu processo formativo. “A preparação docente 

deverá estar associada, dessa maneira, a uma tarefa de pesquisa e inovação permanente” 

(CARVALHO; Gil-PÉREZ, 2011, p. 67). 

Fechamos a oficina agradecendo aos(às) professores(as) pela participação nas formações, 

ressaltando a importância de cada um(a) para o andamento da pesquisa. Aproveitamos para 

convidar os(as) docentes a se fazerem presentes na última etapa da pesquisa: uma aplicação do 

grupo focal que aconteceria na semana seguinte. Finalizamos com a música As quatro estações de 

Sandy e Junior (anexo 05). Com a realização dessa oficina, concluímos o minicurso com os(as) 

professores(as) participantes da pesquisa que lecionam a disciplina de Ciências Naturais nas turmas 

do 1º ao 5º ano de Ensino Fundamental. 

Foto 6:  Confecção da atividade prática Ciclo das estações do ano 
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CAPÍTULO VII 

TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O capítulo aqui apresentado traz as discussões da análise dos dados coletados com a 

aplicação dos três instrumentos definidos para a efetivação da pesquisa, assim como as 

considerações acerca do minicurso. Os dados estão expostos por meio de categorias e 

subcategorias, ambas emergiram antes da análise dos dados e foram aprimoradas no decorrer da 

pesquisa.  

 

7.1 Altercação dos instrumentos de coleta de dados 

 

As argumentações foram organizadas nas quatro categorias definidas por consequência das 

seções que nortearam a organização dos instrumentos de coleta de dados. Após a definição das 

categorias, foi necessário estruturar as oito subcategorias que têm por objetivo promover uma maior 

compreensão do leitor. Seguida da “desmontagem do texto”, proposto por Moraes e Galiazzi (2007, 

p. 13), as respostas dos(as) professores(as), obtidas com a aplicação dos três instrumentos de coleta 

de dados, foram distribuídas entre as categorias e suas respectivas subcategorias.  

As categorias foram pré-estabelecidas antes da análise dos instrumentos de coleta de dados 

e aperfeiçoadas com a conclusão da análise dos dados. De acordo com Bardin (2016), “a 

categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por 

diferenciação e, em seguida, por reorganização segundo o gênero (analogia), com os critérios 

previamente definidos” (BARDIN, 2016, p. 147, grifo do autor). Moraes e Galiazzi (2017, p. 12) 

definem essa etapa de “estabelecimento de relações”, sendo que para os autores “este processo de 

denominado de categorização envolve construir relações entre as unidades base”.  

Por meio da análise dos dados garimpados com a aplicação do questionário, da entrevista e 

do grupo focal, as informações contidas nos instrumentos foram lidas, ouvidas e transcritas para 

que a definição final das categorias e das subcategorias tivessem relação entre ambos os 

instrumentos e, com isso, possibilitassem uma análise mais apurada. Por ter um número pequeno 

de professores(as), foi possível que todas as informações recolhidas na execução da pesquisa 

fossem transcritas na íntegra, permitindo, dessa forma, uma maior interpretação dos dados.  
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7.1.1 Categoria I – Perfil Profissional 

 

 A primeira categoria expõe o perfil profissional dos(as) professores(as) que participaram 

do minicurso, apresentando seus espaços de atuação profissional, suas concepções pedagógicas e 

as práticas que os mesmos desenvolvem em sala de aula. Com as discussões dessa categoria, iremos 

evidenciar os aspectos profissionais que permeiam o profissional docente em sua regência em sala 

de aula nos anos iniciais do Ensino Fundamental.   

 Discutiremos também o processo formativo dos(as) professores(as), partindo da formação 

inicial, da formação acadêmica e, por fim, a participação em formações continuadas, expondo e 

debatendo as contribuições que todo esse percurso formativo contribuiu com o aprimoramento 

dos(as) educadores(as) no fazer docente. 

 

7.1.1.1 Subcategoria – Atuação profissional 

 

Esta subcategoria foi organizada por sete questões oriundas do questionário diagnóstico 

aplicado no primeiro contato com os(as) professores(as) na apresentação da proposta da pesquisa. 

Após a aplicação do questionário, foi feita a análise para a organização da proposta do minicurso 

que teria como referência as informações coletadas no questionário. No quadro 16, é possível 

visualizar o perfil dos(as) docentes. 
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Quadro 16 : Perfil profissional dos(as) docentes 

Das modalidades da 

Educação Básica listadas 

abaixo, atualmente qual 

a sua área de atuação?22 

Em qual(is) turno 

(s) você trabalha? 

 

Disciplina(s) 

que leciona 

Qual a sua 

carga horária 

de trabalho? 

 

Quanto tempo 

de atuação no 

Magistério 

Regime 

profissional 

Onde mora? 

1º ano do 

Ensino 

Fundamental 

 

02 

 

Matutino 

 

01 

 

Português 

 

04 

 

20 horas 

 

02 

 

23 

anos 

 

02 

 

Efetivo 

 

04 

 

Zona 

urbana 

 

04 

2º ano do 

Ensino 

Fundamental 

 

02 

 

Vespertino 

 

01 

 

Ciências 

 

04 

 

40 horas 

 

02 

 

29 

anos 

 

01 

 

Contratado 

 

--- 

Zona 

rural  

 

--- 

3º ano do 

Ensino 

Fundamental 

 

---- 

 

Diurno 

 

02 

 

Geografia 

 

01 

  

14 

anos 

 

01 

4º ano do 

Ensino 

Fundamental 

 

01 

5º ano do 

Ensino 

Fundamental 

 

01 

Fonte: Organizado pelos autores 

 

 
22 A soma na primeira questão é igual a seis, pois existem dois professores com quarenta horas semanais.  
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Observando o quadro 16, podemos perceber que os(as) participantes são 

professores(as) que já atuam na área do Magistério a cerca de quatorze a vinte nove anos, 

efetivos(as), o que contribuiu para que não acontecesse a substituição de professor(a) durante 

o ano letivo, fato muito presente quando existe a contratação de professores(as).  

Muitos dos(as) participantes falaram que gostam de ser professor(a), como fica 

evidente nas falas dos(as) professores(as). Lisbela afirmou: “Pra mim, é uma profissão que 

eu gosto”; Sofia esclareceu que “Primeiro porque eu gosto, e também pela falta de opção; 

o professor Cruz pontuou, “Por falta de opção, porque na época só tinha Magistério” e 

Cecília disse “Porque gosto, desde adolescente que gostava”. Mesmo demostrando afeição 

pela docência, os(as) professores(as) sinalizaram que se tivessem outra oportunidade 

escolheriam uma profissão diferente, como, por exemplo, desembargador, médico, psicólogo 

ou veterinário.  

Com a aplicação dessas questões, identificamos que dos cincos anos do Ensino 

Fundamental (anos iniciais), a pesquisa conseguiu contemplar quatro; apenas o terceiro ano 

não teve participante, pois a professora alegou problemas de saúde e não tinha como 

participar dos encontros formativos. 

Em pesquisas realizadas anteriormente pelo primeiro autor desta pesquisa, foi 

diagnosticado que os(as) professores(as) do 1º ao 5º ano centravam suas aulas nas disciplinas 

de Português e Matemática, um dos fatores que contribuiu para que a Secretaria Municipal 

de Educação implementasse o trabalho por disciplinas nessas turmas. Essa forma de trabalho 

que o município vem desenvolvendo contribuiu para que professores(as) trabalhassem 

apenas três componentes curriculares.  

Os(as) docentes sinalizaram que além da disciplina de Ciências Naturais, 

desenvolvem aulas de outros componentes curriculares de Português e Geografia, perfil do(a) 

professor(a) que atua nos primeiros anos do Ensino Fundamental. A literatura caracteriza 

esse(a) profissional com um(a) trabalhador(a) que tem “[...] a capacidade de [...]atuar em 

diversas áreas, podendo caracterizar ainda um profissional pautado pela flexibilização 

funcional” (CRUZ; RAMOS; SILVA, 2017, p. 1191).  

Na área da educação, o(a) profissional da docência, é caracterizado(a) como o(a) 

professor(a) “polivalente”, aquele(a) que “atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental” (p. 

1191), e que leciona “cinco ou mais disciplinas” (CRUZ; RAMOS; SILVA, 2017, p.1192). 
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7.1.1.2 Subcategoria - Concepção Pedagógica 

 
 

Pretendemos com essa subcategoria identificar as concepções pedagógicas que os(as) 

professores(as) utilizam para planejar suas aulas de Ciências Naturais, de acordo com o que 

eles(as) acreditam ser a melhor concepção para sua prática docente. A referida subcategoria 

está estruturada por dois questionamentos.  

 

Quadro 17 : Concepções pedagógicas dos(as) professores(as) 

Das abordagens pedagógicas apresentadas 

abaixo, qual(is) você adota como prática 

docente? 

As suas sequências didáticas (plano de aula) são 

elaboradas(os) seguindo as características de qual 

abordagem pedagógicas? 

Tradicional 02 Tradicional 02 

Construtivista 03 Construtivista 04 

Sociointeracionista 00 Sociointeracionista 00 

Crítica 00 Crítica 00 

Não respondeu 01 Tradicional 02 

Fonte: Estruturado pelos autores 

 

Na primeira questão, dois(duas) professores(as) sinalizaram que utilizam tanto a 

abordagem Tradicional quanto a Construtivista. Dessa forma, justifica a quantidade acima de 

quatro professores. Dos(as) professores(as) que marcaram as duas opções, a abordagem 

Tradicional e a Construtivista, evidenciaram que seus planos de aula são elaborados seguindo 

as duas abordagens. 

Diante do exposto no quadro 17, supomos que o planejamento dos(as) professores(as) 

sejam organizados seguindo os princípios do Construtivismo. De acordo com os estudos de 

Valadares (2011), “a ideia fulcral do construtivismo é a de que o conhecimento aprendido 

por alguém é uma construção sua, [...] (VALADARES, 2011, p. 39, grifo do autor). 

O planejamento educacional que siga as orientações da abordagem Construtivista 

deve proporcionar ao aluno oportunidade de expressar suas opiniões, por meio de 

levantamento de hipóteses e da criação de questionamento. “Não um interrogatório qualquer, 

como o da escola tradicional, que visa constatar o que o aluno “sabe” ou “não sabe”. É um 
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interrogatório para identificar “o que o aluno pensa” e acompanhá-lo, tendo sempre algumas 

hipóteses cognitivas (MATUI, 1995, p. 177). 

No momento da entrevista, foi questionado aos(às) professores(as) sobre a abordagem 

que eles utilizavam em suas aulas, tendo em vista que no questionário diagnóstico, eles(as) 

reforçaram que têm como orientação as concepções do ensino Tradicional e do 

Construtivismo. Isso fica evidente nas falas dos(as) professores(as) expostas abaixo. 

 

Cecília: Uso um pouco do tradicional, porque às vezes é preciso, eu gosto mais do 

Construtivismo, gosto mais que eles construam. Eles os alunos. 

Lisbela: Tradicional, um pouco moderna. 

Sofia: Tradicional e Construtivismo. Uso uma mistura entre o Tradicional e o 

Construtivismo, o tradicional ficou pra trás, o aluno participa mais, da aula. 

Cruz: Construtivismo. O tradicionalismo traz o pronto, com o Socioconstrutivismo, 

não levo pronto, questiono aos alunos, quero saber os conhecimentos dos alunos, 

quero saber se os alunos sabem de alguma coisa. 

 

Questionados(as) sobre qual concepção eles(as) usam na elaboração do planejamento, 

voltaram a afirmar que se orientam pela abordagem Construtivista e não abdicam de algumas 

características do ensino Tradicional. Ainda encontramos em algumas atitudes de 

educadores(as), no planejamento escolar, na avaliação, na postura que assume em sala de 

aula que exercem, alguns predicados do ensino por transmissão. De acordo com a fala dos(as) 

educadores(as), entendemos que eles(as) estão sempre intercalando a abordagem 

Construtivista com a Tradicional. 

 

Lisbela: O planejamento eu faço de acordo com a turma, pra turma participar, 

planejo de forma que o aluno participe. 

Cruz: Consigo fazer meu plano na linha do Construtivismo. 

Sofia: Tradicional e Construtivismo, coloco questionamento nas aulas, isso eu não 

fazia antes. 

Cecília: Tradicional e Construtivista. Porque planejo de acordo com a realidade do 

aluno, olho a realidade de cada turma. 

 

É de extrema relevância que o(a) educador(a) defina sua abordagem pedagógica, 

identificando suas características, seus princípios pedagógicos, para que a partir dessa 

escolha, todo seu planejamento esteja atrelado a uma concepção. Seja ela qual for, não vamos 

aqui criticar a escolha do(a) professor(a) ou, simplesmente, apontar a melhor concepção para 

o trabalho docente. Reforçamos que o(a) professor(a) precisa conhecer as características das 
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abordagens pedagógicas para que tenha autonomia a fim de se autodefinir. 

Os(as) professores(as) foram sábios ao informar que usam as duas concepções – 

Tradicional e Construtivista e, ao mesmo tempo, entenderem que a grande parte dos(as) 

docentes ainda apresentam perfil de um ensino tradicional, afinal, são professores(as) que 

tiveram toda sua formação escolar norteada pelo ensino de transmissão, e isso acaba 

interferindo em sua atuação como professor(a).  

A autora Mizukami (1986) destaca que  

 

Um curso de formação de professores deverá possibilitar confronto entre 

abordagens, quaisquer que fosse elas, entre seus pressupostos e 

implicações, limites, pontos de contraste e convergência. Ao mesmo tempo, 

deveria possibilitar ao futuro professor a análise de próprios fazer 

pedagógico, de suas implicações, pressupostos e determinantes, no sentido 

de que ele se conscientizasse de sua ação, para que pudesse, além de 

interpretá-la, contextualizá-la e superá-la constantemente (MIZUKAMI, 

1986, p.109, grifo do autor). 

 

 Nas afirmações dos(as) educadores(as), percebemos que eles(as) desenvolvem suas 

aulas sob a perspectiva Construtivista, por apresentar algumas características que Campos e 

Nigro (1999, p. 15) definem como “princípios básicos do construtivismo”. Os pesquisadores 

apontam que  

 

É de grande importância aquilo que a pessoa já sabe ou pensa a respeito de 

determinado assunto. Encontrar um sentido supõe estabelecer relações: o 

que está na memória não são coisas isoladas, mas coisas que guardam 

relações com outras em nossa mente. Quem aprende constrói ativamente 

significados. Os estudantes são responsáveis por sua própria aprendizagem 

(CAMPOS; NIGRO, 1999, p. 15). 

 

Sendo a entrevista realizada no percurso do minicurso, conseguimos identificar na 

fala dos(as) professores(as) atitudes metodológicas que evidenciam a possibilidade da 

promoção do ensino investigativo nas aulas de Ciências Naturais, quando a professora Sofia 

afirma: “Desenvolvo minhas aulas tendo como apoio o ensino Tradicional e Construtivismo, 

coloco questionamento nas aulas. Isso eu não fazia antes” (grifo nosso). Perguntamos se 

essa mudança tinha sido após o curso e ela afirmou que sim, mesmo porque eles(as) já haviam 

afirmado anteriormente que, antes de participar do curso, não tinham ouvido falar sobre 

metodologia do Ensino de Ciências por Investigação, como fica claro na fala dos(as) 



165 
 

 
 

docentes, ao serem questionados se eles(as) conheciam a metodologia do ensino 

investigativo. 

 

Lisbela: Não. 

Sofia: Não. Dessa forma não. 

Cruz: Ouvia sim. Na faculdade, pelos professores, Daise, Marcos, Marcelo, outros. 

Mas sempre ouvia falar relacionado apenas na faculdade, ao Ensino Médio. Para as 

séries inicias não ouvia falar. Mas nas formações que já participei não ouvi falar. 

Cecília: Não. 

 

Mesmo que os(as) professores(as) sinalizem que se considerem um profissional 

construtivista com algumas características do tradicionalismo, não podemos considerar uma 

postura pedagogicamente errada. Podemos considerar que toda concepção pedagógica, 

quando bem entendida pelo(a) professor(a), deixa de ser certa ou errada. É preferível que 

o(a) docente saiba como desenvolver suas aulas para que o aprendizado aconteça, 

independente de quaisquer concepções pedagógicas. 

Algo a se destacar na fala dos(as) professores(as) é a preocupação com o 

planejamento de aula que promova a interação, a participação e, principalmente, os 

conhecimentos prévios que os(as) educandos(as) apresentam ao ingressarem no espaço 

escolar, deixando para trás a ideia de que o(a) professor(a) é o(a) único(a) detentor(a) do 

saber, de “que o professor sabe das coisas e, portanto, é o único que pode dizer coisas sobre 

o mundo que nos cerca” (CAMPOS; NIGRO, 1999, p. 15). Campos e Nigro, deixam explícito 

que atitudes desse nível não apresentam perfil do ensino construtivista, e sim o ensino por 

“transmissão-recepção” (CAMPOS; NIGRO, 1999, p. 15). 

A prática pedagógica que apresenta atributos da “transmissão-recepção” não está 

sendo aplicada com os princípios do Construtivismo, e sim do Behaviorismo. Na concepção 

Behaviorista, “o ensino é uma tarefa que se limita a desenvolver a resposta dos alunos a 

determinados estímulos; os alunos não têm ideias próprias para explicar os fatos e os 

fenômenos” (CAMPOS; NIGRO, 1999, p. 16). Os autores ainda evidenciam que 

 

[...] os professores de Ciências que se orientam pelas ideias behavioristas 

costumam considerar que todo o conhecimento já está estabelecido e 

contido nos “livros já escritos”. Dessa forma, acreditam que cabe a eles, 

como professores, somente ler (de forma adequada) esse “livro dos 

conhecimentos” para os alunos. A estes caberia unicamente aprender (por 

memorização) aquilo que o professor lhes diz durante essa leitura do livro 
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dos conhecimentos (CAMPOS; NIGRO, 1999, p. 16). 

 

 

7.1.2 Categoria II – Formação Docente  

 

Nesta categoria, analisamos a trajetória formativa dos(as) docentes. Na oportunidade, 

serão discutidos os resultados obtidos com a aplicação do questionário, da entrevista e de 

algumas discussões surgidas no grupo focal. A mencionada categoria está desenhada por 

duas subcategorias. Debateremos os obstáculos e as potencialidades que um curso de 

formação em serviço oferece aos(as) professores(as) para que os(as) mesmos(as) reflitam sua 

prática em sala de aula. 

Ao apresentar as discussões em torno dessa categoria, expusemos o percurso 

formativo dos(as) professores(as) tendo como início a formação inicial. Serão expostos 

relatos que marcaram o processo da formação dos(as) docentes que participaram do 

minicurso. A centralidade desta categoria é evidenciar o que pensam os(as) professores(as) 

acerca da sua formação profissional, seus desafios e progressos que fortaleceram sua carreira 

do Magistério.   

Pretendemos também nesta categoria conhecer a formação dos(as) educadores(as) e 

suas angústias pedagógicas que interferem no ato de ensinar e por consequência na 

aprendizagem dos(as) alunos(as) sobre os conhecimentos científicos.  

 

7.2.1 Subcategoria - Formação Inicial  

 

Os(as) professores(as) concluíram o segundo grau no curso de Magistério, curso que 

preparava “os professores para atuar da 1ª à 4ª série do 1ª Grau e na pré-escola” (GATTI, 

1997, p. 42). Quanto à formação acadêmica, os(as) professores(as) são licenciados nos cursos 

de Biologia, Pedagogia e Letras, sendo o professor Cruz formado em Biologia, a professora 

Sofia em Pedagogia e as professoras Lisbela e Cecília em Letras. 

O professor Cruz fez sua licenciatura na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), pelo programa Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR). As outras professoras fizeram a graduação no curso a distância. Sofia pela 

Faculdade Integrada do Brasil (FAIBRA), polo de Gandu, Lisbela concluiu a licenciatura em 
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Letras pela Universidade Estadual de Tocantins (UNITINS) e a professora Cecília, pela rede 

Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC). 

Dos(as) quatro professores(as), dois não têm Pós-Graduação e dois já concluíram sua 

especialização, o professor Cruz na área de Gestão escolar e a professora Lisbela em 

Alfabetização e Letramento. 

 

7.2.2 Subcategoria - Formação Continuada 
 

A subcategoria Formação Continuada está estruturada por questões retiradas do 

questionário diagnóstico e da entrevista. Objetiva-se conhecer o processo formativo dos 

professores, acerca da participação de formações continuadas em serviço. 

 

Quadro 18 : Processo formativo dos(as) professores(as) 

 

Fonte: Organizado pelos autores 

 

Nos últimos 

cinco anos, 

você 

participou 

de alguma 

formação 

continuada? 

Quem proporcionou a sua formação continuada? 

 

As formações 

continuadas das 

quais você já 

participou/participa 

foram/são 

direcionadas à 

disciplina de 

Ciências Naturais? 

Os cursos de 

formação 

continuada que 

você participou 

contribuíram com 

sua atuação em 

sala de aula? 

Sim 03 Governo 

Federal 

--- Sim --- Concordo 

parcialmente    

02 

Não 01 Governo 

Estadual 

03 Não 03 Concordo 

totalmente         

01 

  Discordo 

parcialmente       

--- 

 Discordo 

totalmente 

--- 

Indeciso --- 

Não 

respondeu 

01 
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Segundo os(as) professores(as), eles(as) frequentaram os Programas Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), programa do Governo Federal e o PACTO pela 

educação, algumas poucas formações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação. 

Alguns(mas) ainda relataram que arcam com sua própria formação. A professora Cecília 

sinalizou na primeira questão trazida no quadro 18, que não tinha participado de formação 

continuada durante esses cinco anos, a docente não frequentou as formações dos Programas, 

porque na época atuava no Ensino Fundamental anos finais e não fazia parte do público alvo 

do Programa PNAIC nem do PACTO.  

De acordo com o Programa, só podem participar das formações do PNAIC e do 

PACTO os(as) professores(as) que atuam no Ciclo de Alfabetização, que contempla as 

turmas do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental. Os(as) docentes afirmaram que as 

formações foram oferecidas pelo Governo do Federal e Estadual, responsabilidade da 

Secretaria Estadual de Educação, pelo setor da Coordenação de Projetos Especiais (COPE). 

De acordo com as informações contidas no quadro 18, os(as) três professores(as) 

sinalizaram que as formações que eles(as) participaram não eram direcionadas à disciplina 

Ciências Naturais. Apenas a professora Cecília não respondeu esta questão, afinal, ela não 

tinha participado de nenhuma formação continuada. Nesse momento, foi possível comprovar 

o que as pesquisas evidenciam sobre a escassez de formações continuadas para os(as) 

professores(as) que lecionam a disciplina de Ciências Naturais.  

 

Outros estudos, porém, apontaram a precariedade dos processos de 

formação de professores e problemas relacionados aos currículos dos 

cursos, aos temas e conteúdos desenvolvidos nas disciplinas de formação 

geral e específica, às estratégias de ensino utilizadas pelos professores 

formadores, à falta de delineamento de um perfil desejável para essa 

formação, entre outros aspectos (NASCIMENTO, et al, 2010, p. 236). 

 

Observado o quadro 18, é possível afirmar que os(as) professores(as) concordam 

parcialmente que as formações continuadas tenham contribuído para sua atuação em sala de 

aula. A professora Sofia concordou totalmente que os cursos de formação tenham contribuído 

para sua prática em sala de aula, enquanto que o professor Cruz e a professora Lisbela 

sinalizaram que as formações contribuíram parcialmente para sua prática em sala de aula. 

Podemos perceber o quanto os cursos de formação continuada podem não estar atingindo 

seus objetivos. Dessa forma, é preciso repensar a formação do(a) professor(a) de Ciências 
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Naturais como afirma Nascimento, et al (2010), “mudar a formação oferecida aos professores 

tornou-se uma prioridade para a melhoria do ensino de ciências, [...]” (NASCIMENTO, et 

al, 2010, p. 236). 

Segundo os(as) professores(as), durante sua atuação no Magistério, eles(as) não 

frequentaram nenhuma capacitação direcionada à área de Ciências Naturais, todas sempre 

foram direcionadas aos componentes curriculares de Português e Matemática. 

Questionados(as) se as formações contribuíram para a melhoria de sua prática pedagógica e 

se conseguiam colocar em prática os aprendizados adquiridos nas formações anteriores, Sofia 

afirmou que “Sim. Consigo”; Lisbela sinalizou que “Ainda coloco em prática”.  E o 

professor Cruz destacou que “Sim. Coloco em prática até hoje”. 

A prática de diagnosticar é importante porque possibilita ao(a) professor(a), ao(a) 

formador(a), ao(a) orientador(a) de programas conhecer a realidade dos envolvidos com o 

processo formativo e, dessa forma, criar estratégias que atendam a demanda do público. 

Quando questionado aos(às) professores(as) se as formações que eles(as) já participaram 

tinham feito algum diagnóstico para identificar o que sabiam, os(as) educadores(as) 

pontuaram: “não faziam um diagnóstico inicial e sim no final” (Sofia); o professor Cruz 

confirmou a resposta de Sofia de disse que “não”, que os programas não faziam diagnóstico. 

Lisbela, reforçando a fala de Cruz e Sofia, afirmou: “Não. Nunca tive isso não”. A professora 

Cecília não respondeu, porque ela já havia pontuado que não tinha frequentado cursos de 

formação continuada. Com a fala dos(as) professores(as), ficou claro que os programas de 

formação que eles(as) participaram não tinham o hábito de diagnosticar os conhecimentos 

prévios dos(as) professores(as).  

O ato de conhecer a realidade dos(as) alunos(as), aqui representado pelos(as) 

professores(as) é relevante, porque possibilita ao(a) formador(a) conhecer as dificuldades 

dos(as) professores(as), as necessidades e os anseios que os(as) profissionais almejam com 

aquela formação. Por acreditar na relevância da aplicação de um instrumento que identifique 

o perfil dos(as) professores(as) participantes de um curso de formação, é que decidimos por 

aplicar o questionário diagnóstico.  

No momento da entrevista aplicada após a realização de alguns encontros formativos, 

foi questionado aos(as) professores(as) se eles(as) acreditavam que a aplicação do 

questionário no momento da apresentação da proposta da pesquisa, tinha contribuído para a 
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organização dos encontros. De acordo com o professor Cruz “Sim”, Lisbela afirma que 

“facilitou sim, no PACTO e no PNAIC não lembro de ter feito isso”, Sofia destaca: “eu acho 

que sim. Foi uma ferramenta que deixou livre que escolhêssemos”. Para a professora Cecília, 

a realização do diagnóstico contribuiu “sim”. 

Essa prática nos permitiu conhecer os(as) educadores(as) com os quais iriámos 

desenvolver a pesquisa e, ao mesmo tempo, que a proposta do minicurso fosse estruturada 

de forma que privilegiasse a participação dos(as) professores(as), evitando o que Tardif 

(2014, p. 241) crítica de que muitos professores acabam se tornando executadores de práticas 

pensadas e desenvolvidas por terceiros, e, na sua grande maioria, por profissionais que não 

conhecem a realidade educacional, principalmente, as necessidade dos(as) professores(as) da 

Educação Básica, especificamente as turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Relacionando o que Campos e Nigro (1999) falam sobre a importância de 

diagnosticar os conhecimentos prévios dos(as) alunos(as), os(as) professores(as) também 

demostraram o quanto foi significativa a aplicação do questionário inicial. Campos e Nigro 

(1999) afirmam que:  

A avaliação dos conhecimentos prévios deve servir como uma fonte de 

informação para professores e alunos a respeito das concepções alternativas 

dos estudantes. Para o professor, isso tem muita importância, pois, ao 

conhecer as concepções dos alunos, poderá elaborar estratégias didáticas 

mais eficazes (CAMPOS; NIGRO, 1999, p. 89). 
 

A aceitação do minicurso por parte dos(as) professores(as) foi algo de destaque que 

demostraram durante toda a participação nas oficinas. Podemos perceber melhor esse aspecto 

quando questionamos se eles(as) estavam gostando de frequentar o minicurso e se os recursos 

utilizados foram acessíveis. Eles(as) afirmaram: “sim”, fala de Lisbela; já Sofia, enfatizou 

“gostei muito”; o professor Cruz afirmou “Gostei” e Cecília destacou “gostei, amei” 

Para os(as) educadores(as), os recursos utilizados durante as formações foram 

adequados e de fácil manuseio, como podemos perceber na fala do professor Cruz que 

afirmou que “sim”; a professora Lisbela foi enfática ao diz que “foi de fácil manuseio, usou 

muita reciclagem”; Cecília afirmou que “Sim”, e pôr fim a professora Sofia sinalizou que 

‘Sim, com certeza”. Quando questionados(as) se nas formações que eles(as) frequentaram 

eram oferecidas “receitas” para que executassem em sala de aula, e se gostavam dessa 

metodologia, eles(as) afirmaram: 
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Sofia: Não. Não sei se existe uma receita pronta, mas acho que não é bom porque 

ficaria muito acomodada. 

Lisbela: Sim. Eu não acho ruim, mas não é bom entregar ao professor tudo pronto, 

é bom que o professor também coloque sua ideia, que o professor tenha liberdade de 

colocar suas ideias. 

Cruz: Era. O PACTO tem essa forma. Eu gostava dessa forma. 

Cecília: Sim, recebia sim, ensinava trabalhar com música, criar uma banda, dança. 

Era positivo receber essas receitas porque nos dá um norte.  

 

Podemos visualizar que as opiniões dos(as) docentes sobre a prática de alguns cursos 

de formação continuada oferecerem “receitas pedagógicas”, para que apenas executem em 

sala de aula, estão em uma mesma linha de aceitação. Eles(as) gostam de receber esses 

receituários, mas, ao mesmo tempo, querem ter a oportunidade de incluir suas ideias, 

opiniões, conhecimentos e não apenas executar o que recebem nas formações, de modo que 

possam colocar em prática suas experiências.  

Para Trivelato (2017), “nas situações de formação continuada existe a expectativa de 

que se apresentem sugestões de modelos, roteiros ou atividades que possam ser adaptadas e 

aplicadas em sala de aula com os alunos do ensino fundamental e do ensino médio” 

(TRIVELATO, 2017, p. 70).  Nessa mesma perspectiva, Tardif (2014) contribuiu com essa 

discussão e sinalizou que   

 

Na formação de professores, ensinam-se teorias sociológicas, 

docimológicas, psicológicas, didáticas, filosóficas, histórica, pedagógicas, 

etc., que foram concebidas, na maioria das vezes, sem nenhum tipo de 

relação com o ensino nem com as realidades cotidianas do ofício de 

professor (TARDIF, 2014, p. 241). 

 

Aproveitando o ensejo, perguntamos aos(as) professores(as) se suas experiências 

pedagógicas eram utilizadas como referência para as discussões das formações; a professora 

Lisbela afirmou: “Lógico que sim. O professor tinha oportunidade de colocar em prática”. 

Para Sofia: “Fazia sim. Porque aprimorava os conhecimentos, mas também levava o que 

fazia na sala de aula”, já o professor Cruz dizia: “Às vezes sim” e para a docente Cecília: 

“Não totalmente. Ampliavam minha experiência”. 

É importante que os(as) professores(as) estejam envolvidos com seu próprio processo 

formativo, participando ativamente das decisões que envolvem toda sua formação. Dessa 
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forma, os(as) educadores(as) poderão contribuir para a estruturação curricular dos programas 

de formação. Afinal, 

[...] reconhecer que os professores de profissão são sujeitos do 

conhecimento é reconhecer, ao mesmo tempo, que deveriam ter o direito 

de dizer algo a respeito de sua própria formação profissional, pouco importa 

que ela ocorra na universidade, nos institutos ou em qualquer outro lugar 

(TARDIF, 2014, p. 240). 

 

Os(as) professores(as), ao longo de sua atuação na docência, acabam por adquirir 

diversas competências profissionais que deveriam fazer parte de sua própria formação, por 

meio de suas competências e experiências adquiridas, ao longo de sua atuação no Magistério, 

que lhes possibilitariam a reflexão de sua prática pedagógica.  

Para Tardif (2014)   

 

“As competências” do professor, na medida em que se trata mesmo de suas 

“competências profissionais”, estão diretamente ligadas as suas 

capacidades de racionalizar sua própria prática, de criticá-la, de revisá-la, 

de objetivá-la, buscando fundamentá-la em razões de agir (TARDIF, 2014, 

p. 223). 

 

É desejável a participação ativa do(a) professor(a) em sua formação seja ela inicial 

ou continuada, tanto no currículo que lhes possibilite a inserção de seus conhecimentos 

profissionais e seus saberes, como também na estrutura organizacional das formações. [...], 

se quisermos que os professores sejam sujeitos do conhecimento, precisaremos dar-lhe tempo 

e espaço para que possam agir como atores autônomos de suas próprias práticas e como 

sujeitos competentes de sua própria profissão” (TARDIF, 2014, p. 243). 

Conscientes dessa necessidade, estruturamos o minicurso partindo sempre dos 

conhecimentos prévios dos(as) professores(as), definimos coletivamente os dias de 

formação, os horários, a duração dos encontros, os temas abordados, tudo isso com o desejo 

de que o(a) profissional se sentisse parte integrante da proposta que pretendíamos 

desenvolver e não apenas como sujeitos que estão postos para receber “receitas” e aplicá-la 

em sua prática. 

Da mesma forma que os(as) professores(as) foram questionados antes dos encontros 

formativos, também oportunizamos no momento da entrevista que eles(as) avaliassem alguns 

pontos. Assim, pedimos que pontuassem o espaço onde aconteceu as formações. A professora 
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Lisbela afirmou que não tinha “Nada a declarar. Nada a reclamar”: o professor Cruz disse 

que “foi adequando”: Sofia faz relação ao espaço da sala onde ocorreram os encontros e ela 

diz: “poderia ser maior” e Célia sinalizou que “o espaço foi bom porque foi com poucas 

pessoas, se tivessem participando os 17 professores, não seria tão vantajoso”, “ótimo”. 

Sobre a definição do dia e do horário se foi favorável para a participação, eles sinalizaram: 

Lisbela, “Sim”, Cruz “foi muito favorável”, Célia “foi ótimo, porque no outro dia era minha 

folga”, e Sofia “o dia foi adequando, porque é o dia que trabalhar menos, até o dia foi 

favorável”.  

Com o estudo dos dados coletados, foi organizado o quadro 19 com as transcrições 

da definição dos(as) professores(as) acerca das contribuições que as formações continuadas 

para sua prática nas aulas de Ciências Naturais no Ensino Fundamental. Os registros 

originaram-se da exploração dos dados obtidos na entrevista por meio da catalogação das 

informações que os(as) participantes pontuaram. 
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Quadro 19: Entendimentos dos(as) professores(as) sobre as contribuições das formações continuadas 

Categoria Formação Docente 

                                                          Subcategoria Formação continuada 

Transcrição Identificador 

“Português, porque tinha dificuldade pra trabalhar com a interpretação de 

texto, oralidade, mesmo o aluno não sabendo ler”. 

“Na oralidade, hoje eu consigo falar mais, participar mais. Mudei também na 

visão como um todo, vejo o aluno de outra forma”. 

“O olhar sobre o aluno, como avaliar, como incluir, mesmo ele tendo 

dificuldade”. 

“A forma de pensar em relação ao outro. Eu fazia apenas meu papel de 

professor, e o curso me ensinou a ser mais humano”. 

 

 

 

Dificuldade, participação, superação. 

 

 

“Não. Não sei se existe uma receita pronta, mas acho que não é bom porque ficaria 

muito acomodada”. 

“Sim. Eu não acho ruim, mas não é bom entregar ao professor tudo pronto, é bom 

que o professor também coloque sua ideia, que o professor tenha liberdade de 

colocar suas ideias”. 

“Era. O PNAIC tem essa forma. Eu gostava dessa forma”. 

“Sim, recebia sim, ensinava trabalhar com música, criar uma banda, dança. Era 

positivo receber essas receitas porque nos dão um norte”. 

 

 

 

Receita, acomodação, liberdade, positividade, 

orientação. 

“Lógico que sim. O professor tinha oportunidade de colocar em prática”. 

“Fazia sim. Porque aprimorava os conhecimentos, mas também levava o que fazia 

na sala de aula”. 

“Às vezes, sim”. 

“Não totalmente. Ampliavam minha experiência”. 

 

Oportunidade, experiência, ampliação, 

aprimoramento. 

 Fonte: Organizado pelos autores
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7.1.3 Categoria III – Apreciação do minicurso 

 

Por meio da Categoria “Apreciação do minicurso” e das quatro subcategorias, 

proporcionamos discussões que apresentam as conjecturas que os(as) professores(as) 

pontuaram acerca da realização do minicurso, ferramenta adotada para concretizar a referida 

pesquisa. A categoria foi sistematizada a partir das discussões coletadas com a aplicação dos 

três instrumentos de coleta de dados. Reuniram-se nesta categoria os resultados obtidos com 

a aplicação do questionário, a transcrição da entrevista e do grupo focal.  

A aplicação dos três instrumentos de coleta de dados foi determinante para as 

discussões e conclusões desta categoria, a análise dos dados iniciou-se com a “desmontagem 

do texto” (MORAES; GALIAZZI, 2017, p. 13). Esse momento foi significativo para 

identificar dos(as) professores(as) os limites e as possibilidades de implementar conceitos de 

Alfabetização Científica, Ensino de Ciências por Investigação, Conceitos de Física e 

Educação para o Trânsito nas aulas de Ciências Naturais no Ensino Fundamental. 

Na execução do grupo focal, foi efetivado o jogo das cores como estratégia para 

nortear o andamento das discussões. O jogo estava organizado por nove questões 

problematizadoras. Além das nove questões no decorrer das discussões, aparecerão outras 

perguntas usadas como forma promover a participação dos(as) docentes. As inquietações 

provocadas pelo primeiro pesquisador não têm como objetivo interferir nas respostas dos(as) 

participantes, porém apenas para mediar o debate. 

Como as perguntas do grupo focal foram abertas, exatamente para arrecadar o maior 

número de informações por parte dos(as) educadores(as), não iremos adotar, como objeto de 

análise, tabelas, gráficos, diagramas, quadro, e sim, a transcrição na íntegra da fala dos(as) 

docentes e do primeiro pesquisador que exerceu a função de provocador.  

 

7.1.3.1 Subcategoria - Metodologia do minicurso 

 

Iniciando os trabalhos do grupo focal, o primeiro pesquisador apresentou as regras do 

jogo e abriu espaço para o esclarecimento de possíveis dúvidas. Nesse momento, a professora 

Lisbela questionou: “E quem não souber responder à pergunta?”, o pesquisador respondeu: 

“Qualquer pessoa pode participar. A pergunta não será direcionada apenas à pessoa que 

escolher a cor e a letra, e sim, para todo o grupo”. Lisbela: Áh, entendi! 
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Antes de iniciar o jogo, aproveitou-se a oportunidade, para solicitar aos(as) 

professores(as) que eles(as) fizessem uma avaliação do minicurso. O professor Cruz iniciou 

a avaliação perguntando: 

 

Cruz: Você fala em relação a cor? Pode usar uma cor? 

Pesquisador: Sim, pode! 

Cruz: Como a gente trabalhou com cores, podemos usar uma cor? No caso, aí eu 

coloco a cor verde. Entendeu? A cor verde pelo fato de estar ligada a Ciências. Eu 

achei um curso de muita valia, um curso muito rico, porque eu vou ser sincero 

contigo, eu aprendi muito. 

Lisbela: Eu também. 

Cruz: Eu aprendi muito, muito, muito, é tanto que até diante, entendeu? das minhas 

aulas de Ciências na sala, por incrível que pareça, eu mudei. Depois do curso, eu 

tive uma outra visão, entendeu, sobre o ensino de Ciências. Porque realmente a 

verdade seja dita, a gente era muito focado, entendeu, dentro daquela metodologia, 

ao qual o aluno ficava lá, entendeu, como um boneco, como se fosse um fantoche, a 

verdade tem que ser dita, e a gente chegava na sala de aula, entendeu, e passava o 

conteúdo, e principalmente agora por questão da disciplina que a gente tem uma 

preocupação muito grande na questão do horário, mas quando a gente parte para a 

Ciência Investigativa, que o aluno participa parte com mais frequência, entendeu, 

que ele questiona, o que ele realmente quer saber, então, vem o que, vem o ensino 

curiosidade, né isso,  e dentro dessa curiosidade a gente deixa... faz com que o aluno 

venha a raciocinar, que o aluno venha a ter um outro tipo de conhecimento, ao qual 

ele ficará fechado, agora, porém, mais aberto e que leva outros também ao raciocínio 

e principalmente a curiosidade e a investigação. Pra mim, foi ótimo, serviu muito, 

muito mesmo, tem me servido. Né? 

Lisbela: Eu também, muitas coisas que eu não sabia, eu aprendi através desse curso 

e também, eu tenho certeza que minha visão de mundo em relação à disciplina de 

Ciências, mesmo na, na... no Ensino Fundamental I, eu tenho certeza que eu vou 

olhar por outro ângulo. Entendeu? Porque muitas das vezes nós professores 

chegamos na sala de aula, a gente dá aquele conteúdo e, e, e... não procura ver se 

houve mesmo o aprendizado. E a forma como tu passou o curso pra gente foi uma 

forma tão enriquecedora que todas as dúvidas que a gente viesse a ter em relação a 

esse curso, você sempre deixava a gente, entendeu, a vontade pra questionar, pra 

participar, então pra mim...   

Cruz: E sem contar Luizinho que ele foi rico na questão sabe de quê, na questão 

trabalhada, entendeu, com a tua metodologia, entendeu? Todo dia a gente chegava 

aqui tinha algo diferente. É... principalmente naquela questão: quando nós 

trabalhamos o semáforo, eu mesmo achei interessante, entendeu? Aquela forma do 

semáforo, aquele cantinho de Ciência? Eu chegava lá em casa... Tinha dia que eu 

chegava lá em casa, depois de sair daqui e eu ficava pensando naquele cantinho de 

Ciência daqui, e queria que, sabe o que? Que na escola realmente tivesse, sabe o 

que? Espaço. Para a gente fazer aquilo ali, e infelizmente a gente não tem espaço, a 

verdade tem que ser dita, mas se tivesse, tinha como a gente dá show. Depois de uma 

dessa aí. 
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Lisbela: E foi uma pena, né, Luizinho, que todas as pessoas que têm a disciplina de 

Ciências, não participaram, não quiseram! Não é que não participaram, não 

quiseram. Não quiseram participar, mas que foi bom... e houve, sim... um 

aprendizado. Eu acho que foi, pra mim... na minha opinião.  

Cruz: Quando trabalhou a questão do semáforo, também... foi massa demais. 

Entendeu?  Eu “tava” até lá em casa dando risada, quando vi a foto, eu dentro do 

carro, achei massa! Eu dei risada sozinho, rapaz! Falei assim: - Como ele é criativo. 

Né!? 

Lisbela: É... 

 

A professora Sofia, até o momento, não tinha se manifestado, foi preciso que o 

pesquisador chamasse pelo seu nome para ela começar a interagir com os(as) colegas. 

 

Pesquisador: Sofia... 

Sofia: Eu achei também que foi um... foi assim..., quando eu ia pra casa eu ficava 

pensando o que ele vai apresentar hoje pra gente, porque assim... a cada curso era 

uma coisa nova, a metodologia que tu usou foi muito divertida.... a gente.... 

Cruz: Rica, né! 

Sofia: É muito rica, muito lúdico. 

Lisbela: Então, viu, Lú, é isso que a gente está precisando nas nossas aulas, e na 

escola. Porque eu fico observando... Lá no .... (ela cita o nome da escola que ela 

trabalha) mesmo, a evasão de aluno “tá” muita... muita... e eu fico observando 

também que tem muitos professores que você vê que não tem aquela... aquela... 

vontade de trabalhar, porque mesmo que às vezes não tenha material... eu não tenho 

material, vou fazer o que? Quantas coisas que eu fazia, que às vezes era reciclado, 

trazia coisa reciclada, então tem muitos professores, não agravando a todos, mas tem 

professores na nossa cidade que são preguiçosos, e tem preguiça, de... juntos com os 

alunos... fazer a diferença. É isso que a gente está precisando.  

Sofia: E sem contar também que eu nunca tinha ouvido falar sobre Alfabetização 

Científica. Assim... dessa forma. 

Cruz: E o mais interessante... o mais interessante disso tudo é saber que dentro dos 

PCN, entendeu, já se falava de Alfabetização Científica, entende? os nossos livros 

didáticos, falam da Alfabetização Científica e o que eu fico assim pasmo é que a gente 

fica só dentro daquela questão, entendeu... 

Sofia: Faltando investigação 

Cecília: É... é verdade 

Cecília: Falta curiosidade 

Cruz: Faltando investigação. Até mesmo da nossa parte, do próprio livro que a gente 

trabalha, é até vergonhoso um negócio desse... (risos). 

Lisbela: E nós também como professores, as vezes deixa também a gente deixa a 

desejar, porque tem professores quando pega um livro, assim... do governo, procura 

“tá” lendo, e a gente às vezes... a única coisa que a gente faz é foliar as partes do 

conteúdo, e não “tá” nem aí... mas agora vou ficar... (fez gesto com as mãos para 

dizer que ficaria de olho). 
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Nesse momento, chegou a professora Cecília, foi informada pelo pesquisador das 

regras do jogo e que os(as) colegas estavam respondendo o questionamento inicial que tinha 

como objetivo avaliar o minicurso. A professora Cecília logo pontuou:  

 

Cecília: Ô... pra mim, foi ótimo, eu fiquei assim... tão radiante... 

Lisbela: Maravilhada, né, Cecília? (risos) 

Cecília: Porque... Alfabetização Científica, eu nunca ouvi falar, e no nosso livro 

didático tem, né? 

Lisbela: Pois é... 

Cecilia: Mas assim... eu nunca tive a curiosidade, pra..., assim.... questionar sobre 

aquela alfabetização, como seria, queria dizer que foi muito interessante, amei. Já 

ficava na expectativa hoje vai ser o que? Vai ser o que? E de repente quando diz 

assim:  tá terminado... me dá uma saudade..., já estou com saudade, aprendi muito, 

muito mesmo. 

 

É evidente o quanto uma metodologia que desperte a curiosidade de investigar e, 

muitas vezes, de tentar resolver situações rotineiras contribui para o processo de ensino e 

aprendizagem no ambiente escolar, isso fica claro em todas as falas dos(as) participantes, 

quando se referem à metodologia usada durante os encontros formativos. Brito e Fireman 

(2016, p. 129) destacam que “uma metodologia investigativa pode propiciar ao aluno 

segurança no envolvimento com práticas científicas, de modo que o leve a resolver uma 

situação problema de forma não superficial”. 

Continuado o debate, foi solicitado que a professora Lisbela escolhesse uma letra e 

uma cor para a leitura da próxima pergunta. A professora não falou a cor nem a letra, ela 

levanta e pegou o questionamento que estava no cartaz usado como recurso para desenvolver 

o jogo.  

  

Lisbela: Quais pontos fracos e fortes você destacaria desse minicurso? 

Lisbela: Na minha opinião, o ponto fraco foi porque foi muito pouco tempo, e só um 

dia só, né Cruz... eu achei muito... entendeu? E os pontos fortes... deixa eu ver.... 

Cruz: Eu acho que foram todos, todos trabalhados. Desde aquela pesquisa da planta, 

entendeu? A confecção...entendeu? Quando se trabalhou as cores que eu fiz questão 

de fazer... de fazer a máquina, a máquina fazer aquele processo cheio de roupa, tu 

“tá” vendo que eu...gente! Eu “tava” parando pra analisar que só Luizinho pra fazer 

esse negócio. 

Pesquisador: E o curso despertou isso em vocês, de querer investigar? 

Lisbela: Ô, meu Deus! (risos) então... 

Sofia: Até máquina de lavar ele colocou roupa. 

Cecília: É interessante! 



179 
 

 
 

Cruz: (risos) Tu me fez encher uma máquina de roupa. Com roupa limpa! Naquele 

dia, que eu coloquei a roupa na máquina, “tava” com roupa limpa, eu coloquei com 

amaciante, porque eu queria ver girar, entendeu? E ter certeza... na questão das 

cores.  

Lisbela: E o bom também, sabe Luizinho... porque sempre que tu trazias uma 

experiência diferente a gente participava, entendeu? Participava, a gente tirava 

dúvida, mesmo sem saber...  mas você... entendeu? Foi um dos pontos mais forte... 

Cruz: Aí, agora... eu fico me perguntando:  naquele dia que a gente “tava” 

conversando, eu não sei o que foi que tu fez, que tu me rezou (ele se referia ao primeiro 

pesquisador), mas depois eu parei para analisar, é a questão da curiosidade mesmo, 

a gente fica na expectativa de toda segunda-feira, ter algo novo, uma coisa nova... 

por isso, que  a gente acaba vindo, acaba estando aqui. Não é? 

Sofia: É! A curiosidade  

Lisbela: É, pois é! Sei que quando ele coloca no grupo, eu fico observando... eu fico 

esperando o que Cruz vai falar, aí eu vejo todo mundo na curiosidade. Todo mundo 

na curiosidade. 

Pesquisador: Vocês colocam que o curso despertou essa curiosidade em vocês de 

estarem toda segunda-feira, e vocês acham que nós fazemos isso com nosso aluno, 

de despertar a curiosidade do aluno vir todo dia à escola, ou ele tem a obrigação de 

vir e nós professores não temos porque estar despertando no aluno a vontade de vir? 

Cruz: Na verdade... a gente acha que o aluno tem obrigação de estar na sala todo 

dia. A verdade seja dita. 

Cecília: Verdade! 

Lisbela: Não fazendo, né, por onde ele sinta vontade de voltar, porque uma aula... 

uma aula...né, que o aluno sinta vontade de voltar... igual aqui a gente tem vontade 

de voltar, a gente sente vontade de voltar, porque a cada dia você inventa uma coisa 

diferente, então nós professores... eu mesma....   

Pesquisador: No curso eu estava sempre falando do que seria trabalhado no próximo 

encontro. Nós fazemos isso na sala de aula? 

Lisbela: Aí, já deixava a gente com aquela vontade de voltar. Como será que vai ser 

essa aula? Eu mesma, às vezes, pensava, quando falou em relação ao arco-íris, 

gente! Eu fiquei tão assim... aquela curiosidade com vontade de saber, é isso que está 

faltando em nós professores em sala de aula. 

Cruz: A penúltima mesmo, que falou sobre o processo de rotação e translação, a 

experiência que foi feita, eu achei maravilhosa pra mim. 

Cecília: Foi... Eu também gostei. 

Sofia: A planta também... eu já fui pra casa pensando: como será que vai estar aquela 

planta na semana que vem? 

Cecília: Eu também... A minha expectativa era saber o que ia acontecer 

 

As discussões em torno das primeiras questões possibilitaram uma análise 

aprofundada da opinião dos(as) professores(as) sobre o quanto o minicurso contribuiu para a 

compreensão de diversos conceitos até então desconhecidos por eles(as). Podemos perceber 

na fala dos(as) educadores(as) que o minicurso conseguiu despertar a curiosidade de 



180 
 

 
 

comparecer as formações, pois a atitude de já anunciar o tema da formação seguinte era uma 

forma de conquistar os(as) docentes para que retornassem. 

A prática da atividade lúdica foi um fator determinante para despertar o interesse 

dos(as) professores(as) que, muitas vezes, estão acostumados a formações cuja ênfase 

encontra-se no aprendizado teórico o que não permite o contato com atividades práticas, 

“atividades interativas, por exemplo, o uso do computador, a elaboração de maquetes 

relativas a um determinado conteúdo” (ZOMPERO, LABURÚ, 2016, p. 15). 

Esses primeiros questionamentos deixaram claro que o minicurso promoveu a 

curiosidade, um termo tão significante no processo de investigação. Ao despertar a 

curiosidade nos(as) professores(as), eles(as) se sentiram motivados tanto a darem 

continuidade ao curso, como também à curiosidade de querer entender cada temática 

trabalhada durante as formações, curiosidade essa que, muitas vezes, é abdicada dos 

programas de formações, pois propõe, por meio de seu material já apostilado, temas 

predeterminados para cada encontro formativo. Podemos ressaltar o que Tardif (2014, p. 243) 

pontua da importância dos professores se tornarem atores de sua própria prática e não meros 

“executadores das reformas da educação [...]”. 

Prosseguindo com o jogo, o pesquisador solicitou à professora Sofia que escolhesse 

uma cor e uma letra. Sofia falou: cor preta, letra C. Sofia fez a leitura do questionamento: O 

curso de formação continuada contribuiu para sua prática pedagógica. De que forma? 

Assim, os(as) professores(as) começaram a responder a pergunta, iniciando por Sofia. 

 

Sofia: Da forma que a gente discutiu aqui, né, que assim... a visão hoje que eu tenho 

é outra, é uma outra visão, então assim... talvez eu não tenha tempo ainda de ir bem 

pra prática, mas... como hoje eu já estou vendo de outra forma, eu já pego... quando 

vou pra sala já vejo que eu tenho que trabalhar de outra forma.  

Lisbela: E eu tenho certeza, né, Sofia, que a gente não vai sair do jeito que a gente 

chegou, porque houve participação, houve aprendizagem, houve... 

Sofia: Eu acho que não é nada que não dê pra gente fazer, dá pra gente fazer o 

esforço e fazer na sala de aula. E tem como fazer na sala. 

 

Percebe-se que os(as) demais professores(as) não se interessaram em responder a 

pergunta que Sofia tinha feito. Então, o pesquisador logo lançou outras perguntas que não 

faziam parte do jogo das cores para motivar a participação.  O pesquisador questionou: Os 

objetivos para o ensino de Ciências são os mesmos que vocês tinham antes? 
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Lisbela: Rapaz isso... (risos) essa semana eu fui trabalhar uma aula, e eu vi lá no 

livro os objetivos, porque esses objetivos são tão antigos, né. Aí eu fiquei pensando 

será que esses objetivos estão corretos, será que tem alguma coisa com que eu vou 

fazer na prática na sala de aula. Através do curso, já fiquei mais atenta (risos). 

Lisbela: Será que eu professor vou querer que meu objetivo seja igual aquele que 

está ali no livro? Né? 

Pesquisador: As nossas discussões estavam no livro didático, não estavam? Lembra 

que eu falei pra vocês que as experiências estavam no livro? 

Sofia: Eu me assustei quando você pegou o livro e mostrou 

 

As professoras ressaltaram que todas as discussões ocorridas no minicurso foram 

retiradas dos livros didáticos que elas utilizam e que, muitas vezes, desconhecem a presença 

de temas que não conheciam até participarem das formações. Continuando o jogo, o 

pesquisador pediu a Cecília que escolhesse uma letra e uma cor, Cecília: “cor verde, letra 

A”. “Quais suas considerações sobre o formador. A postura e conhecimento sobre as 

temáticas motivavam a sua participação?” 

 

Cecília: A postura ótima, conhecimento das temáticas também, perfeito, motivou 

minha participação, porque já ficava na expectativa. Às vezes, eu deixava de viajar 

pra ficar no curso, mesmo terça-feira sendo minha folga. 

Cruz: Não... Luizinho não conseguiu, nem só chamar a atenção não só em relação 

a isso, como ele conseguiu, até mesmo sem palavra, ele conseguiu com que a gente 

estivesse aqui toda segunda-feira, a questão da curiosidade em saber como seria o 

próximo encontro. 

Lisbela: Se a primeira aula fosse uma aula que a gente não gostasse, eu tenho certeza 

que a gente não ia querer dar continuidade, mas curiosidade da gente sempre querer 

ver coisas novas, e aprender coisas diferentes, isso fez com que a gente voltasse pra 

poder participar, então você foi dez. 

Sofia: Muito firme nas coisas que falava. 

Lisbela: Passava tudo com segurança.  

Cruz: Com conhecimento de causa, passava com conhecimento de causa. 

 

A questão de avaliar o primeiro pesquisador não foi colocada para ouvir dos(as) 

professores(as) uma avaliação do desempenho do formador, mas sim, para entendermos que 

o(a) professor(a) também é formador em suas salas de aula, que precisa despertar no aluno a 

vontade de estudar e querer voltar para a aula no dia seguinte. 

 

 



182 
 

 
 

7.1.3.2 Subcategoria – Conceitos trabalhados nas aulas de Ciências Naturais  
 

Na segunda subcategoria, Conceitos trabalhados nas aulas de Ciências Naturais, 

apresentaremos as discussões entorno dos conceitos que os(as) professores(as) trabalharam 

em sala de aula. Os debates aqui apresentados se iniciaram com as informações oriundas do 

questionário que nos evidenciou o que os(as) professores(as) pensam a respeito da inserção 

de conceitos nas aulas de Ciências Naturais, conceitos esses que muitos destacaram que não 

tinham nenhuma relação com o ensino de Ciências Naturais para as turmas dos anos iniciais. 

De início, perguntamos aos(as) professores(as) se eles(as) acreditavam na 

possibilidade de incluir os conceitos de Alfabetização Científica, Ensino de Ciências por 

Investigação, Física e Educação para o Trânsito em suas aulas de Ciências Naturais. O quadro 

20 reproduz a opinião dos(as) docentes acerca desse questionamento.  
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Quadro 20 : Conceitos trabalhados nas aulas de Ciências Naturais 

Nas aulas de Ciências 

Naturais, você trabalha 

com conceitos 

científicos? 

Em suas aulas, você trabalha 

conceito de Física? (A 

disciplina de Física e não a 

disciplina de Educação 

física) 

Os conceitos de Trânsito 

são trabalhados em suas 

aulas de Ciências 

Naturais? 

Você trabalha conceitos 

de Investigação Científica 

nas aulas de Ciências 

Naturais? 

Você acredita que nas aulas 

de Ciências Naturais, é 

possível trabalhar conceitos 

de Física e Trânsito? 

Definitivamente sim 01 Definitivamente sim 00 Definitivamente sim 00 Definitivamente sim 00 Definitivamente sim 00 

Provavelmente sim 01 Provavelmente sim 01 Provavelmente sim 04 Provavelmente sim 03 Provavelmente sim 04 

Provavelmente não --- Provavelmente não 01 Provavelmente não 00 Provavelmente não 00 Provavelmente não 00 

Definitivamente não --- Definitivamente não 01 Definitivamente não 00 Definitivamente não 00 Definitivamente não 00 

Indeciso 02 Indeciso 01 Indeciso 00 Indeciso 01 Indeciso 00 

Fonte:  Organizado pelos autores
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Os(As) professores(as) demonstraram certa irresolução, quando questionados(as) sobre 

o conceito de Física, alguns ainda perguntaram se era a disciplina de Educação Física, mesmo 

estando explícito na segunda pergunta que não se referia a essa disciplina. Identificamos assim, 

uma indecisão por parte dos(as) professores(as) sobre a possibilidade de incluir conceitos 

científicos de Física nas aulas de Ciência Naturais. 

Dessa forma, percebemos pontos que caracterizam a ausência do trabalho com conceitos 

Física nas aulas de Ciências Naturais, pontuando que algumas disciplinas centram suas 

discussões apenas em sua organização curricular, deixando de promover a relação entre os 

componentes curriculares, podendo até fortalecer o distanciamento entre as disciplinas e seus 

respectivos conteúdos que, muitas vezes, apresentam propostas passíveis de interligação para a 

aquisição de novos conceitos.  “Abordar as disciplinas científicas em sala de aula deve ser uma 

atividade conectada com a realidade dos alunos” (SASSERON; MACHADO, 2017, p. 13).  

Sasseron e Machado (2017, p. 13) ainda destacam que “ensinar Ciências deve ser uma 

atividade que permita aos alunos fazerem uso das ideias científicas em outros contextos”. Por 

fim, os autores sinalizaram que “para superar problemas como esses, reforçamos aqui, a 

necessidade de um ensino de Física que aborde mais do que os conceitos físicos, que seja 

também capaz de explorar aspectos da Natureza das Ciências” (SASSERON; MACHADO, 

2017, p. 13). 

Quando questionados(as) a respeito da inserção da Educação para o Trânsito nas aulas 

de Ciências Naturais, os(as) participantes, demonstrando indecisão, afirmaram que 

provavelmente eles(as) trabalhem o conceito de trânsito em suas aulas. É possível identificar 

no livro didático que os(as) próprios(as) professores(as) utilizam, como recurso, algumas 

possibilidades de discutir sobre Educação para o Trânsito. Mesmo não estruturado como 

conteúdo curricular, encontramos situações problemas que permitem ao(a) professor(a) 

trabalhar os conceitos de trânsito em sala de aula.  

Na coleção Buriti Mais Ciências, livro escolar que os(as) docentes usam, podemos 

encontrar nas páginas 50 e 51, na unidade II, o tema Luz e Som que permite ao(a) docente a 

admissão da temática Educação para o trânsito nas discussões nas aulas de Ciências Naturais. 

A referida unidade que o livro traz não faz nenhuma menção ao trânsito, apenas é colocada 

como forma de ilustrar a presença da luz e do som no ambiente social do estudante. Vale 

salientar que, no trabalho com trânsito no ambiente escolar, é preciso ampliar as discussões de 

forma a contribuir para a diminuição dos números de acidentes no trânsito, intensificar o 

trabalho de identificação e respeito às placas e sinais.  

Os debates direcionados à Educação para o Trânsito, relevantes na formação cidadã do 
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estudante, ainda estão distantes das discussões promovidas pela educação. Hoffmann e Filho 

(2003) pontuam que temas sociais, como a Educação para o Trânsito “estiveram ausentes no 

currículo escolar e, quando impostos, passaram a fazer parte de um conjunto de matérias ou 

disciplinas das ciências sociais” (HOFFMANN; FILHO, 2003, p. 107). Os autores ainda 

destacam que o trabalho com a Educação para o Trânsito   

  
[...]é mais um capítulo da educação ético-social que não tem sentido como 

disciplina de conteúdo independente. Seu conhecimento teórico e prático se 

enquadra nos conteúdos organizados sistematicamente nas duas grandes áreas 

das ciências sociais e ciências naturais, uma vez que integra o homem, o meio 

ambiente e a realidade social e, assim, o contexto em que vive o aluno 

(HOFFMANN; FILHO, 2003, p. 107). 

 

Podemos destacar da fala dos autores o quanto a Educação para o Trânsito é necessária 

no ambiente escolar, não apenas na oferta de “conteúdos de instrução, receitas ou 

recomendações práticas (números de acidentes, mortes e feridos, normas de circulação, mas de 

criar e exercitar com os alunos certos hábitos e atitudes que favoreçam a convivência correta e 

a aceitação das normas sociais” (HOFFMANN; FILHO, 2003, p. 107). Afinal, 

 

O objetivo fundamental da Educação para o Trânsito na educação formal 

deverá ser a formação da criança ou do adolescente para ser cidadão 

responsável pela própria sobrevivência, respeitar aos demais e as normas 

sociais em diversos papéis de pedestre, condutor e passageiro” 

(HOFFMANN; FILHO, 2003, p. 108). 
   

Dando continuidade, o pesquisador solicitou à Lisbela que indicasse uma cor e uma 

letra”. A docente pegou o questionamento e fez a leitura: “As discussões ocorridas durante as 

formações contribuíram para o entendimento da importância da Educação para o trânsito?”. 

Ao socializar a questão, a própria professora respondeu: “Misericórdia demais. Lógico que 

contribui”. 

Como forma de enriquecer os debates sobre a questão que a professora Lisbela leu, o 

pesquisador perguntou: “Vocês perceberem durante o curso a presença do trânsito?” e, logo, 

o professor Cruz respondeu: “Sim!”. Lisbela continuou: Ô meu Deus, se a gente quisesse mais 

claro tinha que abrir a mente (risos) até doer. Trânsito entrou em ação (se referindo ao colega 

Cruz na dramatização da história Aprendizado no Trânsito (apêndice 01). Sofia e Cecília 

também falaram que concordavam com a fala de Lisbela. 

Solicitou-se ao professor Cruz que escolhesse uma cor e uma letra para retirar uma 

pergunta e continuar as discussões. Cruz: “Letra C, cor amarela”. O professor levantou, pegou 

a pergunta e fez a leitura: “Ao final do curso, os conceitos trabalhados tiveram relação com 
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sua prática em sala de aula. De que forma?” Para esclarecer a pergunta, o pesquisador faz a 

complementação, indagando: “Os conceitos trabalhados aqui tiveram relação com a sala de 

aula ou trabalhamos uma coisa aqui e na sala de aula você ver outra coisa”. 

 

Cruz: Não. É, É... É assim na verdade tem, entendeu Luiz, tem a ver sim. Tem a ver, 

porque quando se fala em relação a Ciência, o que foi trabalhado aqui é o que “tá” no 

livro didático do aluno, entendeu? É uma coisa que a gente precisa trabalhar. 

Lisbela: A gente só não passou da forma como, às vezes, você trabalhou aqui. 

Cruz: Que na verdade a gente também “tá” tentando mudar. A cada dia que passa, a 

gente tenta trabalhar de uma forma melhor, a gente tenta trabalhar de uma forma 

precisa, principalmente, o que a gente aprendeu agora, a questão da investigação.  

Cecília: A investigação. 

 

Questionamos também aos(às) professores(as) se nas aulas de Ciências Naturais, 

eles(as) desenvolviam atividades experienciais, todos(as) os(as) participantes pontuaram que 

sim. Para Zompero e Laburú (2016, p. 15) “a experimentação é essencial na disciplina de 

Ciências. No entanto, as atividades de experimentação devem estar relacionadas com as aulas 

teóricas, proporcionar momentos de reflexão aos alunos e também o desenvolvimento da 

argumentação”. Corroborando com as ideias apresentadas por Zompero e Laburú (2016), 

Sasseron e Machado (2017, p. 88) pontuaram que “as atividades experimentais também devem 

propor um problema aos alunos que permita deflagar um processo de investigação”. 

Na aplicação do questionário, aproveitamos a oportunidade e indagamos quais os 

recursos que eles(as) utilizam para desenvolver as atividades experienciais. A questão trazia, a 

internet, o livro didático e paradidático como possível recurso utilizado nas atividades 

experiencias, além de um espaço que dava ao(a) professor(a) a oportunidade de incluir outros 

recursos que eles(as) poderiam usar na execução das atividades. 

Todos os(as) professores(as) indicaram que usam a internet como o principal recurso 

didático para planejar suas atividades experienciais. Os(as) docentes Cruz, Cecília e Sofia 

marcaram que, além da internet, também recorrem ao livro didático. A professora Lisbela 

sinalizou que usa apenas a internet como ferramenta no planejamento de suas atividades 

experienciais. Ao analisar essa pergunta, fica evidente a escassez de recursos didáticos na 

realização das atividades experienciais; mesmo sem oportunidade de incluir outros recursos 

os(as) educadores(as) se contiveram apenas em optar dentre as três sugestões. 

Bueno e Franzolin (2017) fundamentadas por Borges (2000) enfatizam que “os recursos 

didáticos podem auxiliar e mediar o desenvolvimento de diferentes atividades em sala de aula. 

É necessário conhecer e selecionar o material a ser utilizado adequando ao conteúdo, ao público 
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e aos objetivos a serem alcançados (BUENO; FRANZOLIN, 2017, p. 2). Santos (2014) 

enriquece essa discussão ao definir recurso didático como “[...] todo o instrumento utilizado 

para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem, bem como para facilitar a abordagem de 

alguns conteúdos ministrados em sala de aula” (SANTOS, 2014, p. 5). 

O trabalho com experiências nas aulas de Ciências Naturais requer do(a) professor(a) 

uma busca por recursos que despertem a atenção dos estudantes, superando a ideia de que a 

utilização do livro didático e, nos dias atuais, a internet são o bastante para planejar as aulas. 

Fica evidente a necessidade de inserir outros instrumentos didáticos que possam promover a 

aproximação entre os exercícios escolares e o estudante. É nesse momento que se fortalece a 

inserção de instrumentos tecnológicos nas aulas de Ciências Naturais. Ward (2010) aponta três 

“regras básicas para usar a tecnologia da informação e da comunicação. 

  

I “O uso da TIC deve estar alinhado a boa prática no ensino de ciências; II 

“ela deve possibilitar que os alunos satisfaçam a meta de aprendizagem e a III 

regra “a TIC deve fazer algo que não possa ser alcançado sem seu uso ou 

possibilitar que seja alcançado de forma mais efetiva (WARD, 2010, p. 197). 

 

É de extrema relevância que o(a) professor(a) inclua outros recursos nas aulas de 

Ciências Naturais, seja ela atividade experiencial ou não, o importante é que os recursos sejam 

usados como ferramentas para contribuir com a aprendizagem dos alunos. Os recursos didáticos 

devem promover uma aproximação entre os conhecimentos científicos e as discussões 

ocorridas nas aulas, para isso, eles devem ser de simples manuseio para facilitar que os 

estudantes utilizem sem muitas complicações. 

 

7.1.3.3 Subcategoria - Conceito de Alfabetização Científica 

 

 

No questionário diagnóstico, foi interrogado aos(as) professores(as) se eles(as) 

trabalhavam conceitos de Alfabetização Científica nas aulas de Ciências Naturais e 

apresentaram hesitação ao responderem esse questionamento. Os(As) docentes demostraram 

indecisão evidenciando a ausência dos conceitos de Alfabetização Ciências em suas aulas. O 

resultado dessa questão foi significante para que fosse incluída a temática Alfabetização 

Científica no minicurso que desenvolveríamos com os(as) professores(as) posteriormente. 

As professoras Sofia e Cecília se apresentaram indecisas, quando perguntadas se 

trabalhavam os conceitos de Alfabetização Científica. A professora Lisbela e o professor Cruz 

destacaram que provavelmente trabalhariam com os conceitos de Alfabetização Científicas em 
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suas aulas de Ciências Naturais. Ambos(as) os(as) professores(as) deixaram em evidência o 

desconhecimento o termo Alfabetização Científica. 

Ao analisar tanto a questão referente a esse questionamento quanto as dúvidas 

apresentadas pelos(as) professores(as) no momento de preenchimento do questionário, foi 

possível entender que as suas formações não abordaram discussões que envolvessem essa 

temática. Essa confirmação fica manifestada, com mais clareza, no momento da aplicação do 

grupo focal. 

A aplicação do questionário foi significativa para confirmar as hipóteses iniciais de que 

os(as) professores(as) não tinham conhecimento sobre o conceito de Alfabetização Científica e 

que, por consequência, não desenvolviam práticas pedagógicas que possibilitassem a promoção 

da Alfabetização Científica nas aulas de Ciências Naturais.  

Na entrevista avaliativa, foram identificados dados que permitiram enriquecer as 

discussões da subcategoria: Conceito de Alfabetização Científica. Com o estudo dos dados 

coletados, foi possível organizar estas discussões com a composição de questionamentos que 

tem como objetivo promover uma reflexão em torno das experiências dos(as) docentes.  

No quadro 21, trazemos a transcrição da fala dos(as) professores(as) demostrando a 

compreensão que os(as) mesmos(as) apresentam acerca da concepção de Alfabetização 

Científica. Pontuamos a presença de alguns termos que os(as) educadores(as) usaram para 

definir o entendimento sobre Alfabetização Científica no momento da entrevista. Dessa feita, 

percebe-se que existe um avanço na compreensão de Alfabetização Científica por parte dos 

docentes ao analisar o que evidenciara no questionário (que desconheciam os conceitos de 

Alfabetização Científica e que, por consequência, não trabalhavam nas aulas) e os registros 

sobre esse conceito ao final do minicurso. 
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Quadro 21: Entendimento dos(as) docentes sobre o termo Alfabetização Científica 

 Fonte: Organizado pelos autores 

 

Progredindo nas discussões no grupo focal o professor Cruz leu a seguinte questão: “O 

curso contribuiu com seu entendimento sobre Alfabetização Científica?” Nesse momento, foi 

a oportunidade de observar se os(as) professores(as) tinham absorvido algum conceito que 

pudesse contribuir para seu entendimento sobre o termo Alfabetização Científica. Prontamente, 

o professor Cruz ressaltou: “Sim” e continuou 

 

Cruz: A Alfabetização Científica é a questão da investigação, é quando você investiga, 

é quando você leva o aluno, entendeu? A ter mais curiosidade acerca daquilo que ele 

ouviu falar. Por exemplo, a bolsa de Cecília “tá” ali, é vermelha, mas precisa saber o 

porquê é vermelha, tem que despertar a curiosidade do aluno, entendeu? Porque a 

bolsa de Cecília é vermelha? Porque aquela cor vermelhar? Porque aquela cor verde? 

Ele “tá” vendo, porque a gente ensinava aos meninos assim: - as cores primárias, as 

seis cores, e daquelas seis cores formaria até mais cores, entendeu? Mas não tinha 

aquela questão da investigação, entendeu? O porquê de formar outras cores? E por 

que se dava outras cores na questão das misturas, entendeu? Então, isso aí é investigar. 

Isso aí é Alfabetização Científica. É levar o aluno à investigação, é a questão da 

curiosidade, da curiosidade em si, porque o aluno, praticamente ele já encontra pronto, 

a gente já passava para o aluno, é como se pegasse um pranto e desse para o aluno se 

alimentar, e hoje não, ele vai sabe o que? Hoje ele vai...  ele tem a curiosidade, papai, 

mamãe, professor... sabe lá quem for, como foi feito isso aqui? Usou o que nisto aqui? 

Pra fica saboroso? Pra ficar gostoso?  O que foi que adicionou aqui? Qual o tempero 

Categoria III Conceitos polemizados 

Subcategoria Conceito de Alfabetização Científica 

Transcrição Identificador 

“Sendo um aluno questionador” 

“Eu diria que é uma ciência da investigação, o 

fazer, o questionar” 

“É um conhecimento a mais que é aplicado ou 

que oportuniza que o aluno participe, 

principalmente, que o aluno pode interagir mais. 

Porque o foco é a investigação. Por exemplo: pra 

uma criança dos 2, 3 anos, que sabe que a terra 

gira, ele sabe que o sol nasce na nascente e se 

põe no poente.  Mas não tem a questão no 

movimento da terra, o movimento de Rotação e 

Translação. Pela sombra. Isso passa a ser uma 

investigação científica. O aluno terá a 

curiosidade”. 

“Alfabetização Científica defino como uma 

busca, um buscar do aluno, que ele venha 

investigar”. 

 

 

 

 

 

 

Questionamento, investigação, conhecimento, 

participação, busca, curiosidade. 
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principal? Então. Isso é a investigação?  

 

Faz-se necessário refletir os conceitos que o professor Cruz trouxe nessa fala ao definir 

Alfabetização Científica (AC). É certo afirmar que existe uma mudança de entendimento, 

mesmo que ele apresente algumas definições que estejam relacionadas à metodologia do Ensino 

de Ciências por Investigação (ENCI). O professor deixa claro que Alfabetização Científica 

“[...] é a questão da investigação, é quando você investiga, [...]”, e que o aluno tenha [...] mais 

curiosidade acerca daquilo que ele ouviu falar”. Nesse momento, é possível identificar que o 

docente faz uso de conceitos pertinentes à metodologia ENCI para definir o termo 

Alfabetização Científica.  

Ambos os termos devem ser bem compreendidos para serem definidos corretamente. 

Afinal, são termos diferentes e contêm conceitos distintos. Algumas pesquisas apresentam 

indicadores de que a metodologia da ENCI é uma das ferramentas que pode contribuir para a 

promoção da Alfabetização Científica. “É com essa ideia (de que a metodologia também 

ensina) que passamos a vislumbrar o ensino de ciências por investigação como uma prática que, 

por meio do ensinar “sobre ciência”, bem como do “fazer ciência”, possibilita ao aluno se 

alfabetizar cientificamente” (BRITO; FIREMAN, 2016, p. 130). 

Encontramos na literatura diversas pesquisas que apresentam discussões em torno da 

definição do ensino científico, terminologia como “Educação Científica”, “Letramento 

Científico”, Enculturação Científica” e “Alfabetização Científica”. Os referidos termos foram 

discutidos anteriormente no capítulo III. Essa variedade de termos acaba por interferir na 

ausência de consenso, como sublinha Demo (2014). A “Educação científica, por sua vez, não é 

algo facilmente consensual, por mais que cresça o consenso em torno de sua importância 

curricular” (DEMO, 2014, p. 8). Santos (2007) referendado pelos estudos de Gilbert (1995) 

reforça esse debate afirmando que os 

 

[...], estudos sobre educação científica vêm sendo desenvolvidos com a 

denominação scientific literacy, estando também associados a estudos sobre 

scientific and technological literacy (STL). Essa terminologia pode ser 

traduzida como alfabetização científica (AC ou ACT, quando se inclui a 

tecnologia) – ou como letramento científico (LC ou LCT) (SANTOS, 2007, 

p. 476, grifo do autor). 

 

  Por ser um termo aparentemente novo na realidade educacional que eles(as) atuam, é 

aceitável essa troca de informações entre os termos. É importante ressaltar que o objetivo desta 

pesquisa não era que os(as) professores(as) participassem do minicurso com a intenção que 
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saíssem definindo conceitos. “Se faz necessário reconhecer que as dificuldades de compreensão 

do processo da Alfabetização Científica podem estar relacionadas com a formação inicial 

desses professores” (OLDONI; LIMA, 2017, p. 51). 

Essa discussão sobressalta a importância do processo formativo do(a) professor(a) para 

apresentar e discutir novos, conceitos, abordagens e saberes que são inseridos no cenário 

educacional e que muitos(as) professores(as), pela ampla tarefa do ato de ensinar, ficam a 

margem dessas discussões.  

 

O contexto social e educativo está em constante transformação e grande parte 

das mudanças são decorrentes das diferentes atividades de pesquisa que 

possibilitam novos saberes científicos e, consequentemente,  novas mudanças 

no aprender. Por meio dessa dinâmica, surgem outros desafios para a profissão 

docente, exigindo dos professores a contínua necessidade de se atualizar frente 

aos novos conhecimentos (OLDONI; LIMA, 2017, p. 53). 

 

Os(As) professores(as) trazem pontos cruciais que fortalecem  que eles(as) conseguiram 

compreender a importância da Alfabetização Científica nas relações sociais, mesmo que ainda 

apresente dificuldade de defini-las. 

 

Cruz: Observa uma coisa, por exemplo, antigamente quando a gente ia no 

banco, entendeu? E sentava com o gerente pra poder tomar um empréstimo, a 

gente chegava lá, conversava com ele e queria saber exatamente como seriam 

pagas as parcelas, quantos anos, entendeu? Pra quem pegou X, olhava, via o 

que estava lá, teria como pagar e pronto. Hoje em dia não, a gente senta, a 

gente para a gente investiga, a gente quer saber, quanto fica, qual o juro, 

entendeu?  Então, a gente tem essa questão do conhecimento de ver realmente, 

de hoje ler o que está ali, quais são os termos realmente, pra não ser enganado, 

porque quantas pessoas eram enganadas, quantas pessoas assinavam, não 

sabiam ler, às vezes sabiam ler, outros até sabiam até ler, mas por questão da 

preguiça. 

Lisbela: E, as vezes, a falta de conhecimento. 

Cruz: A falta de conhecimento ia lá, e assinava e depois via que tomou prejuízo, 

e hoje, não, hoje, as pessoas são mais atentas sobre isso. 

 

O relato do professor Cruz é corroborado por Brito e Fireman (2016) ao afirmarem que 

“a perspectiva da alfabetização científica deve ser pensada sob a ótica da realização de diversas 

práticas que abordem atividades capazes de oportunizar a resolução de problemas por meio do 

diálogo, da ação do aluno, do convite ao pensar científico, da argumentação, do refletir, do 

analisar resultados” (BRITO, FIREMAN, 2016, p. 130). 

O pesquisador reforçando a questão respondida por Cruz questionou: “Mas vocês 

acham que nós fazemos uso dessa investigação?”, Lisbela respondeu a pergunta com uma 
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dúvida: “Em sala de aula?” e o pesquisador reforçou: “Não. Como cidadão. Vocês acham que 

estamos fazendo uso desse conhecimento que a gente tem?”. Diante do questionamento, os(as) 

professores(as) voltaram a participar do debate e falaram: 

 

Cruz: Eu acho que faz, a gente não faz o tempo todo, entendeu? Mas em alguns 

aspectos a gente faz. 

Lisbela: E muitas das vezes por a gente não conhecer, entendeu? Às vezes, a gente faz, 

mas não tinha noção que poderia ser uma Alfabetização Científica, pelo fato da gente 

não ter conhecimento 

 

7.1.3.4 Subcategoria - Conceito de Ensino de Ciências por Investigação 

 

 A quarta subcategoria – Conceito de Ensino de Ciências por Investigação - expõe a 

compreensão dos(as) educadores(as) quanto à metodologia do Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI). Com a análise dos instrumentos de coleta de dados, organizou-se esta 

subcategoria de forma a mapear a compreensão dos(as) educadores(as) em relação à definição 

do conceito do Ensino de Ciências por Investigação. 

Interrogados no questionário diagnóstico, os(as) docentes sinalizaram que não 

conheciam a metodologia do Ensino de Ciências por Investigação. A professora Cecília 

destacou que não conhecia a metodologia de Ciências por Investigação, o professor Cruz e as 

professores Lisbela e Sofia validaram uma indecisão, sobre o entendimento do termo. Assim 

também se mantiveram quando questionados se desenvolviam a metodologia do Ensino de 

Ciências por Investigação em suas aulas de Ciências Naturais. É aceitável essa postura pelo 

fato de eles(as) não terem conhecimento da metodologia investigativa para as aulas de Ciências 

Naturais 

 O conhecimento científico é outra característica da ENCI, um conhecimento que parte 

da realidade dos estudantes e, não apenas, dos livros textos, desde que as aulas sejam 

problematizadas, com situações oriundas da realidade dos(as) alunos(as), evitando que o 

conhecimento científico seja visto como algo distante do convívio dos(as) discentes.  

A professora Lisbela ilustra essa discussão, afirmando que o trabalho com a ENCI é 

“um processo de investigar tudo que acontece ao nosso redor, tirando dúvida em relação ao 

conhecimento científico”. A fala da professora veio após as discussões do tema nos encontros 

formativos, pois a mesma já havia pontuado no questionário que desconhecia o termo ENCI. O 

vocábulo da docente expressa a ideia de que a prática de metodologia investigativas nas aulas 

de Ciências Naturais aproxima o(a) aluno(a) do conhecimento científico. Para os autores 
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Campos e Nigro (1999), é preciso entender a ciência não mais como um 

 

Conjunto de respostas verdadeiras sobre tudo, agora têm a oportunidade de 

perceber que, na verdade, a ciência se faz de outra forma. Percebem que ela é 

feita por meio da indagação contínua sobre as coisas, da elaboração e 

verificação de hipóteses explicativas e da formulação de modelos teóricos 

mais amplos. E, mais que isso, podem sentir que ao trilhar esse caminho não 

se chega a um lugar final, mas sempre se avança, construindo e remodelando 

o conhecimento sobre as coisas (CAMPOS; NIGRO, 1999, p. 150). 

 

Segundo Sasseron (2015, p. 58), “[...] o ensino por investigação extravasa o âmbito de 

uma metodologia de ensino apropriada apenas a certos conteúdos e temas, podendo ser 

colocada em prática nas mais distintas aulas, sob as mais diversas formas e para os diferentes 

conteúdos”. A autora coloca que o Ensino Investigativo 

 

Denota a intenção do professor em possibilitar o papel ativo de seu aluno na 

construção de entendimento sobre os conhecimentos científicos. Por esse 

motivo, caracteriza-se por ser uma forma de trabalho que o professor utiliza 

na intenção de fazer com que a turma se engaje com as discussões e, ao mesmo 

tempo, em que travam contato com fenômenos naturais, pela busca de 

resolução de um problema, exercitam práticas e raciocínios de comparação, 

análise e avaliação bastante utilizadas na prática científica (SASSERON, 

2015, p. 58). 
 

Almeja-se que o Ensino de Ciências por Investigação contribua para a promoção de aula 

mais interativas, participativas, descentralizadas do livro escolar, formando alunos(as) 

alfabetizados(as) e cientificamente, investigadores(as), tendo o(a) professor(a) como 

mediador(a) da aprendizagem. Assim, espera-se que o(a) educador(a) tenha a compreensão 

sobre o uso da metodologia investigativa.  

No quadro 22, encontra-se expressa a transcrição da fala dos(as) educadores(as) sobre 

como eles(as) definem o entendimento da metodologia do Ensino de Ciências por Investigação. 

Vale lembrar que as falas apresentadas no quadro 22 foram retiradas da entrevista aplicada após 

o encontro de formação que tratava da temática ENCI. Assim, eles(as) já haviam participado 

de debates que apresentaram os conceitos da metodologia do Ensino de Ciências por 

investigação. 
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Quadro 22: Definição de Ensino de Ciências por Investigação pelos docentes 

Fonte: Organizado pelos autores 

 

Continuada a análise, agora oriunda do grupo focal, o pesquisador pediu que Cruz 

escolhesse uma letra e uma cor. Cruz falou: “cor verde, letra B”. Lisbela, usando de seu bom 

humor, gritou: “O que será que vai sair daí de dentro, meu pai!”. Cruz leu a questão: Após a 

realização do minicurso, é possível afirmar que vocês utilizavam ou não a metodologia do 

Ensino de Ciências por Investigação? Por quê?” O professor Cruz respondeu: “É o que a gente 

acabou de falar aqui, teve mudança sim. Entendeu?”. Cruz fez menção da definição de 

Alfabetização Científica, exposta anteriormente, para caracterizar a metodologia do Ensino de 

Ciências por Investigação.  

 

Lisbela: Não... Pra ser sincera, não. 
Cecília: De forma nenhuma, eu também não. 

Cruz: Na verdade, Luizinho... o que a gente usava era... preparava a aula, fazia o 

plano, o conteúdo, objetivo específico, o que dava pra trabalhar com recorte, 

trabalhava, o que dava pra trabalhar com pesquisa, trabalhava. Pesquisa entre aspas, 

não dentro da investigação, entendeu? Aquela forma que a gente tinha de pesquisar, 

que mandava o aluno pesquisar, entendeu? Era isso aí..., era isso aí, que a gente 

trabalhava. O que mais desestimula também é o seguinte: que nem eu mesmo estava te 

falando aquele dia...né? Eu passei uma pesquisa de Ciências para os alunos, e os 

alunos de quatro salas chegaram na minha mão só cinco pesquisas, então isso 

desestimula o professor, então, chamei a coordenadora, conversamos sobre isso. Mas... 

houve mudança sim, há uma mudança, hoje o ensino de Ciências pra mim é visto de 

outra forma. 

Categoria III Conceitos polemizados 

Subcategoria Conceito de Ensino de Ciências por 

Investigação 

Transcrição Identificador 

“Um processo de investigar tudo que acontece ao 

nosso redor, tirando dúvida em relação ao 

conhecimento científico” 

“Aula mais dinâmicas, não aceitar o que se ver sem 

questionar, investigar, e sempre questionar, 

duvidar” 

“Como método aceitável, provado, trazendo o 

conhecimento aos nossos alunos. Eu definiria 

como um aprendizado que vai além. Que 

infelizmente faltou muito para nossas crianças” 

“Surge primeiro a problemática sem o problema 

não existe investigação” 

 

 

 

 

Investigar, questionar, duvidar, 

conhecimento científico, 

problematizar 
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Lisbela: Eu também, digo a mesma coisa. Vou ser sincera... eu também... eu também 

não conhecia. 

Cecília: Nunca trabalhei, nunca usei esse método, nem sabia que existia.  

Lisbela: Faz até vergonha. 

Cecília: Era... tipo um trabalho pronto que a gente fazia, né? Buscava no livro didático, 

pesquisa sobre: - Como funciona a água... Aí... a água é da embasa, por exemplo. Aí o 

menino ia, fazia a pesquisa, aquele negócio pronto, mecânico... não tinha aquela 

investigação... 

Cruz: Era mecanizado. É muito mecanizado, a verdade seja dita. 

Cecília: É... não tem assim... 

 

No relato dos(as) docentes, identificamos algumas práticas metodológicas ainda 

centradas na pesquisa que tinha como objetivo a reprodução de informações. Isso fica claro 

quando o professor Cruz se refere ao tipo de pesquisa que ele solicita aos alunos “Pesquisa 

entre aspas, não dentro da investigação, entendeu? Aquela forma que a gente tinha de 

pesquisar, que mandava o aluno pesquisar, entendeu?”. Ele se refere à metodologia vinculada 

ao ensino tradicional que os alunos aprendiam por “memorização”, diante das explicações que 

o professor fazia (CAMPO, NIGRO, 1999, p. 16). 

Outro fator que merece destaque é o fato de os(as) professores(as) estarem sempre se 

referindo à importância do minicurso para sua formação. Eles(as) deixaram evidente que, no 

período do curso, mesmo sendo curto, conseguiram conhecer problemáticas que estavam fora 

de seu contexto profissional.  

Não é difícil encontrar pesquisas que sublinham o quanto a formação continuada é 

relevante no processo formacional do professor. Para Silva e Bastos (2012), existem evidências 

que destacam a importância da formação docente,  

 

[...] algumas razões que podem ser apontadas como propulsoras do grande 

movimento de busca de qualificação profissional de docentes através da 

formação continuada, nas últimas décadas, em nosso país, são: a falta de 

formação adequada dos professores para enfrentarem as demandas 

contemporâneas advindas da grande produção de conhecimentos científicos e 

a impossibilidade de efetivar uma formação inicial que abarque toda a gama 

de exigências profissionais que precisam ser atendidas para o exercício 

qualificado da profissão docente (SILVA; BASTOS, 2012, p. 155). 
 

Finalizando as discussões, o pesquisador solicitou a professora Sofia que escolhesse 

uma cor e uma letra. Sofia escolheu a cor preta e a letra C, e fez a leitura da pergunta “Quais 

as metodologias que você adota em suas aulas de Ciências Naturais?”. Respondendo ao 

questionamento, a professora Sofia falou: 
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Sofia: É o que praticamente já foi respondido aqui. Aquelas aulas assim... É... um tanto 

seca, assim... a gente até faz alguma coisa lúdica, recorte... colagem... quando é... 

trabalha plantas, por exemplo, a gente sempre faz, mas assim... diferente, essa 

metodologia que foi usada no curso, muito diferente. É... eu nunca tinha utilizado na 

sala de aula, não. 

Lisbela: Mas também.... 

Sofia: Hoje eu “tó” vendo de outra forma. 

Lisbela: Mas também... às vezes, a sala superlotada, também, às vezes atrapalha o 

professor fazer uma aula... entendeu? Com mais dinâmica, mais... 

Cecília: Dificulta mais ainda. Né? 

Lisbela: Você vê que eu lembro quando a gente “tava” na Creche... “nera” Lú? Todo 

dia  que a gente ia dar aula a gente se preocupava em fazer uma coisa diferente, e você 

vê que os abençoadinhos todo santo dia... tinha mães que falavam que até dia de 

domingo eles choravam pra ir pra... tu lembra de (ela se refere a um aluno) pra escola, 

porque das aulas que a gente dava, todo dia a gente inventava uma aula diferente. 

Pesquisador: Existem dois pontos nesse curso. Por exemplo. A metodologia do ensino 

de Ciências por investigação e a questão do lúdico. Porque é o que a gente trabalha 

com a metodologia do ensino de Ciências, não quer dizer que a gente tem que trabalhar 

com esse lúdico. Eu unia o útil ao agradável, entendeu? O lúdico é outra realidade, 

outra discussão, mas o ensino de Ciências não precisa necessariamente trazer tudo 

aquilo que eu trouxe, a base dele é o problema, a investigação é despertar a 

curiosidade. 

Sofia: E já vem no livro. Né, Luiz, o que é mais impressionante... 

Lisbela: O questionamento...  

Sofia: Tem em nosso livro didático, mas foi trabalhado de uma forma agradável, que 

chamou a atenção da gente e despertou a curiosidade.  

Lisbela: É por isso que eu fico observando e analisando quando tem jornada 

pedagógica, deveria ser uma jornada dessa forma, voltada pra... a forma como o 

professor deveria trabalhar em sala de aula, a metodologia, “tá” entendendo? Porque 

essa metodologia da gente é uma metodologia muito defasada, de muitos anos, 

entendeu? Então... é isso que a gente queria, a realidade nossa, daqui da nossa cidade, 

quando tivesse jornada pedagógica que viesse com coisas diferente pra gente trabalhar 

de forma diferente, aí as vezes vem palestrante não sei de onde, que vem falar coisa que 

não tem nada a ver com nossa realidade, entendeu? Então. Eu acho.... sempre quando 

acontece essa jornada, eu acho que é coisa que não é nada da realidade da gente.  

Pesquisador: E você Cecília, como é sua aula, como é sua metodologia, o que você 

mais usa nas aulas de Ciências? 

Cecília: Eu uso mais pesquisa, eu gosto mais de fazer pesquisa. A maioria das vezes 

não tem material, tem aluno da zona rural que não tem internet, não tem nada, não tem 

dicionário, praticamente não tem nada. 

 

Os debates foram concluídos com os professores apresentando relatos que demostravam 

práticas nas aulas de Ciências Naturais. Percebemos nas falas dos(as) docentes o quanto eles(as) 

se esforçam para desenvolver suas aulas, diante de tantas dificuldades. Não é difícil identificar 

na fala dos(as) professores(as) a escassez de materiais didáticos que encontram diariamente.  

Na expressão da professora Lisbela, encontramos um apelo para que as formações 

continuadas estejam alinhadas à realidade local de cada professor, ela expressa o que Tardif 
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(2014, p. 235) pontua de que muitos professores acabam executando as propostas pensadas por 

terceiros, “os professores são vistos como aplicadores dos conhecimentos produzidos pela 

pesquisa universitária, [...]”. 

 

Lisbela: [...] é isso que a gente queria, a realidade nossa, daqui da nossa cidade, 

quando tivesse jornada pedagógica que viesse com coisas diferente pra gente trabalhar 

de forma diferente, aí, às vezes, vem palestrante não sei de onde, que vem falar coisa 

que não tem nada a ver com nossa realidade, entendeu? 

 

O desabafo da professora Lisbela trazido acima dialoga com a fala de Tardif (2014), 

infelizmente, muitos professores se sentem nessa mesma situação, testam teorias, sequências 

didáticas, práticas pedagógicas desenvolvidas por pesquisadores, sem sequer questionar se 

eles(as) acreditam no que estão fazendo. Essa é uma realidade ainda presencial fortemente no 

ambiente educacional, principalmente, no contexto dos(as) professores(as) que atuam nos anos 

iniciais da Educação Básica.   

Não podemos mais continuar com essa prática de anos atrás, tendo o(a) professor(a) 

como ator coadjuvante de sua própria ação pedagógica, é preciso dar voz e vez ao educador, 

para que ele(a) se torne não apenas ator de sua prática, mas escritor de sua história enquanto 

um profissional que decide os melhores caminhos para o seu processo formativo e que, 

consequentemente, qualificará o ato de ensinar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O histórico formativo do(a) professor(a) seja ele inicial ou continuado perpassa por 

diversas nuances, possibilitando-lhes a qualificação da sua prática pedagógica. Com a 

efetivação desse estudo, é possível acreditar que a participação em formações fortalece a 

aquisição do conhecimento e melhora da atuação do(a) docente em sala aula, assim como 

enriquece sua experiência profissional que, muitas vezes, é oriunda de uma outra realidade, de 

uma outra época educacional que não se ajusta com as necessidades que os(as) alunos(as) 

desejam. Pensar a formação como exigência de mais um nível escolar e não como uma 

oportunidade de apreciar a atuação profissional é eliminar a possibilidade do(a) professor(a) 

repensar sua prática pedagógica. 

Os conhecimentos que o(a) educador(a) adquire ao longo da sua caminhada formativa 

são aprendizados que diversas vezes fortalecem o processo de ensino e, por consequência, a 

aprendizagem dos(as) estudantes, que, na sua maioria, não são conquistados pela prática 

pedagógica desenvolvida por muitos(as) professores(as) por não terem nenhuma relação com 

sua convivência social. Assim como os(as) discentes sentem essa separação entre o aprendizado 

escolar e as suas experiências cotidianas, muitos professores(as) relatam em estudos científicos 

que algumas de suas formações não estão alinhadas as suas experiências profissionais. 

Tentando entender essas lacunas existentes entre as formações continuadas do(a) 

professor(a) e sua prática pedagógica, é que optamos por avaliar os limites e as possibilidades 

de um curso de formação continuada direcionado para os(as) professores(as) que lecionam a 

disciplina de Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A avaliação aqui 

apresentada não teve a pretensão de classificar os programas de formação e os cursos de 

capacitação, muito menos diagnosticar os conhecimentos dos(as) educadores(as) como certos 

ou errados. 

A educação contemporânea exige do(a) estudante(a) uma aprendizagem para além das 

habilidades conceituais propostas pelos componentes curriculares, habilidades essas que 

requerem do(a) estudante(a) mudanças de atitudes nas mais diversas situações, seja ela no 

espaço escolar ou em situação no ambiente social. Esse anseio que nos últimos anos vem 

ganhando destaque está vinculado à promoção de uma educação capaz de formar o(a) aluno(a) 

como um(a) cidadão(ã) consciente de seus atos e por decorrência mais atuante. 

Com essa exigência, surgem no meio educacional algumas terminologias que almejam 

essa formação cidadã, conceituadas como “Educação Científica”, “Enculturação Científica” 

“Alfabetização Científica”, “Atividade Investigação” e “Ensino Investigativo”; nomenclaturas 
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emergentes da elevada quantidade de pesquisas na área da educação que visava a explanação 

da educação enquanto mola propulsora para a formação escolar e a formação social dos 

indivíduos. Dessa forma, pretendíamos com a pesquisa refletir o quanto um minicurso de 

formação continuada para educadores(as) contribui para a promoção da Alfabetização 

Científica dos(as) docentes, por intermédio da prática da metodologia do Ensino de Ciências 

por Investigação. 

Como já expusemos acima, de que não almejávamos apresentar uma avaliação dos 

programas de formação continuada oferecido pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal, 

é que aplicamos o minicurso para os(as) professores(as) de Ciências Naturais no município de 

Itamari Bahia, que atuam no Ensino Fundamental anos iniciais, partindo das temáticas da 

Alfabetização Científica e da metodologia do Ensino de Ciências por Investigação, conectado 

com alguns conceitos de Física e a Educação para o Trânsito como contexto metodológico. Os 

temas discutidos durante a formação vieram da necessidade dos(as) educadores(as), que 

socializaram informações no questionário inicial e por outros instrumentos em conversas 

prévias com os(as) educadores(as) da rede municipal de ensino. 

O minicurso não foi oferecido aos(às) professores(as) como forma de propor sequências 

didáticas a serem desenvolvidas em suas aulas de Ciências Naturais como se fossem a entrega 

de módulos com receituário predeterminado como antídoto às “más práticas pedagógicas”, 

mesmo porque não acreditamos na existência de “receita” para o trabalho pedagógico. A melhor 

didática é aquela que o(a) professor(a) compreende de forma a executá-la bem e que o(a) 

aluno(a) aprenda, afinal, não se pode esperar do(a) educador(a) a prática de metodologias 

caracterizadas como eficazes se o(a) próprio(a) docente não tem o domínio necessário para 

desenvolvê-las. 

Com a aplicação dos três instrumentos de coleta de dados, foi possível estruturar um 

perfil dos(as) professores(as) de Ciências Naturais. Com o questionário diagnóstico, 

arrecadamos informações relevantes que subsidiaram toda organização do minicurso, desde os 

dias de formação, como as temáticas e conceitos que seriam tratados. A realização da entrevista 

avaliativa foi um dos pontos fortes da pesquisa, pois conseguimos avaliar o percurso formativo 

dos(as) professore(as) e, ao mesmo tempo, replanejar a segunda fase do minicurso.  

A consumação de todas as hipóteses com relação aos limites e as possibilidades de um 

curso de formação continuada para professores(as) foi alcançada com a execução do grupo 

focal, que possibilitou a análise de todo o processo formativo e as opiniões dos(as) 

envolvidos(as) acerca da contribuição que o minicurso teve para sua formação continuada e da 

prática pedagógica em sala de aula nas aulas de Ciências Naturais. 
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Os instrumentos de coleta de dados foram significativos para a aquisição de informações 

que fizeram com que conhecêssemos os(as) docentes envolvidos com a pesquisa, seus desejos, 

necessidades, dificuldades, tanto profissionais quanto as de atuação em sala de aula. Obtivemos 

dados que permitiram elaborar uma proposta para o minicurso que não tivesse a intenção de 

desconsiderar o aparato pedagógico que os(as) professores(as) apresentam com a larga 

experiência profissional. Com isso, conseguimos incluir nas formações temas que facilitaram a 

interação entre os(as) participantes, fortalecendo as discussões. 

Podemos perceber essa interação entre as temáticas que o minicurso propôs com as 

experiências dos(as) professores(as) no momento do grupo focal, pois evidenciaram em suas 

colocações que, durante o minicurso, conseguiram fazer a relação entre os debates ocorridos 

com suas práticas em sala de aula, possibilitando a reflexão sobre a atuação pedagógica. 

Os(As) professores(as) deixaram perceptível que o minicurso tinha despertado a 

curiosidade de estarem presente nas formações, sentiam-se conquistados para retornarem a cada 

formação, pois perceberam que a sua prática pedagógica tinha sofrido modificações relevantes 

e, em especial, tinha lhes proporcionado a autoavaliação, que culminou em uma outra visão a 

respeito do ensino de Ciências Naturais. Os(As) educadores(as) sublinharam que já não viam 

as aulas de Ciências Naturais centradas na transmissão de conteúdo. Passaram a desenvolver, 

mesmo que ainda em passos lentos, aulas com o caráter investigativo, dando aos(às) alunos(as) 

o direito de questionar e, principalmente, de participarem das aulas, e, não apenas, ouvir e 

responder as inúmeras atividades centradas na resolução de fórmulas e memorização de 

conceitos disponibilizados pelos livros escolares. 

No que concerne à aquisição dos conhecimentos sobre os conceitos de Alfabetização 

Científica e o Ensino de Ciências por Investigação, aspirávamos colocar à mostra aos(as) 

professores(as) que já tinham sinalizado da ausência de conhecimento com relação aos termos. 

Com a efetivação do minicurso, pudemos entender que as apreciações trabalhadas no decorrer 

das formações fizeram com que os(as) docentes aguçassem seu desejo pela busca de mais 

informações. Ficou evidente que eles conseguiram absorver algumas características bem 

peculiares da Alfabetização Científica e da metodologia do Ensino de Ciências por 

Investigação, o que fortaleceu a vontade de continuar a pesquisa para um melhor 

aprofundamento dos termos. 

Partido do pressuposto de que os(as) educadores(as) não tinham nenhum conhecimento 

sobre a Alfabetização Científica e o Ensino de Ciências por Investigação, eles(as) finalizaram 

o minicurso conseguindo definir que a junção desses dois termos no ambiente educacional 

requer a formação de estudantes mais atuantes, questionadores, pesquisadores, por meio do 
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aprimoramento das habilidades de argumentar as diversas situações vividas por eles(as) em sua 

convivência nos mais diversos ambientes. 

Reminiscente à possibilidade da inserção de conceitos de Física nas aulas de Ciências 

Naturais para os anos iniciais, é correto afirmar que os(as) professores(as) ainda apresentam 

alguns obstáculos de entendimento, mesmo porque, para alguns, a Física ainda é vista como um 

componente curricular direcionado ao Ensino Médio, mesmo eles(as) colocando que é possível 

incluir alguns conceitos de Física em suas aulas. Quanto ao trabalho com a Educação para o 

Trânsito, podemos identificar que os(as) professores(as) apresentam uma maior facilidade de 

inserção desse tema nas aulas de Ciências Naturais, já que faz parte de algumas discussões 

presentes no livro escolar. Mesmo que não esteja elencado como um conteúdo curricular, 

podemos encontrar algumas situações problemas que tenham como ponto de referência a 

Educação para o trânsito.   

À vista disso, constatamos que o minicurso exerceu grande influência no percurso 

formativo dos(as) educadores(as), desde a aquisição de conhecimentos, como também no 

despertar de querer buscar mais informações, se autoavaliar, analisar sua prática pedagógica e, 

acima de tudo, se sentir parte da formação, não como um(a) profissional executador de matrizes 

curriculares, que fica à margem de sua própria formação, seja no processo formativo inicial ou 

nas participações das formações em serviço. Essas mudanças conseguimos observar no decorrer 

dos encontros formativos, os(as) docentes estavam mais envolvidos com o processo, 

demostrando que, aos poucos, estão deixando a função de ouvinte executador, para exercer a 

função de participante questionador. 

Os(As) educadores(as) demostraram uma compreensão muito grande a respeito da 

formação que eles(as) tiveram e das consequências desse processo para sua atuação 

profissional. Não como sentimento saudosista, nem como forma de condenar a formação que 

eles(as) tiveram, mas como uma maneira de refletir que as formações anteriores estavam 

embasadas pela transmissão de informação, reproduzindo a forma de ensinar que recebiam se 

seus professores(as)/formadores(as). 

 É pertinente afirmar que o minicurso promoveu nos(as) envolvidos(as) com a pesquisa 

uma reflexão quanto às formações que eles(as) frequentaram, não como forma de desvalorizá-

las, mas como esperança de se envolver mais com seu processo formativo mesmo que não lhes 

possibilite a oportunidade de participação na construção da proposta curricular do programa ou 

do curso, mas que eles(as) percebam que, em uma formação continuada, é aceitável o 

envolvimento com todo o processo, evitando que assumam a função de meros espectadores do 

seu próprio processo formativo. 
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Elencamos diversos limites sobrepostos a um curso de formação continuada para 

professores(as) que atuam no Ensino Fundamental anos iniciais lecionando a disciplina de 

Ciências Naturais. De início, a própria ausência de formação continuada na área de Ciências 

Naturais como ficou evidente com a realização deste estudo. Não poderíamos ilustrar pontos 

que merecessem uma atenção na formação para os(as) educadores(as) da disciplina de Ciências 

Naturais, pois o maior obstáculo evidenciado com a realização desta pesquisa é que os(as) 

professores(as) de Ciências Naturais, que atuam nas turmas do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, não têm acesso a nenhuma formação continuada direcionada ao componente 

curricular de Ciências Naturais. 

Existe a perspectiva de que o minicurso tenha despertado nos(as) professores(as) a 

curiosidade de continuar a busca por informações que enriqueçam seu processo formativo, 

melhorando assim, sua prática em sala de aula, pois acreditamos que todo processo de mudança 

tem como ponto de partida o desejo próprio de querer mudar, nenhum programa, curso, 

minicurso, graduação, pós-graduação, conseguirá atingir seu objetivo de contribuir para a 

formação do(a) professor(a) se eles(as) mesmos(as) não tiverem dispostos(as) à mudança. 

Acreditamos que o aprendizado, quando imposto por alguém, não se torna verdadeiro. 

O(A) formador(a) se torna uma das possibilidades de despertar nos envolvidos o desejo 

de querer participar de um curso de formação em serviço, é ele(a) quem assume a 

responsabilidade de estimular nos(as) professores(as) a curiosidade de querer mais, de 

investigar o que, até então, não lhes incomodava, a duvidar do conhecimento que, muitas vezes, 

foi imposto como verdade absoluta e inquestionável, a curiosidade de investigar situações até 

então rotineira e que não despertavam a curiosidade de pesquisar. Dessa forma, teremos mais 

professores investigadores e, por consequência, aulas mais investigativas que despertem nos(a) 

alunos(as) o querer investigar. 

Acreditamos que o minicurso tenha excitado nos(as) educadores o anseio em 

desenvolver aulas de Ciências Naturais mais participativas, criativas, que partem do viés 

investigativo, tornando o(a) estudante mais argumentativo, de forma a fortalecer o seu processo 

de formação cidadã.  Teriam assim, as aulas de Ciências Naturais uma contribuição de destaque 

para a formação de alunos(as) alfabetizados(as) cientificamente, tendo eles(as), professores(as) 

que assumam sua função de mediador do conhecimento, como um profissional de extrema 

relevância para formação cidadã dos(as) estudantes. 
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Apêndice 01- APRENDIZADO NO TRÂNSITO 

 

 

Personagens 

• Lisbela 

• Sofia 

• Cruz 

• Cecilia 

 

Cenário: 

• Uma avenida 

• Placas 

• Semáforo 

• Carros 

• Arco-íris 

 

Lisbela e Sofia são dois amigos que vivem um momento de grande aprendizado em um 

congestionamento no trânsito de uma grande cidade em um dia chuvoso. Eles estudam o 4º ano 

do Ensino Fundamental na escola Sonho de Criança que fica localizada no outro lado da cidade, 

e pra isso, passam todos os dias por uma avenida bem movimentada. 

Por trabalhar próximo a escola, os pais de Sofia, o senhor Cruz e a senhora Celília levam 

seus filhos à escola e muitas vezes encontram a coleguinha Lisbela em uma rua próxima à 

avenida Cleriston Andrade.  

No percurso para a escola passam pela avenida que diariamente fica movimenta, pois 

ela está localizada no centro da cidade Belo Sol, que divide a cidade em Norte e Sul.  

Ao se aproximarem da avenida logo percebem o trânsito congestionado e as crianças 

ficam preocupadas com o horário da aula. 

Então o senhor Cruz logo acalma a todos dizendo: 

- Fiquem tranquilos, chegaremos a tempo para a primeira aula. 

Porém, eles ficam ansiosos, pois o primeiro horário será da disciplina Ciências Naturais 

e o professor Carlos tinha avisado com antecedência que seria aula de revisão do conteúdo Luz 

e cores, eles já tinham o domínio dos conceitos discutidos na sala de aula. 

No banco de trás a garota Lisbela conversa com seus colegas: 

- Sofia, você lembra dos conceitos que o professor Carlos trabalhou na aula passada?  

- Lisbela: Sim! Claro que lembro. Ele ainda usou vários exemplos para explicar o 

conteúdo. 

E Sofia completou dizendo: 
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- Eu só lembro que ele usou algumas luzes, falou sobre o sol e até da chuva; lembro 

também que ele explicou sobre refração. Mas até o momento não consegui entender qual a 

relação desses temas com o conteúdo Luz e cores? 

Enquanto a garotada conversava, Cruz e Cecilia ficavam atentos a cada explicação, tanto 

dos seus filhos como da colega Lisbela. 

Em um determinado momento Lisbela falou: 

- Sofia, lembra que o professor falou das luzes e cores que encontramos no trânsito? 

- Hum!  Disso eu lembro muito bem, respondeu Sofia. 

Foi aí que Lisbela sugeriu: 

- Então! Vamos aproveitar que estamos aqui parados no trânsito congestionado e vamos 

relembrar a aula? 

- Boa ideia Lisbela. Disse Sofia. 

E logo começaram a relacionar a explicação que viram na aula do professor Carlos com 

todo o movimento que estava acontecendo na avenida. 

Enquanto pensavam, sobre a relação da aula com o trânsito, Sofia falou: 

- Pai! Já podemos seguir viagem? 

- Ainda não. Pois o sinal está vermelho. Respondeu Cruz. 

- A é verdade. O professor falou sobre isso também, das cores vermelho, amarelo e 

verde que estão no semáforo. 

No momento que Sofia falava, o sinal abriu e os carros seguiram. 

Neste momento Lisbela avistou um grande arco-íris a sua frente, e logo gritou: 

- Olha! Olha! Um arco-íris logo ali na frente. E todos ficaram admirados com tamanha 

beleza, então Lisbela pediu: 

- Tio Cruz, adianta mais um pouco, quero ficar mais próximo do arco-íris para ver de 

perto as sete cores. 

- O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e violeta. Disse Sofia. 

Diante de tal encantamento Sofia pergunta: 

- Como será que surge o arco-íris? 

Com o questionamento de Sofia todos pararam e o silêncio surgiu. 

Neste momento, Cruz já estava achando tudo muito interessante, pois as crianças 

estavam aproveitando o congestionamento para revisar o aprendizado adquirido na aula de 

Ciências Naturais e falou: 

- Olham crianças os carros estão saindo. Então o sinal ficou... 

VERDE! Gritaram as crianças. 
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E Cecilia completou: 

– E qual a luz que vai acender depois e qual a cor? 

E todos sabiam explicar. 

- Será a luz do meio, na cor amarela. 

Sofia falou: 

- A cor amarela significa atenção. 

Enquanto isso, os olhares continuaram atentos ao arco-íris que a cada momento ficava 

mais visível, com suas cores bem perceptíveis. O levou Lisbela a comparar as cores do semáforo 

com as cores do arco-íris dizendo: 

- Vejam! No semáforo tem três cores do arco-íris. O vermelho, o amarelo e o verde. 

- Verdade Lisbela. Disse Sofia. 

Cecilia, que estava atenta ao arco-íris e a discussão das crianças aproveitou para 

problematizar a situação, e então indagou: 

- Crianças. Aproveitem que vocês estão indo à escola e por coincidência vocês terão 

aula de Ciências Naturais e esclareçam com o professor Carlos a relação da chuva com o arco-

íris. 

- Boa ideia mãe. Disse Sofia. 

- Mãe, porque a senhora fala da relação da chuva com o arco-íris? Isso não tem relação 

nenhuma. Questionou Sofia. 

- Sim. Filha. Pode ser que não tenha relação, disse Cecilia, mas também pode ser que 

tenha. Porém, enquanto vocês estavam atentos as cores do semáforo, não perceberam que o 

arco-íris surgiu logo que parou de chover. E como vocês falaram de cor, e até perceberam que 

no semáforo existe três cores do arco-íris, logo me veio a ideia de esclarecer essa dúvida. 

- Entenderam? 

- Hum! Entendi sim, mãe. Falou Sofia. 

- Não se preocupe tia, o professor Carlos é fera! E tenho certeza que ele irá explicar tudo 

e se tiver alguma relação da chuva com o arco-íris eu falo amanhã para a senhora. Disse Lisbela. 

E Sofia gritou: 

- Já sei até como vamos falar com o professor Carlos para responder a curiosidade da 

minha mãe. 

E Lisbela curiosa, perguntou: 

- Como será? 

- Diga logo Sofia. Falou Lisbela 

E Sofia respondeu: 
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- Calma! - Vamos criar a seguinte pergunta: 

- Professor Carlos, durante o nosso trajeto para a escola hoje, nós pudemos apreciar um 

lindo arco-íris, minha mãe nos falou que depois de uma chuva, eles sempre aparecem. O senhor 

pode nos dizer se existe alguma relação entre a chuva e o arco-íris, ou é só coincidência mesmo? 

- Massa!  

Falaram as meninas. 

Os pais de Sofia ficaram abismados com tamanha criatividade das crianças e falaram: 

- Vocês estão de parabéns! Falou seu Cruz. 

E Cecilia completou: 

- Fiquei encantada com a capacidade de investigação que vocês demonstraram. É assim 

que nosso aprendizado começa tentando entender o porquê das coisas. 

Enquanto isso Sofia festejava: 

- Vamos pai, o sinal está verde! Estamos ansiosos pra chegar à escola. 

 

Autor 

Luiz Carlos Marinho de Araújo 

 

  

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 02- Atividade Ciclo das estações do ano 
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Objetivo:  

 

Desenvolver habilidades acerca do processo de rotação, percebendo a interferência 

desse movimento com as estações do ano; 

 

Material: 

 

01 bambolê 

Bola de isopor (de acordo com o grupo que será formado) 

Barbante 

Tesoura 

Lápis de cor 

Cola 

Hidrocor 

 

 

Desenvolvimento: 

 

Organizar a turma em pequenos grupos e distribuir os matérias de forma igualitária. 

Seguindo os participantes irão desenhar o planeta Terra na bola de isopor e colorir com lápis 

de cores e o hidrocor.  

Quanto todos tiverem os o planeta Terra representado no isopor, será o momento de 

colar o barbante na bola para afixar no bambolê. 

Com o bambolê suspenso (será colado no espaço antes do início do encontro de 

preferência no centro da sala de forma que a lâmpada fique dentro do círculo do bambolê, pois 

a lâmpada representará o sol). Os participantes irão amarrar o barbante no bambolê de forma 

que fique se movimentando. Esse movimento será a representação do movimento de rotação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 03 – Questionário diagnóstico 
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Prezado(a) professor(a), 

Este questionário é um instrumento da pesquisa de campo do Projeto de Pesquisa “A 

formação docente e a prática de ensino investigativa nas aulas de Ciências Naturais como 

perspectiva à Alfabetização Científica, elaborada pelo mestrando Luiz Carlos Marinho de 

Araújo, do Programa de Pós-Graduação Educação Científica e Formação de Professores (PRG-

ECFP), sob a orientação do Prof. Drº. Sérgio Luiz Bragatto Boss, da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB).  

A referida pesquisa parte do questionamento: Em que medida um curso de formação 

continuada de professores, baseado na metodologia investigativa e no trânsito como contexto, 

possibilita aos docentes participantes a aquisição de conceitos científicos e ferramentas 

didático-metodológicas para a promoção da Alfabetização Científica nas aulas de Ciências 

Naturais no Ensino Fundamental anos iniciais?  

Objetiva-se analisar os limites e possibilidades de um curso de formação de professores 

dos anos iniciais, com vista à Alfabetização Científica realizada a partir da abordagem do 

Ensino de Ciências por Investigação partindo do tema Educação para o trânsito. 

A sua participação é fundamental para o sucesso desta pesquisa. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

DADOS PESSOAIS: 

 

1. Nome Completo:__________________________________________________________ 

 

SEXO: 

 

2. (     ) Feminino      (     ) Masculino 

 

Quanto à atuação profissional: 
 

1. Das modalidades da Educação Básica listadas abaixo, atualmente qual a sua área de 

atuação? 

(    ) 1º  Ano do Ensino Fundamental    (    ) 2º  Ano do Ensino Fundamental 

(    ) 3º  Ano do Ensino Fundamental    (    ) 4º  Ano do Ensino Fundamental 

(    ) 5º  Ano do Ensino Fundamental 

 

2. Qual a sua carga horária de trabalho? 

(    ) 20 horas semanais    (    ) 40 horas semanais 

3. Em qual(is) turno(s) você trabalha? 

(    ) Manhã          (    ) Tarde            (    ) Diurno 
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Quanto à formação acadêmica: 
 

1. Qual a sua Graduação? 

(    ) Pedagogia    (    ) Letras    (    ) Biologia   (    ) Filosofia     (    ) Sociologia 

(    ) Matemática  Outras______________________________________________________ 

 

2. Você têm Pós-Graduação? (se você tiver Pós-Graduação especifique) 

(    ) Sim   (    ) Não  Qual?____________________________________________________ 
 

Quanto à formação continuada: 
 

1. Nos últimos cinco anos você participou de alguma formação continuada? 

(      ) Sim   (      ) Não  Qual?__________________________________________________ 

 

 

3. As formações continuadas que você já participou/participa foram/são direcionadas à 

disciplina de Ciências Naturais? 

(      ) Sim   (      ) Não  
 

4. Os cursos de formação continuada que você participou contribuíram com sua atuação em 

sala de aula? 

(    ) Concordo parcialmente    (    ) Concordo totalmente       (    ) Indeciso 

(    ) Discordo parcialmente      (    ) Discordo totalmente 
 

5. Nas formações continuadas que você já participou/participa são trabalhados conceitos de 

Alfabetização Científica? 

(    ) Definitivamente  sim     (     ) Provavelmente  sim            (    ) Indeciso 

(    ) Provavelmente não        (    ) Definitivamente não 
 

Quanto às concepções pedagógicas: 

 

1. Das abordagens pedagógicas apresentadas abaixo, qual(is) você adota como prática 

docente?  

(    ) Abordagem Tradicional                        (    ) Abordagem Construtivista 

(    ) Abordagem Sociointeracionista           (    ) Abordagem Crítica 
 

2. As suas sequências didáticas (plano de aula) são elaboradas(os) seguindo as características 

de qual abordagem pedagógicas? 

(    ) Abordagem Tradicional                    (    ) Abordagem Construtivista 

(    ) Abordagem Sociointeracionista       (    ) Abordagem Crítica 
 

Quanto aos conceitos trabalhados em sala de aula: 
 

1. Em suas aulas você trabalha conceito de Física? (a disciplina de Física e não a disciplina 

de Educação física) 

(    ) Definitivamente  sim       (    ) Provavelmente  sim              (    ) Indeciso 

(    ) Provavelmente não          (    ) Definitivamente não 
 

2. Se sua resposta na questão anterior foi SIM. Quem proporcionou a sua formação continuada? 

(   ) Secretaria Municipal de Educação     (   ) Secretaria Estadual de Educação 

(   ) Governo Federal                                    (   ) Por conta própria 
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2. Os conceitos de Trânsito são trabalhados em suas aulas de Ciências Naturais? 

(    ) Definitivamente  sim          (    ) Provavelmente  sim           (    ) Indeciso 

(    ) Provavelmente não             (    ) Definitivamente não 
  

3. Você trabalha conceitos de Investigação Científica nas aulas de Ciências Naturais? 

(    ) Definitivamente  sim           (    ) Provavelmente  sim          (    ) Indeciso 

(    ) Provavelmente não              (    ) Definitivamente não 
 

4. Você acredita que nas aulas de Ciências Naturais é possível trabalhar conceitos de Física 

e Trânsito? 

(    ) Definitivamente  sim         (    ) Provavelmente  sim             (    ) Indeciso 

(    ) Provavelmente não            (    ) Definitivamente não 
 

5. Em sua prática em sala de aula são trabalhados conceitos de Alfabetização Científica? 

(    ) Definitivamente  sim           (    ) Provavelmente  sim         (    ) Indeciso 

(    ) Provavelmente não              (    ) Definitivamente não 
 

Quanto as disciplinas trabalhadas em sala de aula: 
 

1. Das disciplinas curriculares, qual(is) você mais trabalha em sala de aula? (caso tenha 

necessidade pode assinalar mais de uma) 

(    ) Português       (    ) Matemática                (    ) Ciências         (    ) História 

(    ) Geografia       (    ) Educação Física         (    ) Arte 
 

Quanto ao ensino de Ciências Naturais: 

 

1. Nas aulas de Ciências Naturais você trabalha com conceitos científicos? 

(    ) Definitivamente  sim           (    ) Provavelmente  sim         (    ) Indeciso 

(    ) Provavelmente não              (    ) Definitivamente não 
 

2. Você desenvolve atividades experienciais nas aulas de Ciências Naturais? 

(    ) Sim           (    ) Não          
 

3. Se sua resposta na questão anterior foi SIM. Quais recursos você utiliza para planejar suas 

atividades experienciais? 

(    ) Internet          (    ) Livro Didático         (    ) Livro Paradidático 

Outros____________________________________________________________________ 
 

4. Você conhece a metodologia do Ensino de Ciências por Investigação (ENCI)? 

(    ) Sim           (    ) Não         (    ) Indeciso 
 

5. Se sua resposta na questão anterior foi SIM. Nas aulas de Ciências Naturais você 

desenvolve a metodologia do Ensino de Ciência por Investigação (ENCI)? 

(    ) Definitivamente  sim           (    ) Provavelmente  sim         (    ) Indeciso 

(    ) Provavelmente não              (    ) Definitivamente não 

 

Apêndice 04 – Roteiro da entrevista 
 

INFORMAÇÕES PESSOAIS: 

1. Nome? 

2. Você mora na zona rural ou na zona urbana? 
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INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS: 

3. Profissão? 

4. Quanto tempo de atuação? 

5. Carga horária semanal de trabalho? 

6. Efetivo(a) ou contratado(a) 

7. Modalidade que leciona? 

8. Disciplina(as) que você leciona? 

9. Por que escolheu ser professor(a)? 

10. Escolheria outra profissão? 

11. Qual sua maior dificuldade profissional? 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS:  

12. Formação Inicial? 

13. Formação acadêmica (graduação)? 

14. Pós-Graduação? 

INFORMAÇÕES SOBRE FORMAÇÃO CONTINUADA: 

15. Participa/participou de formação continuada? 

16. Qual Programa de formação você já participou? 

17. Quem ofereceu a formação continuada que você participou? 

18. Já participou de alguma formação na área de Ciências Naturais? 

19. As formações que você já participou era direcionadas para qual Componente curricular?  

20. Os cursos de formação continuada contribuíram para sua prática pedagógica? 

21. Em quais aspectos você percebe que melhorou após ter participado de cursos de formações 

continuadas? 

22. As formações continuadas que você participou/participa fizeram/fazem relação com sua 

prática em sala de aula? 

23. Você consegue colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas formações? 

24. Nas formações que você participou/participa eram oferecidas “receitas” para a prática 

pedagógica? 

25. Suas experiências pedagógicas eram ponto de referência para as formações? 

26. Nas formações que você já participou/participa foi feito algum diagnostico para identificar 

seus conhecimentos prévios sobre a temática do curso?  

INFORMAÇÕES SOBRE ABORDAGEM PEDAGÓGICA: 

27. Qual sua concepção pedagógica? 

28. Como você definiria a concepção pedagógica que você adota como prática pedagógica? 

29. As suas aulas são planejadas seguindo qual concepção pedagógica? 

INFORMAÇÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO MINICURSO: 

30. Você gostou de ter frequentado o min curso oferecido como instrumento para coleta de dado 

da pesquisa? 

31. Em que o curso contribuiu com sua prática em sala de aula, nas aulas de Ciências Naturais? 

32. Os recursos utilizados durante as formações foram adequados e de fácil manuseio? 

33. As metodologias desenvolvidas nas formações foram interessantes? 

34. As metodologias contribuíram para seu aprendizado? 

35. Como você avalia o espaço onde aconteceram as formações? 

36. A definição do dia e do horário foi favorável para sua participação? 

37. Você acredita que a aplicação do questionário na abertura do curso contribuiu para a 

organização dos encontros de formação? 

38. Suas experiências de atuação em sala de aula fizeram parte das discussões durante o minicurso?  

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONCEITOS TRABALHADOS NO MINI CURSO: 

39. Os conceitos discutidos nas formações contribuíram com atuação em sala de aula? 
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40. Em suas aulas de Ciências Naturais você consegue introduzir conceitos de Física? 

41. Em suas aulas de Ciências Naturais você consegue introduzir conceitos de Educação para o 

trânsito? 

42. Antes de você participar do minicurso você já tinha ouvido falar sobre Alfabetização 

Científica? 

43. Após a participação no curso direcionado a Ciências Naturais como você definiria 

Alfabetização Científica?  

44. Antes de participar do curso você já tinha ouvido falar sobre metodologia do Ensino de 

Ciências por Investigação? 

45. Após da participação no curso como você definiria a metodologia do Ensino por Investigação? 

46. Após a participação no curso é possível em aulas de Ciências Naturais falar de Alfabetização 

Científica? 

47. Após a participação no curso você acredita que é possível introduzir conceitos de Física nas 

aulas de Ciências Naturais no Ensino Fundamental? 

 

Apêndice 05 – Questões norteadoras do Grupo focal 
 
 

1. O curso de formação continuada contribuiu para sua prática pedagógica. De que forma? 

2. Quais as metodologias que você adota em suas aulas de Ciências Naturais? 

3. Quais pontos fracos e fortes você destacaria desse minicurso? 

4. O curso contribuiu com seu entendimento sobre Alfabetização Científica? 

5. Após a realização do curso é possível afirmar que vocês utilizavam ou não a 

metodologia do Ensino de Ciências por Investigação? Por quê?  

6. As discussões ocorridas durante as formações contribuíram para o entendimento da 

importância da Educação para o trânsito? 

7. Ao final do curso os conceitos trabalhados tiveram relação com sua prática em sala de 

aula. De que forma? 

8. Como você avalia sua prática nas aulas de Ciências Naturais antes de depois do curso? 

9. Quais suas considerações sobre o formador. Postura, conhecimento das temáticas, 

motivou a sua participação? 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

Anexo 01 - Girassol 

 

Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar 
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Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa 

E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar 

Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas 

Me diz se ainda passa o medo de não ser o melhor de mim 

E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui 

Me diz! 

Quando já não sei qual é a direção 

E tudo que posso é seguir meu coração 

Então me viro e giro para onde gira o sol 

Quando já não sei qual é a direção 

E tudo que posso é seguir meu coração 

É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol 

Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir 

Mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude 

O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar 

E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume 

Me diz se ainda passa o medo de não ser o melhor de mim 

E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui 

Me diz! 

Quando já não sei qual é a direção 

E tudo que posso é seguir meu coração 

Então me viro e giro para onde gira o sol 

Quando já não sei qual é a direção 

E tudo que posso é seguir meu coração 

É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol 

Quando já não sei qual é a direção 

E tudo que posso é seguir meu coração 

É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol 

 

Compositores: Keylla Cristina Gomes Dos Santos 

 

Anexo 02 – Oito anos 

 

 

Por que você é Flamengo 
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E meu pai Botafogo 

O que significa 

"Impávido Colosso"? 

Por que os ossos doem 

Enquanto a gente dorme 

Por que os dentes caem 

Por onde os filhos saem 

Por que os dedos murcham 

Quando estou no banho 

Por que as ruas enchem 

Quando está chovendo 

Quanto é mil trilhões 

Vezes infinito 

Quem é Jesus Cristo 

Onde estão meus primos 

Well, well, well 

Gabriel... 

Well, well, well 

Well 

Por que o fogo queima 

Por que a lua é branca 

Por que a Terra roda 

Por que deitar agora 

Por que as cobras matam 

Por que o vidro embaça 

Por que você se pinta 

Por que o tempo passa 

Por que que a gente espirra 

Por que as unhas crescem 

Por que o sangue corre 

Por que que a gente morre 

Do que é feita a nuvem 

Do que é feita a neve 

Como é que se escreve 

Reveillón 

 

Compositores: Marcelo Machado Vieira 
 

 

 

 

 

Anexo 03 – Um Sol 
 

Há dentro de ti um sol que quer projetar raios o mais longe que puder. Não ponhas à frente dele 

um pano preto de lamentações, revoltas e materialismo. Deixa-o livre para expandir luz e calor. 
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Quanto mais creres que tens esse sol e que ele te é vida abundante, mais eliminas a escuridão 

interior e abres o otimismo e a esperança. Passas a desfrutar de uma paz que jamais esperavas 

possuir e te aparece um mundo novo, mais claro, mais alegre e que te quer bem. Acredita no 

teu sol, põe luz no que fazes e confia no futuro. Deixa o teu sol interior brilhar e serás o primeiro 

a ser iluminado. 

Edite Lima 

 

Anexo 4 – Da lanterna 

 

 

 
 

Anexo 05 – As quatro estações 

 

 

A noite cai, o frio desce 

Mas aqui dentro predomina 
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Esse amor que me aquece 

Protege da solidão 

A noite cai, a chuva traz 

O medo e a aflição 

Mas é o amor que está aqui dentro 

Que acalma meu coração 

Passa o inverno, chega o verão 

O calor aquece minha emoção 

Não pelo clima da estação 

Mas pelo fogo dessa paixão 

Na primavera, calmaria 

Tranquilidade, uma quimera 

Queria sempre essa alegria 

Viver sonhando, quem me dera 

No outono é sempre igual 

As folhas caem no quintal 

Só não cai o meu amor 

Pois não tem jeito, é imortal 

No outono é sempre igual 

As folhas caem no quintal 

Só não cai o meu amor 

Pois não tem jeito, não 

É imortal 

Uh, uh, uh, uh, é imortal 

A noite cai, o frio desce 

Mas aqui dentro predomina 

Esse amor que me aquece 

Protege da solidão 

A noite cai, a chuva traz 

O medo e a aflição 

Mas é o amor que está aqui dentro 

Que acalma meu coração 

Passa o inverno, chega o verão 

O calor aquece minha emoção 

Não pelo clima da estação 

Mas pelo fogo dessa paixão 

Na primavera, calmaria 

Tranquilidade, uma quimera 

Queria sempre essa alegria 

Viver sonhando, quem me dera 

No outono é sempre igual 

As folhas caem no quintal 

Só não cai o meu amor 

Pois não tem jeito, é imortal 

No outono é sempre igual 

As folhas caem no quintal 

Só não cai o meu amor 

Pois não tem jeito, não 

É imortal 

Uh, uh, uh, uh, é imortal 
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Uh, uh, uh, uh, é imortal 

No outono é sempre igual 

As folhas caem no quintal 

Só não cai o meu amor 

Pois não tem jeito, é imortal 

No outono é sempre igual 

As folhas caem no quintal 

Só não cai o meu amor 

Pois não tem jeito, não 

É imortal 

Uh, uh, uh, uh, é imortal 

Uh, uh, uh, uh 

É imortal 

 

Compositores: Sandy Lima / Claudio Freire / Alvaro Waenhneldt 

 

 

 

 


