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Olá, aluno! Vamos iniciar nossos estudos sobre a disciplina 
Aprendizagem das Ciências Naturais. Nosso propósito central 
consiste em promover reflexões fundamentadas sobre o ensino de 
Ciências Naturais no início da escolarização. Para tanto, discutiremos 
vários temas relativos a como essa área do conhecimento tem se 
configurado no cenário escolar, propondo abordagens históricas e 
também a discussão de aspectos mais contemporâneos relativos à 
construção do conhecimento científico.

Ao longo de todo nosso percurso de estudos, buscaremos 
oferecer subsídios teóricos e práticos que auxiliem na compreensão 
dos aspectos que justificam o ensino de Ciências Naturais desde a 
primeira etapa da Educação Básica. Assim, durante as quatro unidades 
de estudo, serão apresentados assuntos que tratam do histórico do 
ensino de Ciências Naturais no Brasil, a construção das Ciências 
Naturais como disciplina, os documentos curriculares oficiais que 
fundamentam esse trabalho, o modo como os conteúdos se 
organizam e as estratégias/recursos que podem ser utilizados no 
processo de ensino. Também vamos estudar alguns pressupostos 
que norteiam o planejamento das atividades por meio de abordagens 
teórico-metodológicas que contemplem os principais objetivos do 
ensino de Ciências na escola hoje, ou seja, formar indivíduos mais 
atuantes e participativos nos assuntos que envolvem Ciência e 
Tecnologia, a fim de compreender (criticamente) a presença desses 
conhecimentos no cotidiano. 

Para o desenvolvimento da disciplina com sucesso, é essencial 
que você se dedique ao máximo, realizando as leituras e as demais 
atividades solicitadas, para podermos avançar na construção de 
conhecimentos mais fundamentados na área. 

Bons estudos!

Palavras do autor





Unidade 1

Considerações relevantes 
para o ensino de Ciências 
Naturais nos anos iniciais da 
escolarização 

Nossa primeira unidade de estudos abordará aspectos 
fundamentais sobre o ensino de Ciências no início da escolarização. 
Para tanto, serão apresentados temas que auxiliem a construção 
de uma visão mais ampla a respeito do assunto para, em seguida, 
aprofundarmos as nossas discussões. Sendo assim,  trataremos de 
questões históricas relativas ao ensino de Ciências no Brasil, além 
de apresentarmos documentos curriculares oficiais a respeito da 
disciplina, tanto na Educação Infantil como na primeira fase da 
Educação Fundamental. Ademais, reflexões sobre a presença das 
Ciências Naturais como disciplina na escola também serão temas 
explorados. 

Visando contribuir com nossa trajetória de aprendizagem 
conjunta, será proposta a leitura de uma situação ilustrativa para 
análise e reflexão, que irá nos guiar durante a toda disciplina e, a 
cada unidade, teremos um novo desafio.

Durante a primeira unidade vamos acompanhar um grupo 
de professores de uma escola que atende a fase inicial do Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano) e que está em processo de adaptação 
a um novo material didático apostilado. A inserção desse novo 
material exigiu que toda a equipe gestora, juntamente com 
corpo docente, realizasse uma revisão do currículo, da proposta 
pedagógica e das práticas utilizadas em sala de aula. Se antes o 
foco das ações pedagógicas centrava-se nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática, especialmente nos três primeiros anos 
do Ensino Fundamental, agora será necessário que os demais 

Convite ao estudo
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componentes curriculares integrem a rotina de trabalho de modo 
mais sistemático, proporcionando a articulação de todas as 
disciplinas que constituem a base curricular: História, Geografia, 
Ciências, Matemática e Língua Portuguesa. 

Os professores que trabalham com as disciplinas de Arte e 
Educação Física também integraram esse processo reflexivo 
de transformação da proposta pedagógica. Para tanto, o corpo 
docente da escola foi dividido, por meio de um sorteio, em grupos, 
sendo que cada um ficou responsável por pesquisar a respeito de 
uma área do conhecimento. O grupo da professora Ana ficou 
responsável pela disciplina de Ciências e recebeu o desafio de 
pensar em propostas que favoreçam a inserção dessa disciplina 
como parte da rotina de sala de aula de modo sistemático e 
que não seja apenas um apêndice do currículo. Então, algumas 
perguntas precisam ser feitas: Quais caminhos o grupo traçou? 
Quais fontes de pesquisa foram utilizadas? Para respondê-las, nesta 
unidade, buscaremos refletir sobre esses aspectos, visando auxiliar 
o grupo de Ana na tarefa de pensar e construir uma proposta 
pedagógica de qualidade para trabalhar o ensino de Ciências na 
fase inicial de escolarização. 
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Seção 1.1
Introdução às Ciências Naturais

Vamos tratar agora dos aspectos relevantes sobre as Ciências 
Naturais para pensarmos sobre o ensino de Ciências no início 
da escolarização. Assim, como primeiro passo, serão abordadas 
questões históricas relativas a essa trajetória. 

Quando se trata de analisar o modo como determinada disciplina 
se configura no cenário educacional atual, torna-se imprescindível 
olhar para os aspectos históricos imbricados nesse percurso de 
construção, ou seja, para compreender o modo como determinado 
fenômeno se organiza hoje, é necessário conhecer sua história. 
Enquanto futuro professor, você se encontra diante de um grande 
desafio: buscar articular conhecimentos teóricos e práticos, ou seja, 
consolidar uma base de conhecimento (SHULMAN, 1987) consistente 
para a formação e atuação docente e que dará sustentação para 
a atuação profissional. Portanto, a proposta é que pense em uma 
das tarefas atribuídas ao grupo da professora Ana, que consiste na 
elaboração de um planejamento de ensino do ano letivo de uma 
escola que atende os anos iniciais da Educação Fundamental. Eles 
precisam construir uma proposta pedagógica para o ensino de 
Ciências nessa instituição. Em que medida essa abordagem histórica 
oferecerá subsídios para fundamentar essa proposta? 

Considerando a situação-problema colocada, tentaremos 
analisar, neste primeiro momento, em que medida o conhecimento 
dos aspectos relativos ao percurso histórico do ensino de Ciências 
Naturais no Brasil nos auxilia a construir um trabalho pedagógico mais 
comprometido com a área.

No que diz respeito ao ensino de Ciências, em especial no 
contexto brasileiro, pode-se dizer, de um modo geral, que um quadro 
problemático tem se constituído, já que os estudantes têm contato 
com poucas experiências relativas aos conhecimentos científicos 
durante o percurso escolar. Constata-se que, especialmente nos 

Diálogo aberto 

Não pode faltar
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anos iniciais de escolarização, o ensino de Ciências Naturais tem se 
caracterizado, muitas vezes, como um apêndice do currículo, sendo 
trabalho em situações muito pontuais, com espaço reduzido na rotina 
escolar (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001).  

Para Lorenzetti (2000, p. 19), ainda que no discurso pedagógico 
seja reconhecida a:

[...] importância social de abordar as ciências, no nível 
básico de educação, na prática escolar, o conhecimento 
científico e tecnológico parece estar ausente, tendo 
em vista a prioridade ao ensino das matérias chamadas 
instrumentais (Matemática e Linguagem).

[...] nos países que saíam de uma conflagração recente, 
cujo resultado dependeu dos recursos bélicos, os 
cientistas, que ocupavam uma posição de prestígio, viam 
no campo educacional uma importante área potencial 
de influência. (KRASILCHIK, 2010, p. 18)

Sabemos que nos dias de hoje os alunos têm acesso aos 
conhecimentos relativos à Ciência de modo formal, desde a Educação 
Infantil, já que a legislação garante esse direito. No entanto, vale 
questionar até que ponto a garantia de acesso ao ensino de Ciências 
na escola veio acompanhada de condições para que essa conquista 
se concretizasse de modo qualitativo. 

A introdução do ensino de Ciências no cenário brasileiro é recente, 
já que antes da Lei n. 4.024/1961, primeira Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, ele era trabalhado somente nas duas últimas 
séries do antigo curso ginasial (BRASIL, 1997). 

De fato, essas reflexões instigam nosso olhar para o passado, 
ou seja, para conhecer o percurso histórico relativo ao ensino de 
Ciências no Brasil, estabelecendo algumas análises que auxiliem na 
compreensão do modo como ele se configura atualmente e, ainda, 
favorecer a construção de caminhos possíveis no âmbito das práticas 
educativas. Para tanto, abordaremos um breve histórico do ensino 
de Ciências no Brasil, a partir da década de 1950, apresentando 
perspectivas e tendências que predominaram em algumas épocas.

A década de 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial, influenciou 
consideravelmente o ensino de Ciências. Esse período ficou marcado 
pela crescente industrialização e pelo avanço tecnológico e científico 
(PORTO; RAMOS; GOULART, 2009; HAMBURGUER, 2007). Ademais, 



U1 - Considerações relevantes para o ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da escolarização 11

O cenário brasileiro, nessa época, apresentava resquícios do 
que aconteceu em países periféricos que, mesmo marcados pela 
guerra, passavam por um momento de intensa industrialização e 
de movimentação política como resultado do confronto contra os 
governos ditatoriais (KRASILCHIK, 2010). Ocorreu, então, um movimento 
de reforma no Ensino de Ciências que teve início dos Estados Unidos, 
sendo, em curto período de tempo, disseminado para outros países. A 
partir disso, estudiosos da área pontuam que, desde 1950, a discussão 
sobre novas perspectivas para o ensino de Ciências já integravam o 
foco de reflexões no Brasil (KRASILCHIK, 2010), considerando que o 
desenvolvimento de pesquisas norte-americanas influenciaram esse 
percurso de modo expressivo.

No contexto dessas transformações que almejavam renovação curricular 
no ensino de Ciências, no âmbito brasileiro, buscava-se a substituição dos 
métodos tradicionais por uma vertente que preconizasse a metodologia 
ativa, resultante do movimento da Escola Nova. Assim: 

Exemplificando

[...] um dos objetivos era proporcionar aos 
alunos maior liberdade e autonomia para que 
participassem ativamente do processo de aquisição 
do conhecimento, contrapondo-se ao ensino 
teórico, livresco, memorístico e transmissivo. 
(PORTO; RAMOS; GOULART, 2009, p. 16)

No entanto, Krasilchik (2010) explica que, antecedendo as ações 
norte-americanas, ocorreu no Brasil um movimento institucionalizado 
a favor do ensino de Ciências com a criação do Instituto Brasileiro de 
Educação, Ciência e Cultura (IBECC), liderado por Isaias Raw. Esse 
instituto foi organizado por um grupo de professores universitários em 
São Paulo, no início da década de 1950, com o propósito de promover 
melhorias no ensino de Ciências, visando aperfeiçoar a qualidade do 
ensino superior e, consequentemente, o desenvolvimento nacional. 

Bizzo (2009, p. 7) aponta que uma fase considerada propícia para 
a renovação curricular no ensino de Ciências se instaurou mais ao 
final da década de 1950, no cenário da Guerra Fria, ou seja, período 
em que as duas maiores potências mundiais, Estados Unidos e União 
Soviética, disputavam poder e influência. Para o referido autor:
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[...] um dos pontos altos deste embate, senão o maior, foi 
o lançamento do satélite Sputnik, em outubro de 1957. 
Nessa ocasião, houve o convencimento da comunidade 
ocidental, em geral, e da estadunidense, em particular, 
de seu atraso tecnológico em relação aos soviéticos. 
(BIZZO, 2009, p. 7)

[...] apenas o que é real, verdadeiro, inquestionável, aquilo 
que se fundamenta na experiência. Deste modo, a escola 
deve privilegiar a busca do que é prático, útil, objetivo, 
direto e claro. Os positivistas se empenharam em combater 
a escola humanista, religiosa, para favorecer a ascensão das 
ciências exatas. (ISCANDAR; LEAL, 2002, p. 3)

As consequências do cenário da Guerra Fria trouxeram marcas 
para a década seguinte, influenciando a maneira como a disciplina de 
Ciências Naturais se constituía no contexto brasileiro. Desse modo, na 
década de 1960, tendo como referência a perspectiva positivista, tanto 
o método científico como a atividade experimental se constituíram 
como elementos centrais das atividades de ensino. 

Nesse sentido, vale lembrar que o positivismo exerceu considerável 
influência em vários campos da sociedade nos séculos XIX e XX. De 
acordo com essa tendência, admite-se:

Portanto, por meio das influências dessa perspectiva, priorizava-se o 
desenvolvimento do pensamento lógico e racional, sendo que "como 
consequência do uso do método científico, estimulava-se a participação 
do aluno nas diferentes etapas envolvidas, desde o levantamento de 
hipóteses até a aplicação dos resultados obtidos" (PORTO; RAMOS; 
GOULART, 2009, p. 17).

Assim, a democratização do ensino para o "homem comum" 
passava a integrar o ideário educacional, de modo que esse indivíduo, 
convivendo com produtos da Ciência e da Tecnologia, necessitava de 
conhecimentos para tal, não apenas como especialista (preparação 
do futuro cientista), mas como um futuro cidadão (KRASILCHIK, 2010).

Krasilchik (2010) explica que, no Brasil, o início da década de 
1960 caracterizou-se por um período de liberação política e por 
grande euforia, com a participação de vários segmentos culturais na 
construção de um projeto nacional. No cenário educacional, a Lei n. 
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4.024/1961 trouxe alterações no currículo de Ciências, sendo que a 
disciplina "Iniciação à Ciência" passou a ser obrigatória a partir da 1ª 
série Ginasial (atual 6º ano da segunda fase do Ensino Fundamental 
de Nove Anos). Além disso, a carga horária das disciplinas científicas 
também foi ampliada (Física, Química e Biologia). 

Nesse contexto, propostas curriculares foram reformuladas, 
tendo como referência alguns projetos norte-americanos que foram 
adaptados ao contexto brasileiro. O projeto "Iniciação à Ciência", 
liderado pelo IBECC, representava uma nova fase para o ensino, com 
o propósito de apresentar a Ciência como um percurso contínuo de 
busca pelo conhecimento, por meio de uma postura investigativa, 
que envolvia a observação direta de fenômenos e a explicação de 
problemas (KRASILCHIK, 2010).

No entanto, o fim da década 1960, após o Golpe Militar de 1964 
ocorrido no Brasil, trouxe novas configurações para o ensino de Ciências. 
Nesse período, essa disciplina passou a incorporar o objetivo de formar 
mão de obra qualificada para o cenário de desenvolvimento econômico 
e industrial. Tal propósito foi sistematizado por meio da Lei n. 5.692/1971, 
que reformou a LDB de 1961, revogando vários de seus artigos.

Ademais, "já no final da década de 1960, os cursos de formação de 
professores de ciências proliferaram de forma desordenada, colocando no 
mercado de trabalho um grande número de profissionais com dificuldades 
para atuar em sala de aula" (PORTO; RAMOS; GOULART, 2009, p. 17). 
Tal situação resulta em consequências que afetam consideravelmente a 
qualidade do ensino, especialmente na área de Ciências.  

Outro aspecto importante a ser considerado refere-se ao caótico 
avanço industrial e ao desenvolvimento científico e tecnológico dos 
países, estimulados pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse 
cenário, houve intenso investimento para o desenvolvimento de 
vários setores da sociedade em larga escala, trazendo consequências 
que se potencializaram a partir da década de 1970. 

A acelerada busca pelo aprimoramento nos setores industrial, 
tecnológico, científico, entre outros, trouxe efeitos catastróficos que 
se expressaram em uma crise energética. Nessa época, a população 
começa a desenvolver a percepção a respeito dos resultados dessas 
ações no ambiente, decorrentes do desenvolvimento industrial 
desenfreado (PORTO; RAMOS; GOULART, 2009). 

Com o agravamento da degradação ambiental, os demais setores 



U1 - Considerações relevantes para o ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da escolarização 14

da sociedade passaram a se interessar pela criação de medidas que 
atenuassem esse quadro crítico, visando minimizar os efeitos da 
atuação humana na natureza. De fato, o interesse pela educação 
ambiental aumentou, influenciando o modo como o conhecimento 
científico era tratado na escola. Nesse contexto, mais um objetivo 
ao ensino de Ciências foi acrescentado, no sentido de estimular os 
alunos a discutir as implicações sociais no desenvolvimento científico 
e tecnológico.

Esse quadro reflexivo frente às questões ambientais também 
favoreceu o desenvolvimento de uma nova tendência, identificada 
como “CTS” (Ciência, Tecnologia e Sociedade). A proposta dessa 
perspectiva, de um modo geral, centrava-se em fomentar a discussão 
a respeito da não neutralidade da Ciência, ou seja, das relações 
existentes entre a produção dos conhecimentos científicos e 
tecnológicos e as possíveis consequências para a sociedade.

Santos (2007) explica que esse movimento reflexivo sobre as 
consequências da produção dos conhecimentos científicos na vida das 
pessoas favoreceu:

Assimile

[...] a proposição, a partir da década de 1970, 
de novos currículos no ensino de ciências que 
buscaram incorporar conteúdos de ciência-
tecnologia-sociedade – CTS. Considerando que 
essas propostas incorporam uma perspectiva de 
reflexão sobre consequências ambientais [...], 
posteriormente elas passaram a ser denominadas 
também ciência-tecnologia-sociedade-ambiente 
– CTSA, quando se incluíam obrigatoriamente 
na cadeia das inter-relações CTS as implicações 
ambientais. (SANTOS, 2007, p. 1)

No contexto brasileiro, as transformações decorrentes da década 
de 1970 trouxeram novas perspectivas para o ensino de Ciências, 
sendo que essa disciplina foi estendida às oito séries do 1º Grau (atual 
Ensino Fundamental de Nove Anos) – 1ª a 4ª séries (1º ao 5º ano no 
Ensino Fundamental de Nove Anos). 

A década de 1980 ficou marcada por uma crise social e 
econômica que afetou vários países considerados na época como 
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subdesenvolvidos, até mesmo o Brasil. Essa situação contribuiu 
para agravar o desemprego, a instabilidade econômica e a queda 
da qualidade do sistema educacional. Krasilchik (2010) explica que a 
primeira metade dessa década caracterizou-se também pelo início de 
uma transformação política de um regime de caráter totalitário para 
um regime participativo pluripartidário, sendo que tanto a construção 
de uma sociedade democrática como a necessidade de recuperação 
econômica se constituíram como centro das preocupações das 
atividades educacionais. 

No campo do ensino de Ciências, houve o desenvolvimento 
de novas perspectivas e abordagens de ensino, sendo que, nesse 
período, "em uma perspectiva construtivista, diferentes correntes 
da psicologia demonstraram que, antecedendo o conhecimento 
científico, havia conceitos intuitivos, espontâneos, alternativos ou 
pré-concepções sobre os fenômenos naturais” (PORTO; RAMOS; 
GOULART, 2009, p. 20).

A partir da década de 1990, o cenário brasileiro passou 
por transformações no âmbito educacional que aguçaram o 
fortalecimento de novas concepções para fundamentar a prática 
educativa. Nesse contexto, a publicação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional n. 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, representou um marco significativo na história da educação 
brasileira, pois trouxe contribuições expressivas para a educação de 
um modo geral. Para o ensino de Ciências, esse documento fixou a 
obrigatoriedade na abrangência do conhecimento do mundo físico e 
natural no contexto escolar.

De modo complementar a essas mudanças, a publicação 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, no ano de 1997, também 
representou um momento crucial de movimentação no cenário 
educacional. Tal documento contemplou diversas áreas do 
conhecimento e tratou de apresentar temáticas relativas às Ciências, 
ao Meio Ambiente e à Saúde. O volume "Ciências Naturais", para a 
primeira fase do Ensino Fundamental (1ª a 4ª série), trouxe em sua 
proposta reflexões para contribuir com novas perspectivas para 
organizar essa disciplina no contexto da escola, indicando, de um 
modo geral, que a aprendizagem do saber científico se constitui 
como condição fundamental para a formação de um cidadão 
participativo e atuante, especialmente quando se trata de assuntos 
relativos à Ciência e a Tecnologia (BRASIL, 1997).
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O desenvolvimento de novas perspectivas para pensar sobre o ensino de 
Ciências na escola tem se desenvolvido de modo expressivo ao longo 
do tempo. É possível perceber, por meio de nossos estudos iniciais, que 
o modo como a sociedade se organiza (aspectos políticos, econômicos, 
culturais etc.) e interfere na natureza traz consequências para as práticas 
educativas. 

Como você acredita que o desenvolvimento da abordagem CTS 
(Ciência, Tecnologia e Sociedade) pode auxiliar no planejamento do 
ensino de Ciências no contexto escolar?

Reflita

No cenário da Educação Infantil, a publicação dos Referenciais 
Curriculares Nacionais também representou um marco importante, 
na medida em que buscou atender às determinações da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996) e instituiu 
a Educação Infantil como primeira etapa da educação básica. O 
referido documento, publicado no ano de 1998, trouxe reflexões 
sobre a organização das práticas educativas no cenário de creches 
e pré-escolas, discutindo concepções de criança, de educação, de 
instituição e do profissional que atua nesse contexto. Esse referencial 
é composto por três volumes: o primeiro corresponde a uma 
introdução, o segundo recebe o nome de Formação pessoal e social 
e o terceiro Conhecimento de Mundo.

No que diz respeito à disciplina de Ciências, o tópico Natureza e 
Sociedade (parte do terceiro volume) apresenta indicações teórico-
metodológicas que auxiliam na inserção de temas que tratem de 
aspectos do mundo social e natural no contexto da Educação Infantil. 
Assim, de um modo geral, 

Pesquise mais

A reportagem a seguir apresenta algumas questões atuais sobre como 
a disciplina de Ciências se organiza, em especial, nos anos iniciais da 

as crianças devem, desde pequenas, ser instigadas a 
observar fenômenos, relatar acontecimentos, formular 
hipóteses, prever resultados para experimentos, conhecer 
diferentes contextos históricos e sociais, tentar localizá-los 
no espaço e no tempo. (BRASIL, 1998)
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Educação Fundamental e também aborda alguns marcos históricos ao 
longo da História da Educação Brasileira. Vale a pena a leitura:

SANTOMAURO, Beatriz. Em Ciências é preciso estimular a curiosidade 
do pesquisador. Nova Escola, [on-line], jan. 2009. Disponível em: 
<https://novaescola.org.br/conteudo/1100/em-ciencias-e-preciso-
estimular-a-curiosidade-de-pesquisador>. Acesso em: 20 maio 2017.

Borges (2012), ao tratar dessas transformações relativas ao 
modo como o ensino de Ciências de organiza no contexto mais 
atual, destaca que, entre os anos de 2000 e 2010, houve iniciativas 
relevantes que se caracterizam pelos seguintes aspectos: 

• Construção de propostas e orientações curriculares para vários 
segmentos do ensino (em âmbito estadual e municipal).

• Desenvolvimento de propostas metodológicas que sugerem a 
participação ativa do aluno no processo de ensino e aprendizagem.

• Substituição dos Livros Didáticos por sistemas de ensino. 

• Uso limitado de novas tecnologias como recurso pedagógico. 

De fato, a apresentação desses aspectos relativos ao ensino 
de Ciências no Brasil de modo cronológico, abordando questões 
históricas e a maneira como esses acontecimentos se articulam ao 
longo do tempo, favorece a identificação de avanços e desafios tanto 
na área educacional como na sociedade como um todo. 

Observamos que vários pesquisadores, assim como a legislação 
educacional, têm se dedicado no propósito de valorizar a presença do 
ensino de Ciências desde o início da escolarização, por meio de uma 
perspectiva educativa coerente com o objetivo de orientar a formação 
do indivíduo para a participação ativa nas discussões que envolvem 
Ciência e Tecnologia e para o convívio social. Nesse sentido:

[...] atualmente, presenciamos mudança cultural na forma 
de aprender e ensinar ciências. Muitas propostas têm 
apresentado renovação de conteúdos e metas, buscando 
implementar, na prática, teorias que as sustentam. 
Entretanto, acreditamos que há dificuldade em entender 
a base teórica proposta por elas, comprometendo, assim, 
a prática do professor. Diante disso, poucas mudanças 
podem ser observadas nas salas de aulas, onde, na 
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realidade, persistem velhas práticas. As novas teorias de 
ensino que fornecem a base para a reflexão sobre o ensino 
de ciências, mesmo que difundidas e debatidas entre 
educadores e pesquisadores, continuam distantes de 
grande parte da nossa educação fundamental. (PORTO; 
RAMOS; GOULART, 2009, p. 21)

Percebe-se, portanto, que as intenções de transformar o ensino 
de Ciências, tanto no âmbito teórico-prático, por meio das pesquisas 
acadêmicas, quanto no espaço escolar, têm encontrado algumas 
limitações de natureza diversa, sendo que tornar o ensino de Ciências 
atraente e significativo representa um desafio que nos acompanha ao 
longo da história. 

Dessa forma, espera-se que essa disciplina possa contribuir 
com reflexões mais fundamentadas a respeito do trabalho com 
conhecimentos científicos na escola e proporcione a construção 
de práticas educativas mais condizentes com o propósito de uma 
formação integral do indivíduo, permitindo o exercício de cidadania 
mais consciente.

Com certeza, tais discussões serão fundamentais para que o grupo da 
professora Ana possa refletir sobre os princípios norteadores da proposta 
pedagógica que eles pretendem elaborar. Afinal, por que ensinar Ciências 
na escola e, em especial, no início da escolarização? Qual a relação da 
disciplina Ciências na escola e o modo como a sociedade se organiza? 
Esses são alguns questionamentos que precisam ser feitos e analisados 
pelos professores que integram o grupo. 

Em meio a tantas forças que atuam no modo como a educação 
científica se organiza, o papel e a intervenção dos docentes representa 
uma peça fundamental nessa conquista. Portanto, a escola não 
pode atuar de modo indiferente nesse percurso, sendo necessário 
traçar práticas educativas coerentes com tais propósitos. A Ciência 
no contexto escolar precisa ter um caráter problematizador e não 
reprodutor, afinal, é a partir de uma formação científica reflexiva que se 
oportuniza a construção de um posicionamento mais fundamentado 
diante de temas relativos à Ciência e à Tecnologia. Além disso, o 

Sem medo de errar
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quanto antes essa aprendizagem for explorada na trajetória escolar, 
maiores serão as condições de propiciar um caminho mais promissor 
na formação dos estudantes.

Assim, os estudos desta primeira seção podem auxiliar o 
grupo da professora Ana a pensar sobre a relevância do ensino de 
Ciências para crianças, no sentido de favorecer a construção de 
princípios de cidadania consciente no que se refere à construção do 
conhecimento científico e sua relação com a sociedade. Ademais, as 
temáticas abordadas auxiliam na busca por fundamentos legais que 
justifiquem a presença das Ciências Naturais na escola, assim como 
os princípios norteadores dessa aprendizagem, a partir das diretrizes 
curriculares oficiais. Por fim, a compreensão desse cenário histórico 
é de vital relevância para esse aprimoramento coletivo do grupo de 
professores, sendo necessário, inclusive, aprofundar-se nos estudos 
dessa área.

Avançando na prática 
Seleção dos conteúdos de Ciências Naturais

Descrição da situação-problema

Conforme acompanhamos ao longo desta seção, o grupo 
de professores liderado pela professora Ana fará bom uso dos 
conhecimentos apresentados a respeito do histórico do ensino de 
Ciências no Brasil. De fato, a reflexão a respeito da necessidade 
de apresentar o ensino de Ciências como disciplina relevante 
para o currículo e para a formação da cidadania, já no início da 
escolarização, será um ponto essencial que integrará os princípios 
da proposta pedagógica que pretendem elaborar. No entanto, 
uma nova questão se coloca para esse grupo. 

Pensando nessas reflexões iniciais, como definir quais conteúdos 
são relevantes para cada faixa etária (1º ao 5º ano)? Alunos que 
ingressam no primeiro ano, com cinco, seis anos de idade, têm 
condições de compreender os conhecimentos científicos de 
modo qualitativo? 

Com certeza, o material didático que fará parte da rotina de 
trabalho dos professores trará um rol de conteúdos indicados. 
Dessa forma, será possível articulá-los com as novas concepções 
sobre o ensino de Ciências que têm sido construídas pelo grupo 
de professores?
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Resolução da situação-problema

Certamente, a seleção dos conteúdos para essa fase da escolarização 
exige constante estudo e reflexão por parte da equipe de docentes. 
Por meio da apresentação dos conteúdos indicados pelo material 
didático, os professores buscarão fazer uma articulação com as novas 
concepções a respeito da relevância do ensino de Ciências, juntamente 
às demais áreas do conhecimento. A abordagem interdisciplinar 
será essencial para contribuir com a construção de uma visão não 
fragmentada, não só do conhecimento científico, mas a respeito dos 
demais temas abordados no processo de ensino e aprendizagem. 
Portanto, ao tratar desses conteúdos, cabe aos professores pensar se o 
modo como são apresentados favorece a relação com o cotidiano, ou 
seja, com o modo como os conhecimentos científicos são tratados na 
sociedade, de um modo geral. 

Os conhecimentos científicos precisam ser trabalhados não só 
para a compreensão das Ciências por si só, mas também para o 
entendimento de como a construção desse conhecimento pode 
auxiliar a atuação das pessoas em várias situações do seu dia a dia. 
Nesse sentido, é necessário ultrapassar a postura cientificista, ou seja, 
ter consciência de que o objetivo do ensino de Ciências Naturais 
na escola, especialmente nos anos iniciais de escolarização, não 
almeja formar futuros cientistas, mas explorar as diferentes formas de 
produção e exploração desse conhecimento, visando construir uma 
compreensão crítica e reflexiva a respeito da nossa vida e do mundo 
ao nosso redor.

Faça valer a pena

1. Ao tratar da história do ensino de Ciências no Brasil, desde a década de 
1950 nota-se consideráveis transformações ao longo do tempo. Não há 
como tratar de forma desvinculada o modo como a sociedade se organiza 
(nos segmentos sociais, políticos, econômicos e culturais) e as influências 
que tal caracterização reflete na educação, de um modo geral. 
Com base nessas considerações, responda: o que marcou a organização 
do ensino de Ciências na década de 1950? Assinale a alternativa que 
apresenta a resposta correta. 
a) O ensino de Ciências refletiu, de modo considerável, as concepções 
referentes à vertente ambiental que se estruturava nesse período.
b) O ensino de Ciências recebe considerável influência do período após a 
Segunda Guerra Mundial, etapa marcada pela crescente industrialização e 
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pelo avanço tecnológico e científico.
c) A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais trouxe, nessa 
época, novas perspectivas para o ensino de Ciências no âmbito do Ensino 
Fundamental.
d) O ensino de Ciências, especialmente na década de 1950, recebeu 
considerável influência do movimento CTS (Ciência, Tecnologia e 
Sociedade) que se estruturou em décadas anteriores.
e) Os acontecimentos da época, especialmente após a Segunda Guerra 
Mundial, pouco refletiram no modo como a disciplina de Ciências se 
estrutura na época.

2. Vários pesquisadores pontuaram que uma fase considerada propícia 
para a renovação curricular no ensino de Ciências se instaurou mais ao 
final da década de 1950. Nesse contexto, diversos fatores contribuíram 
para a construção desse cenário. 
Considerando esses aspectos, leia a afirmação a seguir, que trata de um 
dos pontos marcantes referentes à renovação curricular no ensino de 
Ciências na época mencionada, e indique quais palavras completam as 
lacunas corretamente: 

O cenário da ____________, período em que as duas maiores potências 
mundiais,  ___________, disputavam poder e influência, representou um 
marco importante para o ensino de Ciências, especialmente em razão do 
____________. 
a) Segunda Guerra Mundial - França e União Soviética - crescente interesse 
pela questão ambiental.
b) Guerra Fria - Estados Unidos e União Soviética - novo movimento CTS.
c) Segunda Guerra Mundial - Estados Unidos e União Soviética - lançamento 
do satélite Sputnik.
d) Guerra Fria - Estados Unidos e União Soviética - lançamento do satélite 
Sputnik.
e) Guerra Fria - Alemanha e União Soviética - lançamento do satélite Sputnik.

3. Krasilchik (2010) explica que, no Brasil, o início da década de 1960 
caracterizou-se por um período de liberação política e por grande euforia, 
com a participação de vários segmentos culturais na construção de 
um projeto nacional. Assim, esse cenário trouxe consequências para a 
educação, de um modo geral, inclusive para o ensino de Ciências Naturais. 
Leia as afirmações a seguir e indique, na sequência em que foram 
apresentadas, quais delas fizeram parte da década de 1960, indicando V 
para verdadeiro e F para falso:
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I. No cenário educacional, a Lei n. 4.024/1960 trouxe alterações no 
currículo de Ciências, sendo que a disciplina "Iniciação à Ciência" passou a 
ser obrigatória a partir da Educação Infantil.
II. As propostas curriculares foram reformuladas e não contaram com 
nenhuma influência de projetos norte-americanos.
III. O projeto "Iniciação à Ciência" liderado pelo IBECC representava uma 
nova fase para o ensino, com o propósito de apresentar a Ciência como 
um percurso contínuo de busca pelo conhecimento a partir uma postura 
de investigativa.
a) V - V- V.
b) F - V - F.
c) V - V - F.
d) F - F - F.
e) F - F - V.
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Seção 1.2

Documentos curriculares oficiais para o ensino de 
Ciências Naturais

Após o estudo dos aspectos relativos ao histórico do ensino de 
Ciências Naturais, trataremos de abordar os documentos curriculares 
oficiais e a contribuição desses materiais para a construção da 
proposta pedagógica do grupo de professores liderado pela docente 
Ana. Ainda que o material didático apresente princípios educativos 
que podem auxiliar nessa elaboração, é necessário que a equipe 
docente busque estabelecer relações entre a abordagem selecionada 
(no plano mais restrito) com outras demandas (no plano mais amplo), 
ou seja, com as propostas curriculares oficiais que sugerem uma base 
comum. 

Assim, quais aspectos tratados nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Ciências Naturais serão relevantes? De que modo será 
possível estabelecer essa articulação, no sentido de estruturar tanto 
a proposta pedagógica como a seleção de conteúdos relevantes a 
esse nível de ensino? Em que medida as orientações apresentadas 
por esse material necessitam de atualização, considerando o ano de 
publicação do documento?

Diálogo aberto 

Não pode faltar

Sabe-se que ensinar Ciências no início da escolarização tem certas 
especificidades que precisam ser abordadas pelo corpo docente 
ao planejar as aulas (ao selecionar o conteúdo, o modo como será 
abordado, os recursos utilizados etc.), considerando as características 
do desenvolvimento infantil. Para tanto, esta seção tem como principal 
objetivo proporcionar algumas reflexões iniciais sobre o modo como a 
disciplina Ciências Naturais se organiza tanto no âmbito da Educação 
Infantil como nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Visando orientar as práticas educativas que ocorrem nas escolas, 
o Ministério da Educação publicou vários documentos orientadores, 
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com o objetivo de oferecer pressupostos teóricos e práticos para o 
trabalho pedagógico em nível nacional. Ainda que cada comunidade 
escolar tenha suas características próprias, dependendo do público 
que atende e da região em está inserida, é necessário que exista certa 
proximidade nos conteúdos trabalhados com os estudantes, ou seja, 
uma referência comum que favoreça o acesso aos conhecimentos 
historicamente acumulados considerados necessários para 
determinada faixa etária, por exemplo. Dentre esses documentos 
oficiais, encontramos referenciais e parâmetros que almejam 
proporcionar sustentação aos aspectos inerentes à construção do 
conhecimento em determinada área e em um nível escolar específico. 

Sendo assim, vamos ver algumas características de dois 
documentos curriculares oficiais que se constituem referências 
essenciais para pensar sobre o ensino de Ciências na fase inicial da 
escolarização: os Referenciais Curriculares Nacionais de Educação 
Infantil e os Parâmetros Curriculares de Ciências Naturais. É importante 
lembrar que tais orientações podem auxiliar o modo como a escola 
organiza o processo de ensino e aprendizagem, pois oferecem 
subsídios teóricos e práticos que almejam qualificar a construção dos 
conhecimentos científicos na escola. 

1.2.1 Ensino de Ciências na Educação Infantil

Pensando nas especificidades das crianças pequenas: quais as 
possibilidades de trabalhar Ciências Naturais com esse público? É 
possível explorar conceitos científicos na Educação Infantil ou tais 
conhecimentos são muito complexos para as crianças?

Reflita

A Educação Infantil representa a primeira etapa da Educação 
Básica e atende crianças de zero a cinco anos de idade. Sendo que:

[...] com a Constituição Federal de 1988, o atendimento 
em creche e pré-escola às crianças de zero a 6 anos de 
idade torna-se dever do Estado. Posteriormente, com a 
promulgação da LDB, em 1996, a Educação Infantil passa 
a ser parte integrante da Educação Básica, situando-
se no mesmo patamar que o Ensino Fundamental e o 
Ensino Médio. E a partir da modificação introduzida 
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Nesse contexto, ao adentrar uma instituição de ensino formal, é 
importante destacar que a criança terá a oportunidade de explorar o mundo 
por meio de várias situações que são planejadas para essa finalidade, ou 
seja, o modo como construirá o seu conhecimento será orientado por 
ações intencionais, geralmente, planejadas pelos professores. 

No que se refere à relevância do ensino de Ciências para crianças, 
vários pesquisadores têm defendido que esse conteúdo seja trabalhado 
desde a mais tenra idade, podendo ser explorado já na Educação Infantil, 
desde que realizadas as adequações necessárias. Existe, no cenário 
acadêmico, uma vasta literatura que trata dessa questão e indica alguns 
caminhos que podem auxiliar na abordagem das Ciências Naturais já 
no início da escolarização. Vários desses aspectos serão abordados no 
livro didático. No entanto, nesse momento, apresentaremos algumas 
características do Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil 
(RCNEI), já que constitui uma publicação oficial importante para a área.

Apresentaremos algumas informações gerais sobre o documento 
e, em seguida, aspectos que tratam de modo específico o trabalho 
com as Ciências Naturais. O referido documento é composto por 
três volumes:

1. Introdução: 

2. Formação pessoal e social: eixo que visa explorar os processos 
de construção da identidade e autonomia.

3. Conhecimento de mundo: apresenta seis documentos que 
tratam dos eixos de trabalho que favorecem a construção das diferentes 

[...] apresenta uma reflexão sobre creches e pré-escolas no 
Brasil, situando e fundamentando concepções de criança, 
de educação, de instituição e do profissional, que foram 
utilizadas para definir os objetivos gerais da educação 
infantil e orientaram a organização dos documentos de 
eixos de trabalho [...] (BRASIL, 1998, p. 7)

na LDB em 2006, que antecipou o acesso ao Ensino 
Fundamental para os 6 anos de idade, a Educação Infantil 
passa a atender a faixa etária de zero a 5 anos. Conforme 
a legislação vigente, o atendimento de crianças de zero 
a três anos é feito em creches, sendo que, de quatro 
a cinco anos, elas passam a frequentar a  pré-escola. 
(BRASIL, 2017, p. 31)
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Pesquise mais

Para se informar ainda mais sobre o modo como a Educação Infantil se 
organiza hoje, de acordo com a legislação educacional vigente, você 
pode realizar a leitura do documento publicado pelo MEC a seguir:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: 
MEC/SEB, 2010. Disponível em: <http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/
Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf>. Acesso em: 19 maio 2017.

Ainda que o RCNEI ofereça perspectivas muito produtivas para 
pensar sobre o trabalho na Educação Infantil, é necessário realizar 
adequações que contemplem as condições de hoje. Sabe-se que 
a reorganização da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
(ampliação de oito para nove anos de escolaridade) acarretou na 
configuração de uma nova realidade. 

O eixo "Natureza e Sociedade" aborda aspectos referentes ao 
mundo social e natural e, de modo específico, algumas orientações 
para trabalhar Ciências Naturais na Educação Infantil. Vale lembrar 
que, de um modo geral, o RCNEI indica que seja desenvolvido um 
trabalho articulado entre os campos das Ciências Humanas e Naturais, 
respeitando as especificidades de cada área (BRASIL, 1998). A seguir 
estão as imagens das capas dos volumes dos Referenciais:

linguagens pelas crianças, assim como as relações que estabelecem 
com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes Visuais, 
Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade, e Matemática.

Nesse terceiro volume, o documento está estruturado para 
apresentar alguns objetivos educacionais, assim como orientações 
para escolha de conteúdos, com várias sugestões para planejar 
e desenvolver as atividades. Para organizar essa apresentação, os 
tópicos são agrupados em duas partes: crianças de zero a três anos e 
crianças de quatro a seis anos.

 No que diz respeito a essa organização, cabe ressaltar que, 
atualmente, a Educação Infantil se apresenta de modo diferente do 
modo como se estruturava na data de publicação do Referencial, em 
1998. Portanto, a leitura deste documento precisa ser feita por meio 
de análises e reflexões que permitam a atualização das informações, 
de acordo com a legislação vigente.
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Fonte: <https://goo.gl/LKDx6v>. Acesso em: 19 maio 2017.

Figura 1.1 | Capas dos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil

Nesse sentido, ao tratar desses dois campos do conhecimento, 
estima-se que as crianças tenham oportunidade de expandir as 
suas experiências, com o propósito de construir conhecimentos 
diversificados sobre o meio tanto social quanto natural. Portanto, 
ao abordar conteúdos de Ciências Naturais, o documento propõe 
o desenvolvimento de práticas que auxiliem os alunos a construírem 
uma visão de Ciência como um conhecimento que favorece a 
compreensão do mundo em aspectos diversos e que está presente 
de modo intenso em nosso cotidiano. De tal modo, é necessário 
que sejam explorados conhecimentos que ultrapassem a mera 
transmissão de noções relativas aos seres vivos e ao corpo humano, 
apenas (BRASIL, 1998). Assim, em razão da grande diversidade de 
temáticas abordadas pelo eixo Natureza e Sociedade:

[...] é preciso estruturar o trabalho de forma a escolher os 
assuntos mais relevantes para as crianças e o seu grupo 
social. As crianças devem, desde pequenas, ser instigadas 
a observar fenômenos, relatar acontecimentos, formular 
hipóteses, prever resultados para experimentos, 
conhecer diferentes contextos históricos e sociais, tentar 
localizá-los no espaço e no tempo. Podem também 
trocar ideias e informações, debatê-las, confrontá-las, 
distingui-las e representá-las, aprendendo, aos poucos, 
como se produz um conhecimento novo ou por que as 
ideias mudam ou permanecem. (BRASIL, 1998, p. 172)

Portanto, além de trabalhar com os conteúdos conceituais da 
área científica, é necessário que as práticas pedagógicas realizadas 
no contexto da Educação Infantil, ao tratar das Ciências Naturais, 
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estimulem o desenvolvimento de capacidades que serão basilares 
para a construção do conhecimento científico.

1.2.2 Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais

Por meio do estudo do histórico do ensino de Ciências no Brasil, 
na seção anterior, foi possível verificar as várias tendências que 
predominaram em determinada época, sendo que as transformações 
na sociedade, de um modo geral, influenciaram (e ainda influenciam) 
o modo de trabalhar as Ciências na escola. 

Esse percurso demonstrou a publicação de alguns documentos 
oficiais na década de 1990 que apresentaram novas perspectivas para 
as Ciências Naturais como disciplina no âmbito da escola, tanto na 
Educação Infantil como na primeira fase da Educação Fundamental. 
Os demais níveis de ensino também tiveram publicações a esse 
respeito, no entanto, não serão objeto de estudo desta disciplina.

Foi possível conhecer no item 
anterior algumas características do 
ensino de Ciências na Educação Infantil 
por meio da apresentação de alguns 
aspectos do RCNEI. Neste momento, 
serão apresentadas as ideias principais 
do Parâmetro Curricular Nacional de 
Ciências Naturais (Primeira fase do 
Ensino Fundamental - sendo, na época, 
de 1ª a 4ª série1), o quarto volume de 
uma coletânea formada por dez livros. 
Na década de 1990, esse material 
se constituiu como uma importante 
referência para (re)orientar o ensino de 
Ciências a partir de novas perspectivas 
e, nos dias de hoje, também representa 
uma leitura fundamental aos futuros 
professores, ainda que a obra necessite 

1A Lei n. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, modificou alguns artigos da Lei n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, e passou a estabelecer as diretrizes e bases da educação 

nacional, alterando a duração do Ensino Fundamental de 8 para 9 anos, com matrícula 

obrigatória a partir dos 6 anos de idade.

Fonte: <http://www.lamparina.com.br/livro_detalhe.
asp?idCodLivro=273>. Acesso em: 19 maio 2017.

Figura 1.2 | Capa dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Ciências 
Naturais
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de algumas adaptações a partir da nova configuração atual.

Ao tratar do ensino de Ciências Naturais, o referido documento 
buscou apresentar novas tendências para essa área do conhecimento, 
no sentido de valorizar o conhecimento científico como um caminho 
para a formação de uma cidadania consciente, favorecendo uma 
participação efetiva nas discussões que envolvem a Ciência e 
Tecnologia no cenário atual. Esse propósito se reafirma a partir da 
abordagem de temas identificados como "transversais", que se 
articulam com as Ciências Naturais (e com as demais áreas) e estão 
intimamente relacionados com o nosso cotidiano, tais como: meio 
ambiente, saúde, pluralidade cultural e orientação sexual.

Considerando essa nova abrangência, ensinar Ciências se 
reveste de sentido para a criança, na medida em que proporciona 
identificação da presença desse conhecimento nas situações da vida 
diária e não apenas como uma forma de "decorar" nomes científicos 
e nomear/identificar fenômenos físicos e químicos, por exemplo. 
Portanto, uma das principais contribuições desse documento na 
trajetória de confrontar novas perspectivas para as Ciências Naturais 
na escola reside na intenção de favorecer discussões que auxiliem 
na superação de práticas tradicionais e conservadoras, em que o 
professor faz uso de aulas exclusivamente expositivas e o aluno não 
participa ativamente do processo de ensino e aprendizagem. 

Além disso, é necessário que o trabalho com os conhecimentos 
científicos prepare a criança, progressivamente, para a construção de 
uma cultura científica. No entanto, esse percurso de aprendizagem 
precisa estar direcionado para uma intervenção ativa e que possa se 
consolidar em seu cotidiano, ou seja:

[...] não se pode pensar o ensino de Ciências como um 
ensino propedêutico, voltado para uma aprendizagem 
efetiva em um momento futuro. A criança não é 
cidadã do futuro, mas já é cidadã hoje e, neste sentido, 
conhecer ciência é ampliar a sua possibilidade presente 
de participação social e viabilizar sua capacidade plena 
de participação social no futuro. (BRASIL, 1997, p. 25)

Conforme explica Costa (2005), tais parâmetros apresentam 
alguns aspectos como princípios orientadores da prática pedagógica: 
o ensino voltado ao aluno; o desenvolvimento de capacidades como 



U1 - Considerações relevantes para o ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da escolarização 30

finalidade da educação escolar; e a ampliação no significado do 
conceito de conteúdo curricular. 

Essas orientações indicam que o referido documento se 
fundamenta na perspectiva construtivista, sendo que, dentre várias 
características que definem essa teoria, pressupõe-se a atribuição de 
novos papéis para o aluno e para o professor no processo de ensino 
e aprendizagem. De tal modo, o estudante tem uma função ativa na 
construção do seu conhecimento, ou seja, não se constitui como 
uma "caixa vazia" para depósito de conteúdos. Assim, o estudante 
tem a oportunidade de orientar o percurso de sua aprendizagem, 
apresentando suas concepções espontâneas a respeito de 
determinado assunto e reconstruindo, a partir de situações planejadas 
pelo professor, explicações orientadas pelo conhecimento científico.

Já o desenvolvimento de capacidades com o propósito da 
educação escolar diz respeito à organização de uma proposta que faça 
uso da resolução de problemas como parte integrante das atividades 
de ensino (COSTA, 2005). Nesse contexto, é possível perceber que o 
ensino Ciências tem novos sentidos, pois o conteúdo expresso nas 
aulas é apresentado de modo a estabelecer relações entre aspectos 
conceituais com o desenvolvimento de um "pensamento científico", 
que resulte em novas posturas nas situações da vida cotidiana. 

Dessa forma, ampliar o significado de conteúdo curricular consiste 
em abranger, no processo de ensino, além de fatos, conceitos e 
princípios, as estratégias/habilidades de resolução de problemas, 
assim como valores e juízos (COSTA, 2005). Essa abordagem destaca 
a necessária integração entre conteúdos conceituais, procedimentais 
(relativos ao saber-fazer) e atitudinais (aprendizagem de valores, 
atitudes, normas) (ZABALA, 1999).

No que se refere aos conteúdos atitudinais, vale frisar que: 

[...] aspectos do desenvolvimento afetivo, dos valores e das 
atitudes também merecem atenção ao se estruturar a área de 
Ciências Naturais, que deve ser concebida como oportunidade 
de encontro entre o aluno, o professor e o mundo, reunindo os 
repertórios de vivências dos alunos e oferecendo-lhes imagens, 
palavras e proposições com significados que evoluam, na 
perspectiva de ultrapassar o conhecimento intuitivo e o senso 
comum. (BRASIL, 1997, p. 32)

Assimile



U1 - Considerações relevantes para o ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da escolarização 31

Conforme destacado nos PCNs, ao trabalhar com essas três 
modalidades de conteúdos, almeja-se favorecer a formação 
integral do aluno, para que compreenda os conceitos, desenvolva 
procedimentos que utilizem tais conceitos, da mesma forma que 
desenvolverá também um posicionamento diante de situações que 
tratem desse assunto.

Considerando a relevância do trabalho com os conteúdos atitudinais, 
como o professor pode explorar esse desenvolvimento em Ciências 
Naturais?

Conforme pontuam os PCNs, é importante que sejam exploradas:

Exemplificando

[...] posturas e valores pertinentes às relações entre 
os seres humanos, o conhecimento e o ambiente. 
O desenvolvimento desses valores envolve muitos 
aspectos da vida social, como a cultura e o sistema 
produtivo, as relações entre o homem e a natureza. 
Nessas discussões, o respeito à diversidade de 
opiniões ou às provas obtidas por intermédio de 
investigação e a colaboração na execução das tarefas 
são elementos que contribuem para o aprendizado de 
atitudes, como a responsabilidade em relação à saúde 
e ao ambiente. (BRASIL, 1997, p. 35)

Com o objetivo de organizar as temáticas propostas para a 
primeira etapa do Ensino Fundamental, os PCNs foram organizados 
em três blocos temáticos:

1. Ambiente.

2. Ser Humano e Saúde.

3. Recursos Tecnológicos.

Vale destacar que, na década de 1990, o Ensino Fundamental tinha 
duração de oito anos, sendo que a primeira fase era composta por 
quatro anos de escolaridade, ou seja, de 1ª a 4ª série. Nesse sentido, 
para apresentação das orientações didáticas e metodológicas, 
o documento fez uma separação em dois ciclos: o primeiro 
contemplando a 1ª e a 2ª série e o segundo, a 3ª e a 4ª série.   

Os conteúdos voltados ao 1º Ciclo favorecem uma aproximação 
inicial com noções de:
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[...] ambiente, corpo humano e transformações de 
materiais do ambiente por meio de técnicas criadas 
pelo homem. Podem aprender procedimentos 
simples de observação, comparação, busca e registro 
de informações, e também desenvolver atitudes de 
responsabilidade para consigo, com o outro e com o 
ambiente. (BRASIL, 1997, p. 65)

[...] estudos comparativos dos elementos constituintes 
dos ambientes, particularmente o solo e a água, de 
algumas fontes e transformações de energia, das 
interferências do ser humano no ambiente e suas 
conseqüências, do funcionamento do corpo humano, 
integrando aspectos diversos e as condições de saúde, 
bem como das tecnologias utilizadas para a exploração 
de recursos naturais e reciclagem de materiais. (BRASIL, 
1997, p. 87)

Já os conteúdos delimitados para o 2º Ciclo, a partir da construção 
de um repertório na fase anterior, buscam estimular o desenvolvimento 
de capacidades de ler, representar e estabelecer relações por meio de:

No que se refere à prática pedagógica, tais orientações caminham 
para o planejamento de ações mais coerentes com tais propósitos, 
fazendo com que o ensino de Ciências proporcione, de um modo 
geral, a construção de conhecimentos que auxiliem na compreensão 
do mundo ao nosso redor e, ao mesmo tempo, fomente a discussão 
das implicações das Ciências na vida do planeta. Para contribuir com 
esse trabalho, os PCNs indicam alguns princípios que podem ser 
utilizados nas atividades com os alunos:

• Estimular a curiosidade.

• Utilizar atividades diversificadas, que proporcionem o contato 
com aspectos teóricos e práticos.

• Utilizar outros espaços, além da sala de aula e da própria escola.

• Considerar as concepções dos alunos a respeito dos conceitos 
abordados (conhecimento prévio).

• Priorizar a participação ativa dos alunos durante as aulas, 
permitindo que se manifestem e exponham suas concepções e seus 
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questionamentos.

• Estabelecer relações com o cotidiano, propondo, quando 
necessário, adequações em razão das características da comunidade 
em que a escola está inserida.

• Aproveitar temas de interesse apresentados pela turma.

• Utilizar diferentes fontes de informação para construção do 
conhecimento científico. 

De fato, conhecer as características dos documentos oficiais 
curriculares representa um aspecto fundamental para o trabalho 
pedagógico do professor. Ainda que esses materiais tenham sido 
publicados na década de 1990, constituem referências essenciais 
que auxiliam na busca por uma Educação Científica de qualidade 
no âmbito da escola. No entanto, por meio da leitura desses 
documentos, é necessário que sejam feitas adaptações de acordo 
com o contexto atual.

Considerando os questionamentos levantados na situação-problema 
inicial, de que modo o estudo do tema desta seção pode contribuir com 
o trabalho desenvolvido pelo grupo da professora Ana?

De fato, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais 
trazem discussões teóricas e sugestões de natureza prática para pensar 
sobre o trabalho pedagógico por meio da apresentação de novas 
perspectivas para o ensino. Assim, é de essencial que os professores 
tenham conhecimento das orientações oficiais, no sentido de 
propor uma educação coerente com propósitos definidos nos níveis 
nacional, estadual e municipal. Além disso, tais conexões também são 
estabelecidas com o material didático adotado pela escola. De fato, 
essas articulações só serão possíveis por meio de estudo e reflexão 
conjuntos, considerando também as especificidades da região onde a 
escola está inserida.

Ao definir os conteúdos de ensino, os PCNs podem auxiliar o 
grupo da professora Ana a encontrar temáticas coerentes com a faixa 
etária dos alunos do 1º ao 5º ano, visando estabelecer conexões com 
o cotidiano por meio dos temas: Ambiente, Ser Humano e Saúde e 
Recursos Tecnológicos (eixos definidos pelos PCNs). No entanto, 

Sem medo de errar
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em razão da data de publicação dos PCNs (década de 1990), cabe 
aos docentes realizar adaptações, como as que buscam elencar 
conteúdos que contemplem as características dos alunos do 1º ano 
do Ensino Fundamental, já que o referido documento não contempla 
essa faixa etária. Outro material que pode auxiliar nessa definição 
é o RCNEI, especialmente o eixo "Natureza e Sociedade". Além 
dessa adequação, cabe ao grupo de professores inserir na proposta 
pedagógica conteúdos relativos ao tema "Terra e Universo". Na época, 
considerando as discussões dos pesquisadores que participaram da 
elaboração do material, tal temática seria trabalhada apenas a partir 
da 5ª série (atual 6º ano do Ensino Fundamental de Nove Anos). No 
entanto, sabe-se que hoje não há como desvincular essa aprendizagem 
no início da escolarização.

Por fim, pode-se concluir que os documentos curriculares oficiais 
representam referências fundamentais para o trabalho pedagógico, 
mas precisam ser utilizados de modo reflexivo e crítico, considerando 
as especificidades dos contextos que permeiam as escolas.

Avançando na prática 

Novos significados para a concepção de conteúdo

Descrição da situação-problema

Considerando as novas dimensões conferidas ao significado de 
conteúdo curricular, como articular essas novas modalidades nas 
aulas de Ciências Naturais? Além de explorar conceitos e fatos, 
os documentos curriculares oficiais apontam a necessidade de 
trabalhar também modos de fazer, ou seja, procedimentos, assim 
como atitudes e ações relativas a determinados temas. Ao abordar 
conteúdos relativos ao tema “sustentabilidade ambiental”, por 
exemplo, quais dimensões podem ser tratadas, considerando as 
três modalidades sugeridas?

Resolução da situação-problema

No que se refere ao problema colocado, cabe ao professor, ao 
abordar o tema sustentabilidade ambiental, apresentar conceitos 
que auxiliem na compreensão do seu significado, ou seja, a ação 
humana no ambiente, prevendo consequências para futuras 
gerações. Em relação aos conteúdos procedimentais, cabe ao 
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docente explorar com seus alunos formas de desenvolver a 
sustentabilidade, ou seja, como ela se processa de fato, sendo 
possível aplicar atividades de natureza prática para explorar 
ações que auxiliem na diminuição da produção do lixo orgânico 
e inorgânico, acrescentando, ainda, a questão da reciclagem de 
materiais. Nesse sentido, pode-se trabalhar com a perspectiva dos 
três “Rs” – reduzir, reciclar e reutilizar. Já os conteúdos atitudinais 
são aqueles que auxiliam na construção de uma postura favorável 
à sustentabilidade, em ações cotidianas, tanto a curto como a 
longo prazo.

Faça valer a pena

1. Com o objetivo de organizar as temáticas propostas para a primeira 
etapa do Ensino Fundamental (1º e 2º Ciclos), os Parâmetros Curriculares 
de Ciências Naturais foram organizados em três Blocos Temáticos. 
Leia as alternativas e marque qual indica esses três blocos corretamente: 
a) Ambiente - Ciência e Tecnologia - Saúde.
b) Ambiente - Ser Humano e Saúde - Recursos Tecnológicos.
c) Ecologia - Ser Humano e Saúde - Tecnologia.
d) Ambiente - Saúde - Tecnologia.
e) Ambiente - Ser Humano de Saúde - Universo.

2. A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, na década de 
1990, trouxe certa instabilidade para o campo educacional, sendo que, de 
um modo geral, apresentou novas perspectivas para o ensino de Ciências 
Naturais, especialmente no que se refere à concepção do processo de 
ensino e aprendizagem. 
Quais aspectos relacionados a seguir representam esses novos princípios? 
Leia as opções e depois marque a alternativa que indica a resposta correta:
I. Ensino centrado no professor.
II. Desenvolvimento de capacidades como finalidade da educação escolar.
III. Ampliação no significado de conteúdo curricular.
IV. Ensino exclusivo de conceitos, sem relação com o cotidiano.
V. Aluno com participação ativa na construção do conhecimento. 
a) Apenas as opções I, II e III estão corretas.
b) Apenas as opções III, IV e V estão corretas.
c) Apenas as opções II, III e V estão corretas.
d) Apenas as opções I e IV estão corretas.
e) Apenas a opção V está correta.
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3. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais se 
fundamentam na perspectiva construtivista, sendo que, dentre várias 
características que definem essa teoria, pressupõe-se a atribuição de 
novos papéis para o aluno e para o professor no processo de ensino e 
aprendizagem. Nesse contexto, houve também a ampliação no conceito 
de conteúdo curricular. Assim, o ensino Ciências tem novos sentidos, pois 
o conteúdo expresso nas aulas é apresentado de modo a estabelecer 
relações entre aspectos conceituais com o desenvolvimento de um 
"pensamento científico", que resulte em novas posturas nas situações da 
vida cotidiana.
Considerando a ampliação no conceito de conteúdo curricular, além dos 
conteúdos conceituais, são abordados também conteúdos procedimentais 
e atitudinais. Relacione a seguir o significado de cada um deles ao seu 
respectivo nome:
(  ) Conceituais
(  ) Procedimentais
(  ) Atitudinais
I. Abrange fatos, conceitos e princípios.
II. Abrange o desenvolvimento de normas, valores e atitudes.
III. Abrange aspectos relativos ao saber-fazer.  
a) I - II - III.
b) I - III- II.
c) II - III - I.
d) III - II - I.
e) II - I - III.
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Seção 1.3

As Ciências Naturais como disciplina

Dada a complexidade do fenômeno educativo, em especial ao 
tratar do trabalho com as Ciências no âmbito escolar, torna-se relevante 
delinear questões que caracterizam essa área como disciplina de estudo, 
além de fomentar a reflexão sobre como esse conhecimento (científico) 
é tratado no dia a dia das pessoas. Afinal, quais as concepções intrínsecas 
às Ciências, tanto na escola como fora dela? Tais considerações nos 
fazem indagar sobre a pertinência do trabalho com as Ciências Naturais 
na escola, em especial no início da escolarização, de modo que se 
constitua como uma referência fundamental para uma formação 
científica de qualidade. 

No que diz respeito ao grupo da professora Ana, vamos traçar, por 
meio do estudo dos aspectos que caracterizam as Ciências Naturais 
como disciplina, alguns fundamentos que auxiliem na organização da 
prática pedagógica. Dentre eles, uma questão fundamental consiste 
em compreender a razão de ensinar Ciências na escola, ou seja, a 
importância desse conhecimento para a formação dos alunos já 
no início da escolarização. Nesse sentido, pensando na abordagem 
do material didático, juntamente com os princípios dos PCNs, os 
professores se colocam frente ao desafio de planejar momentos 
de aprendizagem em que os alunos possam compreender de que 
maneira a Ciência se caracteriza como forma de conhecer o mundo 
e a relação desse conhecimento com a nossa vida. 

De fato, será necessário pensar na natureza do conhecimento 
científico e no modo como tais concepções interferem no 
desenvolvimento da prática pedagógica. Assim, cabe aos professores 
refletirem: o que representa a Ciência? Como as concepções a 
respeito desse conhecimento influenciam o desenvolvimento das 
aulas? Existe alguma relação entre a concepção de Ciência abordada 
por professores e por materiais didáticos e a formação dos alunos?

Diálogo aberto 



U1 - Considerações relevantes para o ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais da escolarização 38

1.3.1 Diálogo inicial

Após o estudo dos Documentos Curriculares Oficiais, tanto no 
âmbito da Educação Infantil, como nos anos iniciais da Educação 
Fundamental, discutiremos sobre aspectos relativos às Ciências 
Naturais como disciplina.

Temos visto a relevância da Ciência como temática a ser abordada 
no contexto escolar desde o início da escolarização, pois se trata de 
um conhecimento que integra demais aprendizagens que se colocam 
como essenciais à formação integral dos indivíduos. Portanto, nesta 
etapa, veremos alguns aspectos relativos à caracterização das 
Ciências Naturais como disciplina, ou seja, sobre a construção do 
conhecimento científico na sala aula, sendo que, além disso, também 
dialogaremos sobre aspectos que justificam a importância desse 
trabalho para o desenvolvimento infantil. 

Ainda que vários estudiosos pontuem a necessidade do trabalho 
sistemático com as Ciências Naturais, desde a infância (POZO, 
2012) percebe-se, muitas vezes, que tal disciplina ocupa um espaço 
restrito nas práticas escolares, especialmente na Educação Infantil e 
nos anos iniciais da Educação Fundamental. Tal fato geralmente é 
explicado pelo seguinte motivo: os conhecimentos científicos são 
muito complexos para as crianças. Mas será que essa afirmação é 
verdadeira?

Não pode faltar

De fato, não há como justificar o espaço reduzido da disciplina de Ciências 
nas etapas iniciais da Educação Básica em razão da complexidade do 
trabalho com conhecimento científico com as crianças. É perfeitamente 
possível que se desenvolva práticas pedagógicas que abordem 
esses conceitos, desde que sejam feitas as adequações necessárias, 
respeitando as características do desenvolvimento infantil, de modo a 
propor situações de aprendizagem coerentes com a faixa etária.

Assim, conforme pontua Fuentes (2012, p. 10):

Assimile

No contexto da educação, há uma consciência 
crescente de que o papel desempenhado pelas 
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ciências acentua a necessidade de oferecer às crianças, 
desde o nível da educação inicial, uma formação 
científica que leve devidamente em conta, por um lado, 
as necessidades e possibilidades de desenvolvimento 
cognitivo e, por outro, o estado atual e as perspectivas 
de evolução do conhecimento científico. Isso ocorre 
porque a ciência vem tornando-se cada vez mais 
importante na vida cotidiana, principalmente em 
decorrência dos avanços tecnológicos, de tal modo 
que uma formação científica adequada passou a ser 
um requisito indispensável da educação das novas 
gerações.

Na seção anterior vimos o quanto podemos explorar a área de 
Ciências Naturais com as crianças, sendo necessário considerar as 
características do desenvolvimento infantil e realizar as adequações 
pedagógicas coerentes com a faixa etária. Portanto, vamos abordar 
alguns pontos que auxiliem na construção de um pensamento que 
identifique a Ciência como parte do trabalho escolar com as crianças, 
de modo que sejam estabelecidas práticas educativas de qualidade e 
que estimulem o interesse pela temática. 

Por meio dos nossos estudos iniciais, conhecemos a trajetória 
histórica do ensino de Ciências no Brasil, assim como algumas 
perspectivas preconizadas por documentos curriculares oficiais. 
Sabe-se que tais transformações trouxeram novas perspectivas para 
o ensino, porém as mudanças no contexto das escolas ainda têm 
ocorrido de forma tímida. De modo complementar, a presença da 
Ciência e da Tecnologia na vida das pessoas está cada vez mais 
intensa, influenciando o modo como esses assuntos são abordados 
na sala de aula. Sendo assim, esse cenário traz vários questionamentos 
sobre a maneira de abordar a Ciência como disciplina na escola.

• De que modo tratar os conhecimentos científicos na escola, 
considerando a intensa relação com a nossa vida cotidiana?

• Qual a contribuição da escola na formação científica dos estudantes?

• Ensinar Ciências Naturais se relaciona com a formação para a cidadania?

Reflita
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Pesquisadores da área, como Delizoicov e Angotti (1990) e 
Lorenzetti (2000), e professores que atuam nas escolas apresentam, 
de certa forma, uma postura consensual, concordando com 
o fato de que o ensino de Ciências é fator fundamental para o 
desenvolvimento de uma cidadania consciente, sendo que esse 
trabalho "deve promover a formação integral do cidadão, como 
ser pensante e atuante, e como co-responsável pelos destinos da 
sociedade" (LORENZETTI, 2000, p. 18).

Todavia, dentre os vários objetivos do trabalho com a Ciência na 
escola, sabe-se que a relevância consiste em fazer com que essa 
aprendizagem possa ter utilidade na vida diária, contribuindo com 
uma formação científica que permita atuar de modo representativo 
nas discussões que envolvem Ciência e Tecnologia. 

1.3.2 A importância e o processo de Ensino de Ciências Naturais

Primeiramente, torna-se importante destacar que o estudo das 
Ciências Naturais é essencial em todas as etapas da Educação Básica, 
mas vamos destacar as fases iniciais desse percurso de aprendizagem 
por abordarem um momento em que as crianças, em razão das 
especificidades do desenvolvimento infantil, precisam de um "olhar 
especial". Esse "olhar especial" refere-se ao modo como as crianças 
aprendem, ou seja, como constroem o conhecimento e quais os 
procedimentos e ações necessários para que essa aprendizagem se 
desenvolva de modo prazeroso e favoreça a imersão em uma cultura 
científica. 

De fato, as "[...] crianças pequenas compreendem e vivem a 
realidade natural e social de modo diferente dos adultos" (BRASIL, 
1997, p. 61). Ademais, "desde o início do processo de escolarização 
e alfabetização, os temas de natureza científica e técnica, por sua 
presença variada, podem ser de grande ajuda, por permitirem 
diferentes formas de expressão" (BRASIL, 1997, p. 61). Assim, o 
trabalho sistemático com as Ciências Naturais, quando desenvolvido 
coerentemente com seus objetivos, contemplando as características 
de uma faixa etária específica, contribui com a aprendizagem de 
conhecimentos com base na Ciência que, aos poucos, se estruturam 
e se consolidam no sentido de permitir a compreensão da natureza 
desse conhecimento, conferindo mais autonomia no seu uso/
entendimento em situações distintas. 
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Dentre as várias justificativas que abordam a importância do ensino de 
Ciências Naturais, destaca-se a possibilidade de favorecer a construção 
gradual de uma atuação mais representativa e até mesmo crítica dos 
indivíduos, pois "não é possível pensar na formação de um cidadão 
crítico à margem do saber científico" (BRASIL, 1997, p. 23). Além disso, 
esse processo também é positivo quando auxilia na compreensão da 
íntima relação entre a Ciência e a Tecnologia e a organização social, 
política, econômica vigente. 

Ao tratar da relação entre e Ciência, Tecnologia e vida cotidiana, assim 
como a intervenção das pessoas nessas discussões, pode-se destacar 
que o trabalho com Ciências Naturais na escola favorece a imersão em 
uma cultura científica que permite intensificar essas reflexões de modo 
mais fundamentado. Assim:

Exemplificando

O conhecimento sobre como a natureza se 
comporta e a vida se processa contribui para o aluno 
se posicionar com fundamentos acerca de questões 
bastante polêmicas e orientar suas ações de forma 
mais consciente. São exemplos dessas questões: a 
manipulação gênica, os desmatamentos, o acúmulo 
na atmosfera de produtos resultantes da combustão, 
o destino dado ao lixo industrial, hospitalar e 
doméstico, entre muitas outras. (BRASIL, 1997, p. 24)

Conforme explica Lorenzetti (2000, p. 18): 

Neste sentido, é necessário que a instituição escolar se organize, 
desde a Educação Infantil, diante do propósito de trabalhar a 
especificidade do conhecimento científico, buscando a superação 
de visões simplistas a respeito da Ciência, ainda tão disseminadas em 
diversos veículos de comunicação (BRASIL, 1997, 1998). 

O acesso ao conhecimento científico se dá de diversas 
formas, e em diferentes ambientes, mas é na escola 
que a formação de conceitos científicos é introduzida 
explicitamente, oportunizando ao ser humano a 
compreensão da realidade e a superação de problemas 
que são impostos diariamente.
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De modo complementar a esse propósito, vale acrescentar que 
ensinar Ciências "não objetiva preparar cientistas ou preparar para o 
Ensino Médio, mas para que o educando aprenda a viver na sociedade 
em que está inserido" (LORENZETTI, 2000, p. 18). Portanto, a presença 
das Ciências Naturais como disciplina tem como objetivo fundamental, 
de um modo geral, atender às questões anteriormente indicadas, 
para promover a inserção em uma cultura científica que implique na 
superação gradual de concepções fragmentadas sobre a Ciência e o 
modo de construção desse conhecimento. Ademais, considerando a 
interferência do homem na natureza e as consequências catastróficas 
dessa relação, esse trabalho também pode favorecer o diálogo para 
fomentar a reconstrução dessa atuação no ambiente (BRASIL, 1997). 

1.3.3 A construção do conhecimento científico na escola

Dentre os vários objetivos que justificam a inserção do ensino de 
Ciências como disciplina na escola, pode-se destacar a necessidade 
de promover o exercício consciente da cidadania, especialmente 
nas discussões que envolvem Ciência e Tecnologia (BRASIL, 1997). 
Ao tratar dessa aprendizagem, vale considerar também que "qualquer 
relato sobre ensino e aprendizagem das ciências precisa levar em 
consideração a natureza do conhecimento a ser ensinado" (DRIVER 
et al., 1999, p. 31).

Muitas vezes, a ideia de Ciência pode nos remeter, por meio de uma 
concepção mais próxima do senso comum, a conceitos complexos, 
fórmulas, cientistas em laboratório, teorias científicas como verdades 
absolutas, entre outras coisas. Tais concepções, muitas vezes, 
definem o modo como as pessoas concebem a Ciência, sendo que 
essas ideias são construídas a partir da vivência com as situações do 
cotidiano propagada por vários veículos de comunicação, inclusive, 
pela própria escola. 

No que se refere aos alunos:

A ciência está presente em seu cotidiano em vários 
contextos que independem do estudo de Ciências 
na escola: em desenhos animados, na internet, em 
filmes, na literatura e, especialmente, no uso que 
eles fazem de produtos tecnológicos (alimentos, 
roupas, medicamentos, vacinas, tratamentos médicos 
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e odontológicos, meios de transporte, brinquedos, 
equipamentos eletrônicos e outros). (MORAIS; ANDRADE, 
2009, p. 9-10)

Portanto, ao pensar no ensino de Ciências na escola, é necessário 
refletir sobre esses aspectos que se relacionam, principalmente, ao 
contato das crianças com os "produtos da Ciência" e o modo como 
essa vivência influencia a construção do conhecimento científico 
(tanto na escola como em outros espaços), assim como a concepção 
do que seria a Ciência. Nesse sentido, além de conhecer perspectivas 
relativas ao processo de ensino e aprendizagem e ao modo como 
os alunos constroem conceitos, é essencial que a natureza do 
conhecimento que se pretende ensinar também seja explorada. 

 Segundo Bizzo (2009, p. 21):

A primeira questão que se coloca para o professor é 
definir o que ensinar nas aulas de Ciências. Se a ciência é 
tida como uma literatura específica, uma lista de nomes e 
termos técnicos a memorizar, sua orientação caminhará 
em determinado sentido. Se, por outro lado, a Ciência é 
entendida como uma forma de criar conhecimento com 
certas características, os procedimentos adotados serão 
certamente diferentes.

Tais considerações permitem afirmar que a concepção de Ciência 
adotada pelo professor, ou até mesmo pelo material didático utilizado 
em determinada escola, pode guiar a maneira como conduzirá as 
suas aulas, no sentido de contribuir, ou não, com a construção uma 
visão mais fundamentada a respeito da natureza do conhecimento 
científico. 

Sabe-se que a presença da Ciência em nossa vida ocorre em 
situações distintas, sendo que a produção científica tem sido muito 
valorizada pelas pessoas, conferindo considerável destaque aos 
"produtos da Ciência" na sociedade atual, de um modo geral. Morais 
e Andrade (2009) explicam que essa situação tem suas origens na 
construção da concepção de Ciência Moderna, do final do século XVI 
e início do século XVII, momento em que se consolidou um modelo 
de produção científica que ainda se faz presente nos dias de hoje. 
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Nessa trajetória evolutiva da Ciência, percebe-se que o 
desenvolvimento científico, no intuito de conhecer a natureza, não 
se construiu por ações exclusivamente cumulativas (BRASIL, 1997), 
mas por meio de momentos constituídos de avanços e retrocessos, 
aceitações e negações, estabilidades e instabilidades, dentre vários 
outros aspectos. Isso nos auxilia a compreender que a construção 
do conhecimento científico é instável e provisória, pois, a partir do 
momento em que novas 

A ciência não pode ser vista como um conjunto 
de saberes absolutos e puros, cuja racionalidade é 
totalmente transparente e cujo método constitui a 
garantia de uma objetividade incontestável. Os cientistas 
não formam um reino à parte na sociedade, mesmo se a 
visão tradicional os apresenta como seres que realizam 
pesquisas desinteressadas, preocupadas apenas com a 
busca do conhecimento verdadeiro. (BIZZO, 2009, p. 22)

teorias são aceitas, convicções antigas são abandonadas 
em favor de novas, os mesmos fatos são descritos em 
novos termos, criando-se novos conceitos, e um mesmo 
aspecto da natureza passa a ser explicado segundo uma 
nova compreensão geral [...]. (BRASIL, 1997, p. 26)

São traços gerais das Ciências buscar compreender a 
natureza, gerar representações do mundo — como se 
entende o universo, o espaço, o tempo, a matéria, o ser 
humano, a vida —, descobrir e explicar novos fenômenos 
naturais, organizar e sintetizar o conhecimento em 
teorias, trabalhadas e debatidas pela comunidade 
científica, que também se ocupa da difusão social do 
conhecimento produzido. (BRASIL, 1997, p. 26)

A partir da afirmação de Bizzo (2009), ao pensar no ensino de 
Ciências Naturais como disciplina escolar, é necessário estruturar 
uma proposta pedagógica que, antes de tudo, conceba a Ciência 
como um conhecimento produzido pelas pessoas, ou seja, sujeita a 
equívocos e a questionamentos. Ademais:

Essas questões evidenciam o caráter processual da Ciência 
enquanto uma construção humana coletiva que reflete, ainda, 
o modo como a sociedade se organiza em determinada época 
(MORAIS; ANDRADE, 2009). Portanto:
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Ainda que a Ciência represente fonte de conhecimento que 
trouxe transformações consideradas "positivas", é preciso considerar 
também aspectos que resultaram em consequências negativas para 
a vida no planeta, como o desenvolvimento de armas de destruição 
em massa e a constante degradação ambiental em meados da 
década de 1960 (MORAIS; ANDRADE, 2009). De fato, não há como 
negar a contribuição da Ciência para a compreensão do mundo, 
por meio de elaboração de explicações que buscaram atender as 
necessidades humanas em variados aspectos. Entretanto, ainda que 
o conhecimento científico detenha uma posição de destaque, é 
necessário identificá-lo como uma das formas de explorar o mundo, 
e não a única.

Logo, por meio das discussões apresentadas:

[...] [o] desafio está em criar, entre os alunos, uma 
perspectiva crítica sobre a cultura científica. A fim de 
desenvolver tal perspectiva, os alunos precisarão estar 
conscientes dos objetivos variados do conhecimento 
científico, de suas limitações e das bases sobre as quais 
se assentam suas asserções. (DRIVER et al., 1999, p. 39)

[...] exerce duas funções importantes na educação 
básica. Para a maioria dos estudantes, a aprendizagem 
escolar permite desenvolver habilidades desenvolvidas 
no que tem sido chamado de 'alfabetização científica 
e tecnológica' – um conjunto de habilidades e 
competências necessárias para o pleno exercício da 
cidadania no mundo contemporâneo. Para outros 
estudantes, no entanto, a aprendizagem escolar das 
ciências será a base de uma carreira profissional na qual 
a ciência tem um papel central. (BIZZO, 2009, p. 28)

Não apenas na fase inicial da Educação Fundamental, mas desde 
a Educação Infantil, tais reflexões são essenciais, pois o trabalho 
pedagógico com as Ciências Naturais desde a infância permite uma 
formação científica construída a partir de um percurso evolutivo, 
por meio do contato com o conhecimento científico como uma 
alternativa para gerar explicações sobre nós mesmos e sobre o 
mundo que nos cerca. 

Desse modo, o ensino de Ciências:
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Dentre as várias discussões aqui apresentadas, nota-se a existência 
de uma tendência que busca inserir nas aulas de Ciências Naturais 
uma concepção de conhecimento mais abrangente, no sentido de 
identificar a Ciência como uma construção humana. Aliada a essas 
discussões, encontramos também a necessidade de reconhecer a 
importância desse ensino para a formação do indivíduo, especialmente 
nos primeiros anos da escolarização.

A construção conjunta desse diálogo representa um exercício 
reflexivo inicial que visa confrontar esses aspectos com as situações 
vivenciadas no contexto da escola. Durante as páginas seguintes, 
teremos a oportunidade de conhecer de modo mais aprofundado 
questões didáticas e metodológicas que buscarão nortear o trabalho 
pedagógico de Ciências Naturais com as crianças.

Pesquise mais

Considerando as discussões propostas nesta seção, é importante 
dedicar parte dos estudos para aprofundar um pouco a compreensão 
a respeito da concepção de Ciência e os processos que dão origem 
aos conhecimentos científicos. Para tanto, sugere-se a leitura do artigo 
a seguir, que trata de problematizar a visão de ciência, especialmente no 
contexto escolar: 

PÉREZ, Daniel Gil et al. Para uma visão não deformada do trabalho 
científico. Ciência e Educação, v. 7, n. 2, p. 125-153, 2001. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v7n2/01.pdf>. Acesso em: 28 maio 
2017.

De um modo geral, os autores defendem a relevância de reconhecer as 
visões distorcidas dos professores sobre o fazer científico, pontuando, 
a partir dessa identificação, a necessidade de buscar a conscientização 
e a modificação dessas concepções para a construção de uma prática 
pedagógica de melhor qualidade.

Sem medo de errar
A partir das discussões aqui expostas, o grupo da professora Ana 

passou a refletir sobre questões até então não exploradas pelos 
docentes a respeito da Ciência e da natureza do conhecimento 
científico. Esse diálogo teórico permitiu a desconstrução de conceitos 
até então vistos como cristalizados e universais, fundamentados, 
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geralmente, em situações do senso comum, pois o grupo passou a 
reconhecer o quanto a prática pedagógica estava impregnada por 
uma visão de Ciência distorcida, ou seja, como uma entidade absoluta 
e dona de uma verdade inquestionável. Portanto, as atividades 
que eram desenvolvidas também se caracterizavam por essa visão 
fragmentada e pouco contribuíam para a construção de uma visão 
de Ciência dotada de sentido e significação, vista como parte da 
produção humana, sujeita a erros e questionamentos. 

Sabe-se que os estudos sobre a história da Ciência apontaram 
que ela foi constituída por meio de uma trajetória não linear, com 
avanços e retrocessos e, ainda que a capacidade de acumular os 
conhecimentos possa ser importante, houve muitas rupturas. Dessa 
forma, ficou evidente que as concepções dos professores, do material 
didático e da proposta pedagógica interferem no desenvolvimento e, 
consequentemente, na qualidade das aulas de Ciências. Muito mais 
que identificar a relevância do ensino de Ciências Naturais no início 
da escolarização, o grupo de professores concluiu que a Ciência está 
presente em nossa vida de modo intenso, sendo que, muitas vezes, 
nem se davam conta dessa interferência e dos interesses, geralmente 
camuflados, que passavam despercebidos. 

O costume de associar a Ciência como algo distante do cotidiano, 
restrita aos laboratórios, faz com que deixemos de analisar todas as 
implicações que o trabalho científico detém: além de toda rigorosidade 
metódica, carrega, conforme já destacado, a marca do "humano" e suas 
contradições. Com certeza, tanto a professora Ana como os demais 
colegas realizarão estudos mais aprofundados sobre o assunto, a fim 
de contribuir com a elaboração de uma proposta pedagógica coerente 
com os propósitos aqui elucidados, de modo que os objetivos de 
trabalhar Ciências Naturais na escola possam ser conquistados.

Avançando na prática 

Concepções sobre a Ciência e o trabalho científico

Descrição da situação-problema

A professora de uma turma do 4º ano dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental buscou explorar com os alunos, a partir do estudo 
do corpo humano, alguns temas relativos à saúde, destacando 
doenças contemporâneas que têm preocupado a saúde pública, 
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de um modo geral. Para tanto, solicitou aos alunos que realizassem 
uma pesquisa sobre as doenças que têm sido veiculadas pela mídia 
na região em que moram. Após a pesquisa, os alunos trariam os 
materiais para a sala de aula, criando um debate entre a turma. 
O objetivo da professora é apresentar conceitos relativos ao 
desenvolvimento da doença e à profilaxia durante a discussão. 

Chegou o dia da apresentação das pesquisas e, no momento 
da socialização, um aluno da turma, ao apresentar a reportagem a 
respeito da gripe causada pelo vírus influenza A (H1N1), criticou o 
fato de que as vacinas, de um modo geral, demoram muito para 
serem desenvolvidas e colocadas para uso em seres humanos. 
Segundo esse mesmo aluno, a Ciência não costuma falhar, fato 
que não apresenta riscos nos resultados de pesquisas para a cura 
de algumas doenças, sendo perfeitamente possível utilizá-las sem 
testagem prévia. Diante dessa situação, como a professora poderia 
intervir? De que modo explicaria os aspectos relativos ao trabalho 
científico nesse caso?

Resolução da situação-problema

Diante da problemática levantada pela turma, cabe à professora, 
além de explorar os aspectos relativos ao modo como as doenças 
se proliferam entre as pessoas, relacioná-los com a configuração 
da vida humana ao longo do tempo, a interferência do homem 
na natureza, dentre vários outros fatores que possam explicar 
o assunto. Questões relativas à mutação dos vírus também são 
pertinentes, explorando as características desses seres acelulares.

Após essa abordagem, a professora deverá discutir aspectos 
relativos ao trabalho científico, ou seja, as etapas relativas ao 
processo de produção desses conhecimentos, tais como a 
observação, a formulação de hipóteses, a experimentação, a 
interpretação dos resultados e a conclusão, que marcam de modo 
evidente a sua rigorosidade metódica. Ademais, torna-se relevante 
destacar, também, os diferentes interesses e poderes (políticos, 
econômicos, culturais etc.) que inferem nesse trabalho. Por fim, 
é importante que episódios relativos à história da Ciência sejam 
apresentados, visando demonstrar o quanto a Ciência também 
falhou em várias tentativas de explicar o mundo e investigar 
fenômenos de natureza distinta. 
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De fato, a Ciência, como uma construção humana, ainda 
que tenha como finalidade a busca da "verdade", e mesmo 
proporcionando muitos avanços para a vida no planeta, é passível 
de erros e questionamentos, devendo ser analisada a partir de vários 
pontos que permitam uma compreensão mais fundamentada.

Faça valer a pena

1. Na trajetória evolutiva da Ciência, o desenvolvimento científico, no 
intuito de conhecer a natureza, não se construiu por ações exclusivamente 
cumulativas (BRASIL, 1997), mas por meio de momentos constituídos 
de avanços e retrocessos, aceitações e negações, estabilidades e 
instabilidades, dentre vários outros aspectos que caracterizam a natureza 
complexa do conhecimento científico. 
Considerando os aspectos apresentados sobre a construção da Ciência 
ao longo do tempo e a configuração do trabalho científico na atualidade, 
complete as lacunas a seguir: 
A _____________ representa um conhecimento de caráter 
_____________ que é construído pelo ______________, portanto, 
recebe influências de diversos fatores (sociais, políticos e econômicos).

As palavras que completam corretamente a frase são, respectivamente:
a) Ciência - estático - homem.
b) Tecnologia - estático - homem.
c) Ciência - definitivo - homem.
d) Tecnologia - processual - homem.
e) Ciência - processual - homem.

2. Muitas vezes, a ideia de Ciência pode nos remeter, por meio de uma 
concepção mais próxima do senso comum, a conceitos complexos, 
fórmulas, cientistas em laboratório, teorias científicas como verdades 
absolutas, entre outras coisas. Tais concepções, muitas vezes, definem o 
modo como as pessoas concebem a Ciência, sendo que essas ideias são 
construídas a partir da vivência com as situações do cotidiano propagada 
por vários veículos de comunicação, inclusive pela própria escola. 
Por meio da discussão proposta no texto-base, encontre a frase que 
complementa de modo correto o fragmento a seguir:

Ao pensar no ensino de Ciências na escola, é necessário refletir sobre 
aspectos que se relacionam principalmente... 
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a) Ao modo como a Ciência é desenvolvida e aplicada em laboratórios, 
visando à formação de cientistas qualificados para atuar no contexto 
brasileiro.
b) Ao contato das crianças com os "produtos da Ciência" e o modo como 
essa vivência influencia a construção do conhecimento científico, assim 
como a concepção do que seria a Ciência.
c) Ao modo como essa aprendizagem se desenvolve em outros níveis da 
Educação Básica, visando trabalhar os conteúdos de modo expositivo e 
sem discussões, já que a Ciência não permite ser questionada.
d) À ausência de contato da população, em geral, com o conhecimento 
científico. A Ciência se constitui como uma entidade que é discutida na 
escola e não está presente nas ações cotidianas.
e) Ao modo como o método científico é desenvolvido pelos pesquisadores, 
de modo a transpor cada passo desse processo como o foco da 
aprendizagem das Ciências Naturais no início da escolarização.

3. Ao tratar da relevância do ensino de Ciências na educação básica, vários 
aspectos precisam ser considerados, especialmente no que se refere à 
caracterização do público a ser atendido. Ademais, vários estudiosos que 
se dedicam ao estudo dessa temática têm apresentado alguns objetivos 
centrais que precisam permear essas práticas, visando dotá-las de sentido.
Com base nisso, leia as afirmações a seguir, assinalando V para verdadeiro 
e F para falso:
I. É necessário que a instituição escolar se organize, desde a Educação 
Infantil, com o propósito de trabalhar a especificidade do conhecimento 
científico.
II. As práticas pedagógicas precisam atuar no sentido de favorecer a 
construção de visões mais simplistas a respeito da Ciência.
III. Dentre os vários objetivos do trabalho com a Ciência na escola, destaca-
-se a relevância de favorecer uma aprendizagem que tenha utilidade na 
vida diária.
a) F - F - F.
b) V - V - V.
c) F - F - V.
d) V - V - F.
e) V - F - V.
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Unidade 2

Conteúdos e estratégias para 
o ensino de Ciências Naturais

Após uma primeira aproximação com questões relativas ao 
ensino de Ciências no início da escolarização infantil, percebemos 
a existência de fatores complexos que circundam esse trabalho 
no cenário escolar. O histórico do ensino de Ciências no Brasil 
possui um percurso recente, a inserção da referida disciplina nos 
primeiros anos da escolarização fundamental foi conquistada na 
década de 1970. Desde então, muito tem se discutido a respeito 
da relevância desse trabalho, assim como as estratégias mais 
adequadas para abordar os conhecimentos científicos com as 
crianças. De fato, verificamos que a presença da Ciência, desde 
a Educação Infantil, representa elemento essencial na formação 
de um pensamento científico consistente e que contribua com 
uma atuação mais representativa na sociedade.

Nesse sentido, esta segunda unidade de estudos tem como 
objetivo apresentar subsídios que possam  fundamentar a prática 
pedagógica dos professores, desde a escolha de conteúdos até 
a seleção de estratégias adequadas para as atividades de ensino. 
Buscaremos apresentar aspectos relevantes que precisam 
ser considerados no processo de planejamento do trabalho 
pedagógico, tendo em vista a intenção de contribuir com a 
formação integral dos alunos desde o início da escolarização, 
proporcionando a compreensão dos conteúdos com os quais 
terão contato e a possibilidade de utilizarem tais conhecimentos 
de modo autônomo em contextos distintos. No ensino de 
Ciências, essa formação consiste em construir uma visão 
mais fundamentada a respeito dos conhecimentos científicos 
e tecnológicos, de maneira a intervir a partir de uma postura 
analítica, reflexiva e crítica diante da Ciência. 

Convite ao estudo
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Como temos acompanhado, o grupo da professora Ana 
está realizando um estudo intensivo de vários referenciais, 
visando construir uma proposta pedagógica da escola na área 
do ensino de Ciências Naturais. Os professores já traçaram 
vários pontos importantes que se colocam como norteadores 
dessa tarefa, assim, têm buscado destacar a importância do 
ensino de Ciências no início da escolarização, identificando 
aspectos que caracterizam a área de Ciências Naturais como 
disciplina. Esses fatores, fundamentaram a escrita de um texto 
geral de apresentação da proposta pedagógica, além de 
orientarem a elaboração de alguns objetivos de aprendizagem. 

As temáticas apresentadas nesta unidade podem auxiliar o 
referido grupo de docentes na elaboração de um planejamento 
mais detalhado a respeito da abordagem dos conteúdos e das 
propostas didáticas e metodológicas, tais como:

• Critérios para a seleção e organização de conteúdos e 
materiais didáticos de Ciências Naturais.

• Conteúdos relacionados ao meio ambiente, à Terra e ao 
Universo.

• Conteúdos relacionados a Ser Humano e Saúde.

• Conteúdos relacionados a recursos tecnológicos e 
transformação da matéria.

• Abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) no 
ensino de Ciências Naturais.

• Conceitos de Ciência e Tecnologia.

• Alfabetização científica no ensino de Ciências Naturais.

• A valorização do conhecimento empírico no processo de 
aprendizagem.

• Realidade local como referência para o trabalho 
pedagógico.
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• Observação, descrição, experimentação, comparação, 
registro e questionamentos como recursos para o ensino e 
aprendizagem de Ciências Naturais.

• As mudanças históricas no uso do método científico no 
processo de ensino. 

• Critérios de avaliação.

Portanto, os assuntos apresentados poderão orientar 
o processo de reflexão do grupo de professores sobre a 
escolha de conteúdos e estratégias pertinentes ao público que 
pretendem trabalhar (1º ao 5º ano de Ensino Fundamental) 
e ao contexto em que estão inseridos, considerando, ainda, 
toda discussão amparada por documentos curriculares oficiais. 
Assim, quais conteúdos serão adequados? Como buscarão 
desenvolver as aulas, considerando a necessidade de utilizar 
estratégias coerentes com o nível de desenvolvimento dos 
alunos? 

Essas serão algumas questões que guiarão nossa trajetória 
de aprendizagem conjunta. 

Bons estudos!
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Seção 2.1

Organização e seleção de conteúdos e materiais 
didáticos para a aprendizagem de Ciências 
Naturais

Nesta etapa do percurso, o grupo de professores liderado pela 
docente Ana se encontra frente a um novo desafio. Após refletirem 
sobre aspectos mais gerais do ensino de Ciências Naturais, 
especialmente no início da escolarização, precisam se debruçar na 
análise de questões mais específicas, que se relacionam ao trabalho 
pedagógico: seleção de conteúdos e materiais didáticos, assim 
como temas atuais mais pertinentes relativos à Ciência. Dentre esses 
aspectos, precisam considerar também as características do público 
que será atendido e o contexto ao qual pertence a escola. De modo 
complementar, a relação dessas escolhas também terá como eixo 
norteador o novo material didático que será utilizado na escola. 

De tal modo, quais aspectos precisam ser considerados na 
organização e seleção dos conteúdos? Algumas temáticas precisam 
ser priorizadas em determinados anos escolares? Como favorecer a 
integração dos assuntos/temas definidos, de modo a contribuir com 
uma visão menos fragmentada das Ciências? 

Tais indagações serão exploradas pelo grupo de professores e, 
com certeza, contribuirão para a construção de práticas pedagógicas 
de melhor qualidade.

Diálogo aberto 

Não pode faltar

Na primeira unidade, exploramos várias questões que caracterizam 
o ensino de Ciências Naturais no início da escolarização, pontuando 
aspectos que auxiliam na construção de uma compreensão mais 
fundamentada da área. Considerando as especificidades do ensino 
de Ciências para crianças e as tendências atuais que fundamentam 
o trabalho escolar, vale salientar que a escolha de conteúdos a 
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serem abordados com os alunos representa uma tarefa criteriosa, 
que pode interferir na qualidade do processo educativo. Assim, serão 
apresentadas algumas implicações que podem auxiliar nessa tarefa, 
tendo em vista as variáveis que atuam nessa definição. 

Pesquisas e estudos acadêmicos, assim como as publicações 
oficiais, divulgadas especialmente pelo Ministério da Educação, trazem 
discussões que abordam os aportes teóricos e práticos da área, que 
permitem ao professor e à escola como um todo desenvolverem 
uma proposta pedagógica que contribua com a construção de uma 
formação científica de qualidade desde o início da Educação Básica. 

Ao tratar da escolha dos conteúdos, faremos uso de algumas 
discussões abordadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – 
Ciências Naturais (PCNs) para a primeira fase do Ensino Fundamental 
e, também, das Orientações Curriculares do Estado de São Paulo (SÃO 
PAULO, 2013), além de apresentar outras referências para consulta. 

Conforme verificamos na unidade anterior, os PCNs apontaram, 
fundamentados em trabalhos como os de Zabala (2010), novas 
perspectivas para a concepção de conteúdo escolar. Portanto, 
antes de tratar da seleção desses conteúdos, apresentaremos alguns 
aspectos relativos a essa tendência, pois tal abordagem interfere no 
modo como a proposta de ensino se estrutura. Afinal, além de abordar 
a dimensão conceitual, cabe ao professor trabalhar com conteúdos 
de naturezas distintas, procedimentais e atitudinais. 

Zabala (2010) desenvolveu vários estudos que auxiliam na 
compreensão dessas dimensões do conteúdo escolar, sendo que, 
fundamentado na abordagem construtivista, mapeou os conteúdos 
de acordo com a sua tipologia, classificando-os como: factuais, 
conceituais, procedimentais e atitudinais.

Ao tratar da discussão a respeito dos conteúdos e o modo como se 
apresentam no cenário escolar, é importante salientar que: 

Assimile

[...] antes de efetuar uma análise diferenciada dos 
conteúdos, é conveniente nos prevenir do perigo 
de compartimentar o que nunca se encontra de 
modo separado nas estruturas de conhecimento. 
A diferenciação dos elementos que integram e, 
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inclusive, a tipificação das características desses 
elementos, que denominamos conteúdos, é 
uma construção intelectual para compreender o 
pensamento e o comportamento das pessoas. Em 
sentido estrito, os fatos, conceitos, técnicas, valores, 
etc., não existem. Estes termos foram criados para 
ajudar a compreender os processos cognitivos e 
condutuais, o que torna necessária a sua diferenciação 
e parcialização metodológica em compartimentos 
para podemos analisar o que sempre se dá de maneira 
integrada. (ZABALA, 2010, p. 39)

Nos PCNs de Ciências Naturais, verificamos que os assuntos dos 
três blocos temáticos – Ambiente; Ser Humano e Saúde; Recursos 
Tecnológicos – tratam dos conteúdos a partir dessa perspectiva, ou 
seja, além de fatos e conceitos (conteúdos conceituais), trabalham 
com os conteúdos procedimentais (relativos ao saber-fazer) e 
atitudinais (aprendizagem de valores, atitudes, normas).

Visando auxiliar na compreensão da especificidade de cada tipo 
de conteúdo, elaboramos um quadro com as características de cada 
um, conforme explicações de Zabala (2010):

Fonte: adaptado de Zabala (2010).

Quadro 2.1 | Diferentes tipos de conteúdos

CONTEÚDOS 
CONCEITUAIS

CONTEÚDOS 
PROCEDIMENTAIS

CONTEÚDOS ATITUDINAIS

Conceitos e princípios, isto 
é, termos abstratos.
São tratados conjuntamente,  
já que se assemelham em 
razão da necessidade de 
compreensão.

Aprendizagem de técnicas, 
regras, habilidades, isto 
é, um conjunto de ações 
coordenadas para uma 
finalidade específica. 
Exemplos: ler, desenhar, 
observar, classificar etc.

Aprendizagem de valores, 
atitudes e normas.

A abordagem da prática pedagógica por meio da diversidade 
dos conteúdos auxilia na compreensão de que a aprendizagem se 
desenvolve de modo integrado, ou seja, ainda que o conhecimento 
esteja fragmentado em disciplinas, sabe-se que isso ocorre apenas 
com fins didáticos, pois ele não está fragmentado (ZABALA, 2010). Ao 
tratar do processo de ensino, precisamos considerar essa abrangência 
conceitual que confere maior sentido no desenvolvimento das 
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atividades, já que preza por uma atitude que considera a formação 
integral dos indivíduos.

No que se refere à aprendizagem de conhecimentos científicos, 
sabe-se que os conteúdos conceituais são apenas parte do processo 
de ensino, que integra uma rede complexa de relações que almeja 
a construção de um pensamento pautado na Ciência, de modo a 
considerar as implicações sociais, culturais, políticas e econômicas 
(BRASIL, 1997). Logo, envolve a aprendizagem de conceitos, mas 
também o modo como o indivíduo poderá atuar, dependendo do 
conhecimento abordado, no sentido de utilizá-lo em diferentes 
contextos, desenvolvendo, ainda, posturas que modifiquem a sua 
atuação frente a determinadas situações.

De acordo com os PCNs de Ciências Naturais: 

Exemplificando

[...] são procedimentos os modos de indagar, 
selecionar e elaborar o conhecimento. Implicam 
observar, comparar, registrar, analisar, sintetizar, 
interpretar e comunicar conhecimento. As 
atitudes em Ciências Naturais relacionam-se ao 
desenvolvimento de posturas e valores humanos, 
na relação entre o homem, o conhecimento e o 
ambiente. (BRASIL, 1997, p. 42)

No caso dos PCNs de Ciências Naturais, os conteúdos são 
apresentados em blocos temáticos, para que não sejam tratados 
isoladamente. Assim:

Os blocos temáticos indicam perspectivas de abordagem 
e dão organização aos conteúdos sem se configurarem 
como padrão rígido, pois possibilitam estabelecer 
diferentes sequências internas aos ciclos, tratar 
conteúdos de importância local e fazer conexão entre 
conteúdos dos diferentes blocos, das demais áreas e dos 
temas transversais. (BRASIL, 1997, p. 41)

De tal modo, cada bloco temático indica conceitos, procedimentos 
e atitudes que serão centrais para favorecer a compreensão da 
temática que será objeto de discussão. Nesse aspecto, é importante 
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considerar que:

Os conceitos da área de Ciências Naturais, que são 
conhecimentos desenvolvidos pelas diferentes ciências 
e aqueles relacionados às tecnologias, são um primeiro 
referencial para os conteúdos do aprendizado. Estão 
organizados em teorias científicas, ou em conhecimentos 
tecnológicos, que não são definidos, mas se transformam 
continuamente, conforme já discutido neste documento. 
A grande variedade de conteúdos teóricos das disciplinas 
científicas, como a Astronomia, a Biologia, a Física, as 
Geociências e a Química, assim como dos conhecimentos 
tecnológicos, deve ser considerada pelo professor em 
seu planejamento. (BRASIL, 1997, p. 41)

No entanto, é necessário que sejam estabelecidos vínculos entre 
as diferentes Ciências, proporcionando uma compreensão integrada 
das diversas áreas que contemplam o ensino de Ciências Naturais. 
Além disso, os PCNs pontuam como outro fator elementar, ao tratar 
da seleção dos conteúdos, as explicações intuitivas que os alunos 
têm a respeito da natureza e da tecnologia, pois esses conceitos 
exercem considerável influência no processo de construção dos 
conhecimentos (BRASIL, 1997). 

Considerando a ampla natureza e a complexa rede de relações entre 
fenômenos, assim como a presença do ser humano como componente 
e agente que opera no sentido de causar transformações nessa rede, os 
conteúdos a serem selecionados para o trabalho com Ciências Naturais 
são diversos (BRASIL, 1997).  De tal modo, pense um pouco sobre as 
seguintes questões:

• Em quais referências o professor precisa se pautar para construir um 
planejamento de ensino coerente com o contexto em que atua, de 
modo a favorecer a formação científica dos alunos de modo qualitativo?

• Quais materiais são apropriados para esse trabalho, considerando as 
características do desenvolvimento infantil, tanto na Educação Infantil 
como na primeira fase do Ensino Fundamental?

Reflita

Além da contribuição dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
encontramos também várias propostas que são publicadas em 
âmbito estadual e municipal, com o objetivo de orientar o trabalho 
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pedagógico dos professores, considerando as novas necessidades 
que emergem da complexidade do fenômeno educativo.

Pesquise mais

Visando conhecer as diferentes configurações das propostas curriculares 
nos Estados brasileiros, sugerimos a consulta a alguns documentos 
curriculares que estão disponíveis na internet, tais como:

1. Diretrizes Curriculares da Educação Básica (Ciências) do Estado 
do Paraná: apresenta discussões sobre os conteúdos abordados na 
Educação Básica (de modo mais específico do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental), mas também traz várias temáticas que abordam as 
tendências atuais para o ensino de Ciências, problematizando o uso de 
estratégias, recursos e procedimentos durante as aulas. Disponível em: 
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_
cien.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2017.

2. Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás: 
apresenta a organização curricular das disciplinas trabalhadas no Ensino 
Fundamental  (1º ao 9º ano) e Ensino Médio. Na área de Ciências da 
Natureza, é possível observar na primeira etapa do Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano) a organização dos conteúdos por meio dos eixos indicados 
nos PCNs de Ciências Naturais. Disponível em: <http://portal.seduc.
go.gov.br/Documentos%20Importantes/Diversos/CurriculoReferencia.
pdf>. Acesso em: 20 jun. 2017.

3. Reestruturação Curricular – Ensino Fundamental e Médio (documento 
orientador) – Rio Grande do Sul: reestruturação curricular fundamentada 
nas publicações da Base Nacional Comum Curricular. O documento 
aborda a aprendizagem por meio de competências e habilidades. 
Na área do ensino de Ciências Naturais dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, as competências são agrupadas em dois níveis: 1º ao 3º 
ano e 4º e 5º ano. Disponível em: <http://servicos.educacao.rs.gov.br/
dados/edcampo_doc_orientador_da_reestrut_curric_escolas_do_
campo_ef.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2017.

4. Terceira versão da Base Nacional Comum Curricular: ainda que 
o documento não seja uma versão definitiva, apresenta discussões 
interessantes que podem auxiliar na compreensão do processo de 
seleção de conteúdos de Ciências Naturais, tanto na Educação Infantil 
como nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Disponível em: <http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf>. 
Acesso em: 20 jun. 2017.
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Para explanar alguns aspectos sobre as novas dimensões relativas 
ao modo como as diretrizes curriculares de Ciências Naturais têm 
se estruturado no âmbito da Educação Básica, utilizaremos como 
referência um documento oficial publicado pela Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo, que aborda algumas orientações 
curriculares para o trabalho com Ciências Naturais na primeira fase 
do Ensino Fundamental. O referido material apresenta discussões 
referentes às Ciências da Natureza e às Ciências Humanas (História e 
Geografia) e corresponde a uma versão preliminar, que foi publicada 
em 2013. 

Apresentaremos algumas questões sobre o ensino de Ciências 
Naturais fundamentadas nessa proposta, no entanto, vale destacar 
que o princípio orientador do documento preza pela integração 
entre as várias áreas do conhecimento, de modo que o indivíduo 
possa estabelecer relações, afinal, as habilidades de leitura e escrita 
podem ser trabalhadas por diversas disciplinas e não, exclusivamente, 
nas aulas de Língua Portuguesa (SÃO PAULO, 2013).  A partir dessas 
considerações, vale destacar também que, mesmo diante da intenção 
de guiar-se por uma perspectiva interdisciplinar, é preciso garantir que 
cada área explore a sua especificidade, já que possuem conteúdos 
próprios.

Nas Orientações Curriculares – Ciências da Natureza e Ciências 
Humanas, a organização dos conteúdos de ensino na área de 
Ciências é realizada assim como nos PCNs: por eixos temáticos (SÃO 
PAULO, 2013). São eles: 

• Vida e Ambiente.

• Ser Humano e Saúde.

• Terra e Universo.

• Ciência e Tecnologia.

 A cada ano escolar, ou seja, do 1º ao 5º ano, são agrupados eixos 
temáticos que respondem aos objetivos definidos para cada etapa. 
Assim, as especificidades de cada ano escolar são descritas de forma 
separada, contendo as expectativas de aprendizagem delimitadas para 
cada um. Ademais, orientações didáticas e metodológicas também 
são indicadas para nortear o trabalho do professor.
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Pesquise mais

Para se aprofundar mais no assunto, faça a leitura do documento a 
seguir na íntegra, pois ele apresenta de modo detalhado a organização 
dos eixos temáticos e expectativas de aprendizagem, de acordo com as 
especificidades de cada ano escolar.

SÃO PAULO. Secretaria da Educação. Orientações Curriculares do 
Estado de São Paulo: Ensino Fundamental - Anos Iniciais/Ciências da 
Natureza e Ciências Humanas (Geografia e História). Versão preliminar.  
São Paulo: CGEB; Governo do Estado de São Paulo, 2013. Disponível 
em: <http://www.cdcc.usp.br/cda/PARAMETROS-CURRICULARES/Sao-
Paulo-Faz-Escola/Ciclo-I/orientacoes_estado_cie_his_geo.pdf>. Acesso 
em: 20 jun. 2017.

No quadro a seguir estão organizados os eixos temáticos para 
o trabalho com a disciplina de Ciência Naturais proposta pelo 
documento em questão:

Quadro 2.2 | Eixos temáticos por ano escolar

ANO 
ESCOLAR

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO

Eixos 
temáticos

- Vida e 
Ambiente.

- Ser 
Humano e 

Saúde.

- Vida e 
Ambiente.

- Ser 
Humano e 

Saúde.

- Ser 
Humano e 

Saúde.
- Ciência e 
Tecnologia.  

- Terra e 
Universo.

- Terra e 
Universo.

- Ciência e 
Tecnologia.

- Vida e 
Ambiente.

- Ser 
Humano e 

Saúde.

- Ciência e 
Tecnologia.

- Terra e 
Universo.  

Vida e 
Ambiente. 

- Ser 
Humano e 

Saúde.

Fonte: adaptado de São Paulo (2013).

A referida proposta curricular divulgada recentemente pode 
oferecer alguns pressupostos teóricos e práticos que auxiliam na 
releitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências da 
Natureza, indicando aspectos que necessitam ser (re)configurados 
na prática pedagógica contemporânea, especialmente por já 
contemplarem a organização do Ensino Fundamental com duração 
de nove anos. Além disso, na época de publicação dos PCNs, o 
referido documento indicava que o eixo Terra e Universo deveria ser 
trabalhado apenas na segunda etapa do Ensino Fundamental (antiga 
5ª série e atual 6º ano). De modo contrário a esse apontamento, 
vários trabalhos têm preconizado, nos dias de hoje, a necessidade 
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de abordar temáticas relativas aos planetas, ao Sistema Solar, dentre 
outras que envolvem conteúdos de Astronomia, desde o início da 
Educação Básica.

Pesquise mais

Visite o site da Revista Nova Escola para fazer a leitura de uma reportagem 
sobre o ensino de Astronomia no início da escolarização. 

GENTILE, Paola. Era uma vez o Sol, a Terra e a Lua... Revista Nova Escola, 
maio 2015. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/1173/
era-uma-vez-o-sol-a-terra-e-a-lua>. Acesso em: 20 jun. 2017.

O quadro apresentado a seguir sugere algumas temáticas que 
podem ser trabalhadas, especialmente nos primeiros anos de 
escolarização fundamental, podendo ser usadas, inclusive, com turmas 
de Educação Infantil, desde que realizadas as adequações necessárias. 
Os eixos indicados, assim como os conteúdos, estão fundamentados 
nas propostas curriculares aqui apresentadas: Parâmetros Curriculares 
Nacionais (Ciências Naturais) e Orientações Curriculares do Estado 
de São Paulo (Ciências Humanas e da Natureza). Esses documentos 
segregam alguns temas para determinados anos escolares. Optamos 
por indicar possibilidades de trabalho com conteúdos em todos os 
eixos temáticos, desde o 1º ano do Ensino Fundamental.

Quadro 2.3 | Eixos temáticos e conteúdos de Ciências Naturais por ano escolar

EIXOS 
TEMÁTICOS

MEIO 
AMBIENTE

SER HUMANO 
E SAÚDE

CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

TERRA E 
UNIVERSO

CONTEÚDOS/ 
ANO ESCOLAR

1º ANO
- Existência de 

diferentes formas 
de conhecimento.

1º ANO
- Formas de 

higiene pessoal e 
do ambiente.

1º ANO
- Ambiente e ação 

humana.

1º ANO
- Ciclos na 

natureza: o dia e 
a noite.

2º ANO
- Componentes 

do ambiente.
- Seres vivos.

2º ANO
- Corpo humano 
como um todo 

integrado.

2º ANO
- Transformação 
da natureza para 
uso de recursos 

naturais.

2º ANO
- Características 
do planeta Terra.

3º ANO
- Ciclo vital dos 

seres vivos.
- Relação dos 

seres vivos entre si 
e entre os demais 

componentes.

3º ANO
- Crescimento e 
desenvolvimento 

humano.
- Alimentação 
como fonte de 
manutenção da 

saúde.

3º ANO
- Técnicas para 
uso de recursos 

naturais.
- Transformação 
de materiais em 

objetos.

3º ANO
- Movimentos do 

planeta Terra.
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CONTEÚDOS/ 
ANO ESCOLAR

4º ANO
- Fontes e 

transformação de 
energia.

4º ANO
- Transformações 

no corpo humano.

4º ANO
- Problemas 

ambientais locais e 
o desenvolvimento 

de técnicas 
para amenizar 

impactos.

4º ANO
- A Lua como 

satélite natural da 
Terra.

5º ANO
- Qualidade da 

água.
- Decomposição 

(ação de 
microrganismos).

5º ANO
- Sistemas do 

corpo humano.
- Funções dos 

nutrientes 
presentes nos 

alimentos.

5º ANO
- Captação e 

armazenamento 
de água.

5º ANO
- Comparação 
da Terra com 

outros planetas do 
sistema solar.

As indicações apresentadas no Quadro 2.3 são sugestões que 
podem auxiliar o trabalho do professor na tarefa de planejar e 
selecionar temas que abordará com determinado ano escolar, 
sendo que, conforme já ressaltado, outros aspectos interferem 
nessa escolha (necessidades dos alunos, contexto, público-alvo etc.). 
Algumas propostas curriculares postulam que os eixos temáticos 
precisam ser explorados, respeitando o nível de complexidade, como 
verificamos nos quadros apresentados ao longo da seção. Nesse caso, 
apresentamos temáticas que podem ser trabalhadas desde o primeiro 
ano, considerando as adaptações necessárias que contemplam as 
características dos alunos.

É importante frisar também que, conforme orientações indicadas 
nos PCNs de Ciências Naturais, os blocos ou eixos temáticos 
precisam ser tratados de modo articulado, estabelecendo conexões 
que favorecem uma compreensão não fragmentada da área (BRASIL, 
1997). De modo complementar a essa discussão, vale acrescentar que 
a definição desses conteúdos precisa pautar-se na identificação de 
possibilidades intrínsecas aos aspectos conceituais, procedimentais e 
atitudinais, como já destacado. Portanto, além da escolha dos temas, 
vincula-se a definição de procedimentos e posturas possíveis de 
serem desenvolvidos. 

Por fim, esperamos ter contribuído com a construção de uma 
visão mais abrangente a respeito dos aspectos relativos à concepção 
da proposta pedagógica da escola, considerando o processo de 
definição dos conteúdos como reflexivo e dotado de critérios, 
representando parte essencial da prática educativa.

Fonte: adaptado de Brasil (1997); São Paulo (2013).
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Por meio da discussão proposta nesta seção, foi possível verificar 
várias considerações que auxiliam na definição de conteúdos e 
materiais didáticos para o trabalho com Ciências Naturais no início da 
escolarização. No que diz respeito aos questionamentos realizados 
pelo grupo da professora Ana, pode-se dizer que a apresentação 
proposta indicou alguns caminhos possíveis. 

Ao tratar da seleção dos conteúdos, cabe ao corpo docente refletir 
de modo conjunto sobre as características do contexto em que 
atuam, primeiramente. Ademais, os documentos oficiais curriculares, 
conforme já destacados, também constituem parte fundamental 
do processo. Posterior a esse percurso analítico, cabe o estudo das 
turmas, considerando as especificidades de cada ano escolar (1º ao 
5º). Em seguida, verifica-se a pertinência das temáticas que serão 
abordadas, considerando a complexidade e possíveis adequações à 
faixa etária. 

Na definição desses assuntos, a abrangência dos conteúdos precisa 
contemplar os de natureza conceitual, procedimental e atitudinal, 
sendo que eles, caso sejam definidos a partir de eixos temáticos (ou 
por meio de outras alternativas), precisam estar articulados. Assim, 
além de abordar aspectos conceituais relativos à compreensão de 
fenômenos, explicações sobre a natureza, sobre o ser humano, dentre 
outros, por exemplo, é necessário construir relações a respeito desses 
conhecimentos em nossa vida cotidiana, de maneira que possamos 
utilizá-los, com autonomia, em diferentes situações. 

No que se refere aos materiais didáticos, vale frisar que precisam 
ser de natureza diversa, ou seja, modificados de acordo com os 
objetivos e com a adequação ao conteúdo que será trabalhado. 
Aspectos relativos ao uso de recursos, materiais e estratégias serão 
aprofundados pelo grupo em outras oportunidades. Nesse momento, 
os professores se empenham na tarefa reflexiva de selecionar os 
conteúdos, visando, ainda, atender às características do novo material 
didático que será utilizado na escola. 

Sem medo de errar
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O meio ambiente e os recursos tecnológicos: possíveis relações

Descrição da situação-problema

Sabemos que a interferência do homem no meio ambiente trouxe 
consequências para a natureza, modificando, principalmente, as 
relações entre os componentes do ambiente (água, luz, solo e ar) 
e os seres vivos. Logo, essas questões têm sido alvo constantes de 
discussões em diversos contextos, inclusive no âmbito da escola. 

Considerando a relevância desse trabalho, uma professora 
do 2º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública tem 
buscado discutir essa temática com sua turma, motivada pelo 
desmatamento da mata nativa da região em que a escola está 
localizada. Percebe-se, em razão da intensa degradação ambiental 
ao longo da história da humanidade (e no caso específico da 
situação mencionada, a intensa urbanização da cidade em que a 
referida escola está localizada), a necessidade de refletir sobre as 
formas de intervir e atenuar esse quadro. 

Nesse contexto, o ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais 
da Educação Básica pode oferecer considerável contribuição, na 
medida em que busca fomentar a compreensão de conceitos 
essenciais envolvidos em fenômenos físicos, químicos e biológicos, 
por exemplo, e também auxiliar no esclarecimento das implicações 
desses aspectos como intrínsecos à vida humana e ao modo 
como a sociedade se organiza. A partir dessas considerações, de 
que modo a professora da referida turma pode contextualizar as 
discussões em suas aulas, relacionando os temas "Meio Ambiente" 
e "Recursos Tecnológicos" (eixos definidos pelos PCNs de Ciências 
Naturais), para contribuir com a construção de caminhos possíveis 
a esse impasse observado na região da escola?

Resolução da situação-problema

Para a resolução da situação-problema, segue um trecho do 
PCN de Ciências Naturais que trata do eixo recursos tecnológicos:

Avançando na prática 
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É interessante lembrar que o conhecimento da história 
da humanidade, da pré-história aos dias atuais, nas 
diferentes culturas, tem como referência importante 
a tecnologia. Assim, conhece-se o período paleolítico 
caracterizado pelo domínio do fogo e pelo uso da pedra 
lascada como instrumento de caça e pesca, substituído 
pela pedra polida no período neolítico, quando os 
instrumentos sofriam polimento por meio de atrito. 
Durante esse período desenvolveram-se também a 
agricultura, a criação de animais e a utilização do ouro 
e do cobre, metais que dispensam fundição e refinação, 
cuja tecnologia foi elaborada no período seguinte. Aceita-
-se amplamente que o desenvolvimento e especialização 
das populações humanas, ao longo dos tempos, se deu 
em conexão com o desenvolvimento tecnológico que foi 
sendo refinado e aumentado. (BRASIL, 1997, p. 55)

De fato, a tecnologia tem modificado a vida humana, sendo 
que, aliada à ciência, promoveu mais conforto e segurança para 
o homem. No entanto, a natureza tem sentido os efeitos dessa 
relação de exploração, ficando, inclusive, em situação de degradação 
extrema. Portanto, cabe à professora da turma do 2º ano, alvo dessa 
problemática, dialogar com os alunos no sentido de favorecer a 
compreensão dessas transformações ao longo do tempo.

Será necessário problematizar esses efeitos para ser possível 
compreender as influências na vida do planeta (e especialmente 
na região em que vivem). Essa problematização implica também a 
construção de ações mais sustentáveis que contribuam para amenizar 
essa degradação desenfreada. Assim, é essencial que se relacione o 
desenvolvimento de recursos tecnológicos no percurso histórico e o 
modo como essa trajetória pode contribuir, ou não, para minimizar as 
consequências catastróficas no meio ambiente.

1. Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontaram, fundamentados em 
diversos pesquisadores, novas perspectivas para a concepção de ensino 
e aprendizagem, assim como aspectos relativos à relação e ao papel dos 
professores e alunos nesse processo. Essas mudanças trouxeram novas 
configurações para a prática pedagógica. 
De acordo com essas informações, leia o trecho a seguir e assinale a 

Faça valer a pena
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alternativa com as palavras que completam as lacunas corretamente:
Antoni Zabala desenvolveu vários estudos que auxiliam na compreensão 
das dimensões do ____________, sendo que, fundamentado na 
abordagem ____________, mapeou os ___________ de acordo com a 
sua __________. 
a) Currículo - positivista - conceitos - natureza.
b) Currículo - construtivista - conteúdos - tipologia.
c) Conteúdo escolar - construtivista - conteúdos - tipologia.
d) Conteúdo escolar - positivista - conteúdos - tipologia.
e) Método científico - construtivista - conteúdos - amplitude.

2. Vários estudos têm pontuado novas dimensões para o trabalho 
pedagógico, não só no ensino de Ciências, mas em diversas áreas 
do conhecimento. Com isso, perspectivas que tratam de modo mais 
tradicional os conteúdos escolares têm sido alvo de constantes críticas. 
Antoni Zabala, por meio de seus estudos a respeito da prática educativa, 
têm apresentado várias contribuições para a área, sendo que, dentre elas, 
propôs novas dimensões por meio da tipologia dos conteúdos: factuais, 
conceituais, procedimentais e atitudinais. 
Leia os itens a seguir e relacione, corretamente, os números nas colunas, 
conforme a definição de cada tipo de conteúdo:
1. Conteúdos procedimentais
2. Conteúdos atitudinais
3. Conteúdos conceituais/factuais
(   ) Conceitos e princípios, isto é, termos abstratos, se caracterizam pela 
necessidade de compreensão.
(   ) Aprendizagem de técnicas, regras e habilidades, isto é, um conjunto de 
ações coordenadas para uma finalidade específica.
(    ) Aprendizagem de valores, atitudes e normas. 
a) 1 - 2 - 3.
b) 2 - 3 - 1.
c) 3 - 2 - 1.
d) 3 - 1 - 2.
e) 1 - 3 - 2.

3. O ensino de Ciências Naturais, não só na primeira etapa da Educação 
Básica, mas em diversos níveis de ensino, pode revestir-se de um caráter 
conservador, que não trabalha com a concepção de ciência como uma 
construção humana. Nesse sentido, vários documentos curriculares, assim 
como trabalhos de natureza diversa, se dedicam a apresentar aspectos 
teóricos e práticos que auxiliam na reconfiguração da prática pedagógica. 
Quais aspectos precisam ser abordados para que o ensino de Ciências 
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possa revestir-se de sentido? Assinale V para verdadeiro e F para falso:
( ) Na aprendizagem de conhecimentos científicos, os conteúdos 
conceituais são exclusivos da área, pois não é permitido o trabalho com 
conteúdos de outra natureza.
( ) A aprendizagem de conhecimentos científicos integra uma rede 
complexa de relações que almeja a construção de um pensamento 
pautado na Ciência, considerando as implicações sociais, culturais, 
políticas e econômicas.
( ) A aprendizagem de conhecimentos relativos à Ciência envolve a 
aprendizagem de conceitos, mas também o modo como o indivíduo 
poderá atuar, dependendo do conhecimento abordado.
( ) A neutralidade da Ciência não admite que o conhecimento científico 
seja utilizado em diferentes contextos, já que o desenvolvimento de 
posturas que modifiquem a atuação das pessoas não tem relação com a 
aprendizagem de Ciências.  
a) V - V - V - F.
b) F - V - V - F. 
c) F - V - F - F. 
d) V - V - V - V. 
e) F - F - V - F.
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Seção 2.2

Conteúdos fundamentais para a aprendizagem de 
Ciências Naturais

Iniciamos a discussão da unidade com conteúdos que abordam 
alguns aspectos essenciais de auxílio aos professores no planejamento 
pedagógico em Ciências Naturais. Por meio da apresentação de 
alguns documentos curriculares oficiais, foi possível conhecer um 
pouco sobre as temáticas que podem ser trabalhadas com os alunos, 
especialmente na primeira fase da Educação Fundamental. Ademais, 
apresentamos também outras dimensões dos conteúdos de ensino, 
propondo uma tipologia que considera conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais.  

Dada a complexidade do trabalho pedagógico, discutiu-se que a 
escolha de conteúdos faz parte de um processo amplo que envolve 
diferentes fases que se articulam entre si. No caso da área de Ciências 
Naturais, a definição de conteúdos precisa considerar perspectivas 
específicas relativas ao trabalho científico, assim como as abordagens 
pedagógicas mais adequadas para a construção de conhecimentos 
científicos no contexto da escola. 

Todos esses conhecimentos têm contribuído de modo evidente 
para que o grupo de professores liderado pela docente Ana possa 
desenvolver uma proposta pedagógica de qualidade para a sua escola. 
Nesse momento, após a definição dos conteúdos de ensino como 
um passo importante para estruturar esse trabalho, as discussões 
se concentram na construção de relações que possam validar a 
necessidade de contextualização dos conhecimentos científicos 
na sala de aula. Para tanto, a presente seção abordará algumas 
perspectivas podem auxiliar nesse quesito, tais como o movimento 
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e a alfabetização científica. 

Os pressupostos de tais perspectivas indicam orientações que 
oferecem sustentação para a abordagem das Ciências Naturais em 
consonância com a ideia de contextualização dos conhecimentos 

Diálogo aberto 
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científicos no espaço escolar. Desse modo, o grupo da professora 
Ana se empenha na tarefa de articular o trabalho de Ciências Naturais 
com os pressupostos das perspectivas anteriormente relacionadas. 
Como esse percurso poderá ser desenvolvido? Quais aspectos 
precisam ser considerados de modo a garantir a contextualização 
dos conhecimentos científicos, por meio da relação entre tecnologia, 
sociedade e ambiente?

Não pode faltar

Na primeira seção, discutimos sobre aspectos essenciais 
que auxiliam na definição de conteúdos de Ciências Naturais, 
especialmente nos anos inicias do Ensino Fundamental. De tal modo, 
utilizamos como referência alguns documentos curriculares oficiais 
que abordam essa temática. Nessa análise, identificamos formas 
de organização dos conteúdos por meio de eixos e/ou blocos 
temáticos, buscando a necessidade de reunir assuntos com mais 
proximidade em cada tópico, mas que, ao mesmo tempo, pudessem 
atuar de modo integrador, como uma "teia" de relações. Além desses 
aspectos, abordamos também novas perspectivas para a escolha de 
conteúdos de ensino em razão de diferentes tipologias que podem 
ser utilizadas, afinal, pode-se explorar diferentes dimensões de um 
conteúdo: conceitos, procedimentos e atitudes. 

Os documentos curriculares apresentados, assim como outros que 
também podem ser consultados por você em fontes diversificadas, 
representam propostas norteadoras do trabalho pedagógico em 
várias etapas: escolha de conteúdos, atividades, práticas avaliativas, 
recursos etc. Esses materiais são de grande valia para a fundamentação 
teórica e prática do processo de ensino e aprendizagem. Todavia, vale 
destacar que essas orientações são apenas o início de um complexo 
percurso de reflexão constante, considerando outros fatores que 
compõem o trabalho educativo dos professores e da escola, como as 
características dos alunos, da comunidade e da proposta pedagógica. 

Portanto, nessa trajetória de construção da prática pedagógica, a 
escolha dos conteúdos é apenas parte de um processo mais amplo 
que integra diferentes etapas e situações inerentes ao trabalho do 
professor. Outro aspecto a ser considerado na definição de quais 
assuntos serão abordados nas aulas de Ciências Naturais consiste na 
relação dessas temáticas com as discussões que têm sido divulgadas 
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a respeito da presença da Ciência na escola e a construção de 
práticas que favoreçam a aprendizagem de conhecimentos 
científicos qualitativamente. Assim, de um modo geral, espera-se 
que a aprendizagem das Ciências Naturais, desde a primeira etapa da 
Educação Básica, auxilie o indivíduo a desenvolver uma compreensão 
mais fundamentada sobre a natureza do conhecimento científico e 
que possa utilizá-lo com autonomia em diversas situações do seu 
cotidiano ou, inclusive, em sua atuação profissional futura, afinal:

[...] num país onde se preza a democracia, é necessário 
que não somente os representantes políticos possam 
representar os cidadãos em decisões que envolvam 
interesses mútuos, mas também que todos possam ter 
voz e vez. É importante que as pessoas possam avançar 
nas compreensões sobre o mundo que as cerca, agindo 
de forma mais crítica perante as situações para as quais 
estão expostas no dia-a-dia. (PINHEIRO; SILVEIRA; 
BAZZO, 2009, p. 9)

Considerando os principais objetivos do ensino de Ciências Naturais 
no início da escolarização infantil (já explorados em seções anteriores), 
quais abordagens podem satisfazer esses propósitos, tendo em vista 
a amplitude de conhecimentos que podem ser trabalhados com essa 
disciplina na escola?

Existem algumas temáticas que são elementares nesse contexto?

Como identificá-las?

Reflita

Em discussões realizadas nas seções anteriores, debatemos sobre 
vários aspectos relativos à caracterização do ensino de Ciências 
Naturais na escola, ressaltando que, ao longo de sua história, ainda 
que novas tendências tenham mostrado a necessidade de rever as 
práticas pedagógicas (ainda pautadas em um ensino conservador, 
tradicional e conteudista), os reflexos nas salas de aulas prosseguem 
escassos. Por isso, a construção de um olhar mais aguçado e atento 
para essas questões é fundamental, de modo que você, futuro 
professor, possa contribuir com a configuração de um cenário de 
aprendizagem estimulante, criativo e participativo no contexto da 
escola.
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Também convém destacar que, ao tratar das Ciências como 
disciplina escolar, algumas especificidades precisam ser levadas em 
consideração, em especial no que diz respeito aos aspectos relativos 
à natureza do conhecimento científico e às implicações do seu 
ensino no espaço da escola.

Para favorecer a compreensão sobre os marcos históricos e as influências 
que se constituíram como fundamentos da Ciência tal como concebida 
hoje, vale atentar para o seguinte:

Assimile

Se entendemos a ciência como conhecimento 
lógico e sistematizado, que procura explicar as 
transformações da realidade a partir de conceitos 
universais, pode-se dizer que teve sua origem na 
civilização grega antiga, desenvolvendo-se nos 
períodos clássico e pós-clássico. Foi dos gregos 
que herdamos a ideia de ciência (epistéme) como 
um conhecimento racionalmente fundamentado, 
uma teoria da realidade. Mas a palavra ciência é 
de origem latina (scientia), que também significa 
conhecimento. Sem desmerecer a importante 
contribuição da ciência primitiva dos egípcios, 
mesopotâmios, fenícios, hebreus, hindus e 
chineses, a ciência grega foi, sem dúvida, a que mais 
influenciou diretamente a nossa cultura científica.
(GERMANO, 2011, p. 42)

O uso dos conhecimentos científicos pelas pessoas de forma 
autônoma e reflexiva dependerá, principalmente, das experiências 
significativas vivenciadas ao longo da trajetória escolar, das interações 
vivenciadas com diferentes pessoas e objetos e do contato com 
conteúdos de outros ambientes responsáveis pela educação científica 
(museus e centros de ciência, por exemplo). Portanto, buscaremos 
apresentar tendências que aproximam as práticas pedagógicas de tais 
propósitos, tais como as discussões sobre a alfabetização científica e 
a perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 

Antes de tratar de modo específico essas abordagens, 
apresentaremos alguns aspectos referentes aos conceitos de Ciência 
e Tecnologia. Ao refletirmos sobre a definição de tecnologia e quais 
relações estabelecemos com esse conceito em nosso cotidiano, 
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podemos relacioná-lo, principalmente, com inovações oriundas da 
tecnologia digital, por exemplo. Em certos momentos, não analisamos 
quais elementos estão implícitos nessa ideia e quais questões 
históricas relativas à construção de conhecimentos tecnológicos 
interferem nesse processo. Porém, ao nos depararmos com alguns 
episódios da história da humanidade, percebemos que, desde os seus 
primórdios, o homem interfere na natureza, buscando transformá-
la a partir de suas necessidades. Assim, já é comum o ser humano 
criar instrumentos com o propósito de facilitar a sua intervenção 
na natureza e a sua própria sobrevivência. Alguns exemplos são os 
objetos criados para cortar a carne dos animais caçados ou objetos 
que permitiam o domínio do fogo.

Tais considerações permitem concluir que nem sempre a 
tecnologia se desenvolveu fundamentada em conhecimentos 
pautados na Ciência, sendo que apenas em meados no século XIX 
os conhecimentos tecnológicos se aproximaram dos científicos, 
em razão do novo paradigma da Ciência Moderna. Nesse sentido, 
"ao longo da história, ciência e tecnologia percorreram, no início, 
caminhos distintos até se tornarem praticamente indissociáveis e fator 
central do vertiginoso progresso da humanidade" (PORTO; RAMOS; 
GOULART, 2009, p. 14).

Os paradigmas da Ciência Moderna têm suas primeiras manifestações a 
partir do século XVI, sendo que: 

Além desses estudos, a Mecânica formulada por Newton (século XVII), 
a teoria da combustão pelo oxigênio desenvolvida por Lavoisier (século 
XVIII), a geologia de Lyell (século XIX) e a teoria da evolução de Darwin, 
por exemplo, contribuíram com a construção dos paradigmas que se 
constituíram como fundadores das Ciências Modernas (BRASIL, 1997).

Exemplificando

[...] esse processo tem início na Astronomia, por 
meio dos trabalhos de Copérnico, Kepler e Galileu 
(séculos XVI e XVII), que, de posse de dados mais 
precisos obtidos pelo aperfeiçoamento das técnicas, 
reinterpretam as observações celestes e propõem o 
modelo heliocêntrico, que desloca definitivamente 
a Terra do centro do Universo. (BRASIL, 1997, p. 26)
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Ao tratar das especificidades da Ciência enquanto forma de 
conhecimento construída pelo homem, observamos que ela representa 
um dos veículos de elaboração de explicações sobre o mundo e que 
não é uma verdade absoluta. Ademais, essa forma de conhecimento é 
um instrumento de poder que carrega consigo interesses de natureza 
diversa. Esses são alguns aspectos que buscam conceituar a Ciência, 
no entanto, ela é um "fenômeno social tão antigo e vem enfrentando 
tantas transformações ao longo de sua história que qualquer tentativa 
de construir um conceito universal em torno desta atividade seria, no 
mínimo, incompleta" (GERMANO, 2011, p. 41).

Dada a complexidade da Ciência, o trabalho pedagógico que 
se dedica a explorar a sua essência precisa pautar-se em ações 
que permitam uma análise profunda e expressiva a respeito da 
elaboração dos conhecimentos científicos, os seus usos e as possíveis 
consequências para a vida no planeta. Portanto, apresentaremos 
as principais características do movimento CTS e da alfabetização 
científica, destacando o potencial educativo dessas tendências, no 
sentido de favorecer a construção de uma formação científica de 
qualidade desde o início da Educação Básica. 

Com o objetivo de auxiliar na compreensão dos pressupostos 
dessas tendências e a repercussão no cenário atual, especialmente 
no âmbito educacional, buscaremos contextualizar as primeiras 
manifestações desses movimentos. 

Macedo, Nascimento e Bento (2013) pontuam que, na década de 
1950, houve, nos Estados Unidos, um crescente incentivo à educação 
em Ciências Naturais, suscitando a necessidade da participação da 
opinião pública como requisito importante para o desenvolvimento 
de pesquisas de natureza científica e tecnológica. Como impulso 
considerável para esse contexto, pode-se destacar o avanço 
tecnológico russo e a ameaça de que a nação estadunidense ficasse 
ultrapassada tecnologicamente. 

Considerando o conhecimento das pessoas sobre a Ciência 
como condição fundamental para o progresso científico de uma 
nação, os Estados Unidos buscaram investir esforços nesse propósito. 
Nessa conjuntura, surge o termo "Alfabetização Científica” (originário 
da língua inglesa Scientific Literacy), que significa o conhecimento 
básico que a população, em geral, deveria ter sobre Ciência 
(MACEDO; NASCIMENTO; BENTO, 2013). No que se refere ao uso 
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dessa expressão, Macedo, Nascimento e Bento, fundamentados 
em Reis (2006 apud MACEDO; NASCIMENTO; BENTO, 2013, p. 18), 
explicam que:

O termo 'Alfabetização Científica' é mais comumente 
utilizado nos Estados Unidos, e tem o mesmo significado 
do termo 'Cultura Científica' (do francês 'Culture 
Scientifique'), muito usado na França, e da expressão 
'Compreensão pública da ciência' (do inglês 'public 
understanding of science'), mais usado na Inglaterra 
(Durant, 2005). No Brasil, os termos mais utilizados 
são Educação em Ciência, no âmbito da educação 
formal, desde o ensino de ciências nas escolas até o 
desenvolvimento do pensar científico por parte dos 
alunos, e Divulgação Científica, no que se refere à 
educação não-formal, com iniciativas que despertam 
o interesse científico por parte do público geral. De 
qualquer forma, independente do termo utilizado, todas 
as propostas buscam o aumento do conhecimento 
científico e da formação do pensar científico por parte 
da sociedade como um todo [...].

Portanto, de acordo com o contexto e com as variadas 
configurações que caracterizam diferenças geográficas, culturais, 
políticas, entre outras, faz-se uso da ideia de alfabetização científica 
por meio de diversos termos, ainda que o significado dessa pluralidade 
de termos possa resultar em propostas similares. 

Sasseron e Carvalho (2008, p. 334) indicam que atualmente, na 
literatura nacional, encontramos autores que utilizam a expressão 
“Letramento Científico” (MAMEDE; ZIMMERMANN, 2007; SANTOS; 
MORTIMER, 2001) e pesquisadores que adotam o termo “Alfabetização 
Científica” (BRANDI; GURGEL, 2002; AULER; DELIZOICOV, 2001; 
LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; CHASSOT, 2000).

Porém, mesmo diante de terminologias diversificadas, as 
discussões levantadas pelos pesquisadores, conforme já destacado, 
são praticamente as mesmas quando se trata de pensar no ensino de 
Ciências Naturais a partir dessa tendência, pois centram-se nas razões 
que orientam o planejamento desse ensino para ser possível construir 
aportes de natureza prática envolvendo tanto as pessoas quanto a 
sociedade e o próprio meio ambiente (SASSERON; CARVALHO, 
2008).
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A escola representa um espaço em que as crianças terão acesso, 
em alguns casos pela primeira vez, ao conhecimento científico 
sistematizado, como forma de construir explicações sobre o mundo 
a partir de uma rigorosidade metódica, dentre outras características 
relativas à Ciência. De fato, como um dos aspectos centrais que temos 
discutido a respeito do ensino de Ciências Naturais nos primeiros 
anos da Educação Básica, almeja-se que as práticas educativas 
promovam a inserção dos estudantes em uma cultura científica que 
permita utilizar os conhecimentos científicos de modo autônomo 
e expressivo. Assim, uma educação com o propósito de alfabetizar 
cientificamente os alunos, preocupa-se, de um modo geral, com 
essas finalidades, favorecendo uma formação para a cidadania, 
garantindo que o acesso aos conhecimentos científicos resulte em 
oportunidades significativas de construir saberes que darão suporte 
para conviver nessa sociedade complexa (LORENZETTI, 2000).

Tendo em vista a necessidade de delimitar alguns critérios para 
caracterizar um perfil para o indivíduo considerado alfabetizado 
cientificamente, Sasseron e Carvalho, com base no estudo 
realizado por Laugksch (2000 apud SASSERON; CARVALHO, 2008),  
especificaram alguns pontos principais que podem auxiliar nessa 
definição. Em sua pesquisa, Laugksch buscou: 

[...] convergir as ideias sobre a Alfabetização Científica 
com o objetivo de refinar o conceito e, por meio do 
levantamento realizado, podemos identificar pontos 
comuns entre as diversas definições. É interessante 
notar, por exemplo, que ao longo dos anos certos 
padrões mantiveram-se sempre como requisitos 
para se considerar um cidadão como alfabetizado 
cientificamente. (LAUGKSCH, 2000 apud SASSERON; 
CARVALHO, 2008, p. 335)

A partir dessas considerações, Sasseron e Carvalho (2008) 
apresentaram três pontos principais que aparecem com maior 
incidência quando se trata de reconhecer as características de uma 
pessoa considerada cientificamente alfabetizada. Desse modo, as 
referidas autoras definem os "Eixos Estruturantes da Alfabetização 
Científica", já que são eles que "servem de apoio na idealização, 



U2 - Conteúdos e estratégias para o ensino de Ciências Naturais 79

planejamento e análise de propostas de ensino que almejem a AC1" 
(SASSERON; CARVALHO, 2008, p. 335). Assim:

O primeiro dos eixos estruturantes refere-se à compreensão 
básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos 
fundamentais e a importância deles reside na necessidade 
exigida em nossa sociedade de se compreender conceitos-
chave como forma de poder entender até mesmo pequenas 
informações e situações do dia-a-dia. O segundo eixo 
preocupa-se com a compreensão da natureza da ciência 
e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática, 
pois, em nosso cotidiano, sempre nos defrontamos com 
informações e conjunto de novas circunstâncias que nos 
exigem reflexões e análises considerando-se o contexto 
antes de proceder. Deste modo, tendo em mente a forma 
como as investigações científicas são realizadas, podemos 
encontrar subsídios para o exame de problemas do dia-a-
dia que envolvam conceitos científicos ou conhecimentos 
advindos deles. O terceiro eixo estruturante da AC 
compreende o entendimento das relações existentes 
entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-ambiente e 
perpassa pelo reconhecimento de que quase todo fato da 
vida de alguém tem sido influenciado, de alguma maneira, 
pelas ciências e tecnologias. (SASSERON; CARVALHO, 
2008, p. 335, grifo das autoras)

Como alternativa para o trabalho educativo pautado na proposta 
da alfabetização científica, Sasseron e Carvalho (2008) enfatizam 
a importância de abordar temas que tratem das relações entre 
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente desde a primeira fase 
da escolarização. Portanto, de modo articulado com a finalidade 
de alfabetizar cientificamente os alunos, a perspectiva de análise 
desses quatro campos se coloca como aliada, no sentido de que o 
conhecimento dessas relações possa ser cada vez mais explorado e 
faça valer a presença da Ciência como disciplina na escola no sentido 
de "fornecer aos alunos não somente noções e conceitos científicos, 
mas também é importante e preciso que os alunos possam ‘fazer 
ciência’, sendo defrontados com problemas autênticos nos quais a 
investigação seja condição para resolvê-los" (SASSERON; CARVALHO, 

1 Alfabetização Científica.
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2008, p. 335-336).

Em relação ao contexto histórico de origem dessa tendência, 
as primeiras manifestações da abordagem conhecida como 
CTS remontam à década de 1970. Vale lembrar que tal década 
caracterizou-se, de um modo geral, por intensas transformações 
tanto no âmbito social como no econômico, que resultaram em 
uma crise energética e constantes agressões ao ambiente, frutos do 
acelerado desenvolvimento industrial após as mazelas deixadas pela 
Segunda Guerra Mundial (PORTO; RAMOS; GOULART, 2009). 

Frente a esse cenário, a questão ambiental passou a ser alvo 
de discussões, e o ensino de Ciências Naturais também passa a 
refletir essas consequências, que implicavam, principalmente, na 
análise crítica das questões sociais do desenvolvimento científico 
e tecnológico (PORTO; RAMOS; GOULART, 2009). De fato, esse 
contexto foi favorável ao surgimento do movimento CTS:

[...] e trouxe como um de seus lemas a necessidade de o 
cidadão conhecer seus direitos e obrigações, de pensar 
por si próprio e de ter uma visão crítica da sociedade onde 
vive, e especialmente de ter a disposição de transformar 
a realidade para melhor. Apesar de esse movimento não 
ter sua origem no contexto educacional, as reflexões 
nessa área vêm aumentado significativamente, por 
entender que a escola é um espaço propício para que as 
mudanças comecem a acontecer. (PINHEIRO; SILVEIRA; 
BAZZO, 2009, p. 2)

Em razão da gravidade dos problemas ambientais e o modo 
como essas agressões se intensificaram ao longo do tempo, tais 
discussões foram ganhando cada vez mais espaço, sendo que, além 
das novas reflexões sobre a natureza do conhecimento científico e a 
interferência do seu uso na vida do planeta:

[...] esse movimento levou a proposição, a partir da 
década de 1970, de novos currículos no ensino de 
ciências que buscaram incorporar conteúdos de ciência-
tecnologia-sociedade – CTS. Considerando que essas 
propostas incorporam uma perspectiva de reflexão 
sobre consequências ambientais [...], posteriormente 
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elas passaram a ser denominadas também ciência-
tecnologia-sociedade-ambiente – CTSA, quando se 
incluíam obrigatoriamente na cadeia das interrelações CTS 
as implicações ambientais. Ocorre que discussões sobre 
CTS podem tomar um rumo que não, necessariamente, 
questões ambientais sejam consideradas ou priorizadas e, 
nesse sentido, o movimento CTSA vem resgatar o papel 
da educação ambiental (EA) do movimento inicial de CTS. 
(SANTOS, 2007, p. 1)

O enfoque educacional do movimento CTS tem sido explorado 
por diversos pesquisadores e por meio de diferentes experiências 
no contexto escolar, já que, desde o seu início, "um dos principais 
campos de sua investigação e ação social tem sido o educativo" 
(PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2009, p. 2).

No contexto brasileiro:

Assimile

Os trabalhos sob a perspectiva CTS podem ser 
encontrados em periódicos da área de Ensino de 
Ciências e Matemática, como por exemplo, a Revista 
Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências, a Revista 
Ciência & Educação, entre outras, alguns são também 
encontrados em livros, teses e dissertações. Desses 
trabalhos destacamos: Bazzo (1998); Auler (2002); 
Leal e Gouveia (2001); Cruz (2001); Bazzo e Colombro 
(2001); Mortimer e Santos (2000); Koepsel (2003); 
Pinheiro e Bazzo (2004); Pinheiro (2005); Pinheiro et 
al. (2007a); Pinheiro et al. (2007b); entre outros.
Além dessas há outras bibliografias que trazem relatos 
de experiências, pesquisa teórica, experimentos 
práticos, entre outros assuntos pertinentes. Uma boa 
indicação de consulta é o site da OEI (Organização 
dos Estados Iberoamericanos) – www.campus-oei.
org, que, além de oferecer um campo diversificado 
da literatura, disponibiliza a revista eletrônica – 
Revista Iberoamericana de Educación–Enseñanza 
de la tecnología, que traz vários artigos direcionados 
para a área CTS, principalmente voltados para o 
campo educacional. (PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 
2009, p. 11)
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De acordo com Pinheiro, Silveira e Bazzo (2009), o enfoque CTS no 
contexto escolar exige repensar o modo como a estrutura curricular 
dos conteúdos está organizada e destacar a Ciência e a Tecnologia 
de acordo com as novas dimensões que estão vinculadas à realidade 
social. Para tanto, fundamentados em Medina e Sanmartín (1990 
apud PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2009), os autores anteriormente 
relacionados indicam alguns objetivos que podem auxiliar nessa 
reconfiguração das práticas pedagógicas ao incluir os pressupostos 
da tendência CTS no currículo escolar:

Questionar as formas herdadas de estudar e atuar 
sobre a natureza, as quais devem ser constantemente 
refletidas. Sua legitimação deve ser feita por meio 
do sistema educativo, pois só assim é possível 
contextualizar permanentemente os conhecimentos 
em função das necessidades da sociedade; Questionar 
a distinção convencional entre conhecimento teórico 
e conhecimento prático, assim como sua distribuição 
social entre 'os que pensam' e 'os que executam', que 
reflete, por sua vez, um sistema educativo dúbio que 
diferencia a educação geral da vocacional; combater a 
segmentação do conhecimento, em todos os níveis de 
educação; promover uma autêntica democratização 
do conhecimento científico e tecnológico, de modo 
que ela não só se difunda, como também se integre na 
atividade produtiva das comunidades de maneira crítica.
(PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2009, p. 10)

Essas colocações permitem destacar a importância de criar 
oportunidades contextualizadas de diálogo em que sejam tratados 
com os alunos os avanços da Ciência e da Tecnologia por meio da 
análise das consequências que o uso e a divulgação pública desses 
conhecimentos podem trazer para a sociedade, afinal, a Ciência é 
resultado do trabalho humano (PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2009). 
Nesse sentido:

A perspectiva CTS pretende superar as visões manipuladas 
da ciência e da tecnologia unindo-as à sociedade para 
promover a participação cidadã nas decisões mais 
importantes sobre as controvérsias relacionadas a 
ambas. Já a neutralidade positivista na educação objetiva 
essencialmente formar o aluno para a submissão diante 
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da autoridade dos conhecimentos, perante a ordem 
natural das coisas, para a reprodução da estrutura político-
-econômico-social estabelecida. (PINHEIRO; SILVEIRA; 
BAZZO, 2009, p. 12)

Portanto, a contribuição do movimento CTS, juntamente com 
a perspectiva da alfabetização científica para o ensino de Ciências 
Naturais está nesse processo reflexivo e analítico que é construído de 
modo compartilhado, desde a Educação Infantil (com as adaptações 
em relação à faixa etária). A necessidade do conhecimento científico 
em nossa sociedade se justifica pelo seu uso com autonomia, de 
maneira que o acesso a esse conhecimento seja desenvolvido no 
sentido de promover emancipação do indivíduo por meio de lentes 
que mostrem as implicações (positivas e negativas) oriundas da 
Ciência. 

Pesquise mais

Sugere-se a leitura de um artigo que discute de modo crítico os 
pressupostos da tendência CTS nos currículos, desde a década de 1960, 
com o objetivo de fornecer subsídios para novas propostas que atuem 
com tais propósitos:

SANTOS, Wildson Luiz P. dos; MORTIMER, Eduardo Fleury. Uma análise 
de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência - Tecnologia - 
Sociedade) no contexto da educação brasileira. Ens. Pesq. Educ. Ciênc., v. 
2, n. 2, Belo Horizonte, jul./dez. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-21172000000200110&lng=
en&nrm=iso>. Acesso em: 24. Jun. 2017.

As discussões desta seção buscaram indicar, de um modo geral, 
orientações fundamentadas em perspectivas da área do ensino de 
Ciências Naturais que podem auxiliar na estruturação de propostas 
pedagógicas mais condizentes com a contextualização dos 
conhecimentos científicos. Considerando as questões propostas na 
situação-problema, como esse percurso poderá ser desenvolvido 
pelo grupo de professores liderado pela docente Ana? Quais aspectos 
precisam ser considerados de modo a garantir a contextualização 

Sem medo de errar
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dos conhecimentos científicos, por meio da relação entre Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente? 

Por meio do diálogo realizado e a apresentação dos fundamentos 
principais relativos ao movimento CTS e à alfabetização científica, 
foi possível verificar a necessidade de considerar uma abordagem 
interdisciplinar, no sentido de estabelecer conexões que permitam a 
construção de "pontes" que resultem na construção de conhecimentos 
não fragmentados. Assim, ao propor um projeto pedagógico que 
tenha como eixo norteador a abordagem CTS com o objetivo de 
alfabetizar cientificamente os alunos, uma das possibilidades seria 
integrar as implicações contextuais da Ciência (cultura, interesses, 
reflexos na sociedade, no ambiente etc.) por meio de atividades 
investigativas, que estimulem a argumentação dos alunos diante 
dessas temáticas.

Para o desenvolvimento dessas atividades, podem ser utilizados 
alguns pressupostos indicados por Sasseron e Carvalho (2008, p. 338) 
a partir dos indicadores de alfabetização científica. 

Tais indicadores objetivam, conforme explicam as referidas 
autoras, "mostrar algumas destrezas que devem ser trabalhadas 
quando se deseja colocar a AC em processo de construção entre os 
alunos". Além disso:

Estes indicadores são algumas competências próprias 
das ciências e do fazer científico: competências comuns 
desenvolvidas e utilizadas para a resolução, discussão 
e divulgação de problemas em quaisquer das Ciências 
quando se dá a busca por relações entre o que se vê 
do problema investigado e as construções mentais que 
levem ao entendimento dele. Assim sendo, reforçamos 
nossa ideia de que o ensino de ciências deva ocorrer 
por meio de atividades abertas e investigativas nas quais 
os alunos desempenhem o papel de pesquisadores. 
(SASSERON; CARVALHO, 2008, p. 338)

Portanto, os aspectos que precisam ser considerados pelo grupo 
de professores consistem na escolha de temas que se articulem de 
modo contextualizado (relacionando Ciência, Tecnologia, Sociedade 
e Ambiente) e que tenham como práticas pedagógicas ações que 
estejam adequadas a esses propósitos, ou seja, que estimulem a 
argumentação a partir de atividades investigativas.
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Avançando na prática 

O tema "água" em uma aula de Ciências Naturais

Descrição da situação-problema

Uma professora do 3º ano do Ensino Fundamental abordou 
com os alunos, durante uma aula de Ciências Naturais, questões 
relativas à presença da água no ambiente, explorando os estados 
físicos e o uso doméstico desse recurso. Para desenvolver as 
atividades, a professora utilizou um texto explicativo retirado de um 
livro didático que apresentava o tema com algumas ilustrações. No 
início da aula, fez uma exposição sobre o assunto e, em seguida, 
entregou o texto impresso para que a turma pudesse realizar a 
leitura. Em seguida, solicitou que os alunos respondessem ao 
questionário disponibilizado logo após o texto e informou que o 
tema seria exigido na próxima avaliação. 

Você, enquanto futuro professor, acredita que o relato 
acima seja um bom exemplo de atividade para trabalhar com as 
crianças abordando o tema em questão? Em caso negativo, quais 
adaptações poderiam ser realizadas?

Resolução da situação-problema

A atividade descrita sugere inúmeras reflexões sobre a 
natureza das ações pedagógicas desenvolvidas no ensino de 
Ciências Naturais. Ainda que a professora do 3º ano tenha ótimas 
intenções ao realizar uma aula conforme o relato apresentado, o 
caráter exclusivamente expositivo do seu trabalho contribui para 
que seja reproduzido o ensino memorístico, sem reflexão por 
parte dos alunos e sem a contextualização dos conhecimentos. 
Percebe-se que o foco esteve na "apresentação" do conteúdo, 
sem dar espaço para que os alunos pudessem se posicionar a 
respeito e compreender a temática de modo contextualizado. Ao 
tratar da água como parte do ambiente, por exemplo, inúmeras 
possibilidades poderiam ser planejadas, no sentido de favorecer 
a concretização dos principais objetivos do ensino de Ciências 
Naturais na escola: visitar um ambiente em que a presença da água 
possa ser observada, apresentar um vídeo sobre a presença da água 
no ambiente, visitar a cozinha da escola para observar a presença 
da água na torneira ou na geladeira, solicitar que os alunos relatem 
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situações em que observam a presença de água na natureza e nas 
atividades domésticas, dentre várias outras possibilidades. O texto 
poderia ser utilizado pela professora, no entanto, seria apenas um 
dos diversos recursos/estratégias/procedimentos que poderiam 
ser explorados. 

Cabe à escola favorecer um espaço de reflexão a respeito 
dos conceitos abordados com a nossa sociedade e as relações 
que a produção desse conhecimento têm em nossa vida. Isso 
não vai ocorrer com a leitura de textos e uso de questionários, 
exclusivamente, mas por meio da construção de um ambiente 
de aprendizagem compartilhado, em que alunos e professores 
possam integrar a busca pelo conhecimento em uma atmosfera 
que estimule a curiosidade, a argumentação e o gosto por 
aventurar-se no universo da Ciência.

1. Como um dos aspectos centrais que temos discutido a respeito do 
ensino de Ciências Naturais nos primeiros anos da Educação Básica, 
almeja-se que as práticas educativas promovam a inserção dos estudantes 
em uma cultura científica que permita utilizar os conhecimentos científicos 
de modo autônomo e expressivo. 
Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta as 
palavras que completam as lacunas corretamente:
A escola representa um espaço em que as crianças terão acesso, em alguns 
casos pela primeira vez, ao ____________ sistematizado, como forma 
de construir explicações sobre o mundo a partir de uma ____________, 
dentre outras características relativas à ____________. 
a) Conhecimento cotidiano - rigorosidade metódica - Ciência.
b) Conhecimento científico - forma espontânea - Ciência.
c) Conhecimento cotidiano - forma espontânea - Filosofia.
d) Conhecimento filosófico - rigorosidade metódica - Ciência.
e) Conhecimento científico - rigorosidade metódica - Ciência.

Faça valer a pena

2. Um dos aspectos centrais a respeito do ensino de Ciências Naturais 
nos primeiros anos da Educação Básica refere-se à necessidade de que as 
práticas educativas promovam a inserção dos estudantes em uma cultura 
científica que permita utilizar os conhecimentos científicos de modo 
autônomo e expressivo. As discussões em torno da alfabetização científica 
auxiliam nesse propósito e têm indicado alguns caminhos possíveis para o 
trabalho com Ciências Naturais na escola. 
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Assinale a alternativa que apresenta de modo correto os principais 
pressupostos da alfabetização científica no contexto escolar: 
a) Significa, de um modo geral, favorecer uma formação específica, 
garantindo que o acesso aos conhecimentos científicos ocorra de modo 
articulado com as aulas de Língua Portuguesa, alfabetizando a linguagem 
oral, escrita e científica de modo articulado. 
b) Significa, de um modo geral, favorecer uma formação para a 
cidadania, garantindo que o acesso aos conhecimentos científicos ocorra 
paulatinamente e de acordo com a condição social e econômica de 
determinado grupo. 
c) Significa, de um modo geral, favorecer uma formação científica, 
garantindo que o acesso aos conhecimentos científicos garanta a 
compreensão de como ocorre a Ciência desenvolvida por pesquisadores 
clássicos, sendo que, somente assim, os estudantes possam construir 
saberes que darão suporte para conviver nessa sociedade complexa, 
atuando, especialmente, em temas voltados à Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente.
d) Significa, de um modo geral, favorecer uma formação para a cidadania, 
garantindo que o acesso aos conhecimentos científicos ocorra de modo 
expressivo e garanta oportunidades para que os estudantes possam 
construir saberes que darão suporte para conviver nessa sociedade 
complexa, atuando, especialmente, em temas voltados à Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente.
e) Significa, de um modo geral, favorecer uma formação científica, 
garantindo que o acesso à Ciência seja disponibilizado apenas quando o 
aluno tem condições de compreendê-lo em sua forma mais abstrata, ou 
seja, a partir do 5º ano do Ensino Fundamental.

3. Ao longo da história das Ciências Naturais, ainda que novas tendências 
tenham mostrado a necessidade de rever as práticas pedagógicas, os 
reflexos nas salas de aulas prosseguem escassos. Por isso, a construção 
de um olhar mais aguçado e atento para essas questões é fundamental 
para contribuir com a configuração de um cenário de aprendizagem 
estimulante, criativo e participativo no contexto da escola. 
Várias tendências têm sido estudadas e divulgadas no cenário educacional, 
com o objetivo de explorar a contextualização dos conhecimentos 
científicos. Leia o quadro e relacione cada tendência com seu respectivo 
aspecto:
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1. Movimento CTS.
2. Alfabetização Científica.
3. Enfoque CTS no contexto escolar. 

A. É um termo usado de modo mais comum 
nos Estados Unidos, e tem o mesmo 
significado da expressão “Cultura Científica”.
B. Exige repensar a estrutura curricular 
dos conteúdos e destacar a Ciência e 
a Tecnologia de acordo com as novas 
dimensões que estão vinculadas à realidade 
social.
C. Primeiras manifestações dessa 
abordagem remontam à década de 1970.

a) 1 - B; 2 - A; 3 - C.
b) 1 - A; 2 - C; 3 - B.
c) 1 - C; 2 - A; 3 - B.
d) 1 - C; 2 - B; 3 - A.
e) 1 - B; 2 - C; 3 - A.
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Seção 2.3

Estratégias para aprendizagem das Ciências 
Naturais

Após a discussão sobre a seleção dos conteúdos de Ciências 
Naturais por meio da apresentação de documentos curriculares, 
nossas reflexões se concentraram na identificação de elementos 
que pudessem favorecer a contextualização dos conhecimentos 
científicos. Para atender a essa finalidade, nos aproximamos de 
algumas perspectivas que têm grande destaque nos estudos voltados 
à aprendizagem das Ciências Naturais e são identificadas como o 
movimento CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade – e a Alfabetização 
Científica. 

Os pressupostos de tais abordagens ofereceram subsídios para 
que o grupo da professora Ana identificasse de aspectos fundamentais 
que precisavam integrar a proposta pedagógica da escola. Assim, 
elegeram a perspectiva interdisciplinar como um caminho favorável 
à contextualização dos conhecimentos científicos, propondo o 
movimento CTS articulado com a alfabetização científica dos alunos 
por meio de atividades investigativas. 

Ao pensarem nas atividades investigativas como foco do trabalho, 
os professores começaram a refletir sobre quais seriam as estratégias 
adequadas para o desenvolvimento de posturas dessa natureza. 
Portanto, o grupo de docentes se colocou diante de um novo desafio: 
pensar em ações mais adequadas para propiciar aproximação das 
crianças com atividades de cunho científico, de modo contextualizado 
e significativo. Diante disso, alguns questionamentos foram essenciais, 
como: quais elementos contribuem com desenvolvimento de 
ações que aproximem os alunos da cultura científica por meio de 
uma postura investigativa? É possível fazer uso dos procedimentos 
inerentes à metodologia científica com os alunos? De que maneira 
isso pode ocorrer em sala de aula?

Diálogo aberto 
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Iniciamos a unidade dialogando sobre aspectos essenciais que 
auxiliam na definição de conteúdos de Ciências Naturais, utilizando 
como referência alguns documentos curriculares que abordam 
essa temática. Para dar continuidade ao processo de construção do 
trabalho pedagógico, na Seção 2.2 apresentamos algumas discussões 
relativas à contextualização dos conhecimentos científicos na sala de 
aula. Para tanto, foram abordadas perspectivas que contribuem com 
a compreensão da Ciência vinculada às questões sociais, políticas, 
culturais e econômicas, interferindo nas relações humanas e no 
modo como o homem explora a natureza. Assim, foram apresentados 
pressupostos da alfabetização científica e do movimento CTS, bem 
como suas implicações para o trabalho pedagógico no ensino de 
Ciências Naturais.

Nessas duas primeiras seções da unidade, buscamos proporcionar 
reflexões sobre a especificidade do conhecimento científico no 
âmbito escolar, para que seja possível desenvolver um trabalho 
coerente com os propósitos atuais voltados ao ensino de Ciências 
na escola, já discutidos desde a primeira unidade. Conforme os 
estudos desenvolvidos até o momento, percebemos a relevância 
das temáticas das Ciências Naturais desde o início da escolarização 
das crianças, de modo que elas possam ter contato com a cultura 
científica já no contexto da Educação Infantil. No entanto, esse 
trabalho precisa ser desenvolvido de maneira que estimule o interesse 
e a curiosidade e contribua para a compreensão da Ciência como 
parte do nosso cotidiano. 

Sabe-se que o ensino de Ciências tanto nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental como na Educação Infantil possui certas 
especificidades, em razão das características do desenvolvimento das 
crianças, exigindo a construção de práticas pedagógicas adequadas 
a essa faixa etária. Assim, além da seleção de conteúdos e tendências 
que auxiliem a contextualização dos conhecimentos científicos, é 
necessário trabalhar o planejamento de estratégias coerentes com as 
peculiaridades da aprendizagem infantil. 

Vale destacar que:

Não pode faltar
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Durante um bom tempo e ainda hoje, de forma menos 
significativa, acreditou-se que a iniciação ao mundo 
da ciência só deveria ocorrer após o processo de 
alfabetização e iniciação matemática, ficando, portanto, 
o seu aprendizado postergado aos anos intermediários 
e finais do ensino fundamental. Entre as correntes 
que defendiam essa posição, estavam aqueles que 
acreditavam que o conhecimento científico é inacessível 
à compreensão das crianças, dada a sua complexidade. 
Essa afirmação comporta não somente a incompreensão 
das características psicológicas do pensamento infantil, 
mas também, a desvalorização da criança como sujeito 
social. (PORTO; RAMOS; GOULART, 2009, p. 22)

Considerando as reflexões inerentes ao processo de planejamento do 
trabalho pedagógico, vale pensar sobre os seguintes aspectos:

• Quem são os meus alunos?

• Quais as características da minha turma?

• Quais procedimentos são favoráveis à aprendizagem de conhecimentos 
científicos?

• De que maneira posso planejar aulas que estimulem a curiosidade, o 
interesse e a participação da turma?

• Quais estratégias aproximam os alunos da cultura científica?

Reflita

Nesta seção, vamos apresentar propostas e orientações que podem 
contribuir com a elaboração de ações e procedimentos favoráveis 
à aprendizagem dos conhecimentos científicos nas primeiras fases 
da Educação Básica. Porém, vale lembrar que o desenvolvimento 
desse trabalho precisar estar vinculado ao propósito de formação 
para cidadania, para que os conhecimentos relativos às Ciências se 
constituam como fonte de participação ativa e representativa nas 
questões científicas e tecnológicas. 

Nesse contexto, convém observar também as práticas pedagógicas 
que têm sido utilizadas de modo frequente nas salas de aula, pois, de 
um modo geral, muitas delas ainda estão marcadas por uma postura 
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tradicional e conservadora, sem a participação efetiva dos alunos. 
Ademais, em alguns casos, observa-se também o uso habitual de uma 
única perspectiva, como, por exemplo, as aulas expositivas, centradas 
na figura do professor. Tais práticas podem estimular o desinteresse 
pelas aulas de Ciências (não só por essa disciplina, mas pelas demais 
também) e contribuir para a construção de conhecimentos de modo 
fragmentado e sem sentido.

Essas dificuldades relativas à construção de práticas pedagógicas 
mais coerentes com os objetivos de Ciências Naturais no âmbito 
escolar (que têm sido apontados por estudiosos da área e por meio 
de documentos curriculares) e mais adequadas ao modo como 
os alunos constroem os conhecimentos fazem parte de uma 
problemática histórica.

Para Marsulo e Silva (2005, p. 3):

Assimile

As origens da insatisfação e preocupações 
decorrentes com o ensino de Ciências podem 
ser melhor compreendidas quando se resgata a 
concepção positivista responsável pela consolidação 
dos paradigmas científicos atuais. Por outra parte, 
precisa-se considerar que o desenvolvimento e os 
triunfos das civilizações modernas são, em grande 
parte, devido ao desenvolvimento da ciência 
objetiva e da aplicação do método científico ao 
processo de construção dos conhecimentos. 
Este método contribuiu significativamente para o 
desenvolvimento da ciência, mas, ao mesmo tempo, 
constituiu-se em paradigma epistemológico que foi 
responsável, com seus princípios e leis, pelos modos 
de conduzir o ensino. Percebe-se isso, de modo 
especial, na lógica da construção e organização 
curricular escolar e nas ações desenvolvidas em sala 
de aula. 

Foi possível observar no estudo da primeira unidade alguns 
aspectos relativos ao percurso histórico do ensino de Ciências 
Naturais, especialmente no Brasil, ficando evidentes os desafios para 
que a reconfiguração do trabalho pedagógico se efetive no cenário 
escolar. 
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Na década de 1950, no contexto da educação brasileira, o 
movimento da Escola Nova influenciou a substituição dos métodos 
tradicionais por uma metodologia ativa, como alternativa para que os 
alunos tivessem "maior liberdade e autonomia para que participassem 
ativamente do processo de construção de conhecimento, 
contrapondo-se ao ensino teórico, livresco, memorístico e 
transmissivo" (PORTO; RAMOS; GOULART, 2009, p. 16). Para que esse 
movimento se concretizasse, pretendia-se, dentre várias intenções:

[...] substituir os métodos expositivos por métodos 
ativos. Nessa perspectiva, aulas práticas, desenvolvidas 
no laboratório, deveriam desenvolver atividades que 
motivassem e auxiliassem os alunos na compreensão 
de conceitos. "Aprender fazendo" era a grande meta das 
aulas práticas. O aluno deveria ser capaz de "redescobrir" 
o já conhecido pela ciência, apropriando-se da sua forma 
de trabalho - o método científico. (PORTO; RAMOS; 
GOULART, 2009, p. 16)

No entanto, Porto, Ramos e Goulart (2009) explicam que os 
programas oficiais recebiam forte influência das literaturas europeias 
e norte-americanas, com uso de livros-textos, marcando de modo 
evidente as práticas escolares.

Na década de 1960, "como consequência do uso do método 
científico, estimulava-se a participação do aluno nas diferentes etapas 
envolvidas, desde o levantamento de hipóteses até a aplicação dos 
resultados obtidos" (PORTO; RAMOS; GOULART, 2009, p. 17). De 
certa forma, essas características contribuíram para fomentar nas 
escolas o uso do método científico "como o único método capaz de 
contribuir efetivamente para a construção do conhecimento", sendo 
que grade parte dos "professores, nomeadamente, os que atuavam 
no ensino de Ciências, baseavam-se no pressuposto de que tal 
método conduzia ao conhecimento verdadeiro" (MARSULO; SILVA, 
2005, p. 2).  Assim:

Durante muito tempo, os professores dedicados ao 
ensino de Ciências tomaram, para suas práticas de 
ensino, as contribuições provenientes de procedimentos 
que orientavam os cientistas no desenvolvimento de 
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suas pesquisas. Embora nem sempre de modo feliz, em 
alguns casos, tais procedimentos de pesquisa, pareciam 
tão eficazes que não se via razão pela qual também não 
se aplicasse nas práticas escolares. Obviamente foram 
esses procedimentos ditos científicos que atuaram como 
legitimadores de uma certa forma de se ensinar Ciências. 
(MARSULO; SILVA, 2005, p. 1)

Ainda que na década de 1970 várias discussões a respeito da não 
neutralidade da Ciência e dos seus efeitos na vida no planeta tenham 
sido incorporadas no discurso educacional, no sentido de colaborar 
com novas posturas diante do conhecimento científico, 

a formação do indivíduo crítico e reflexivo ficava apenas na 
intenção. Por outro lado, aqueles que haviam incorporado 
em sua prática de sala de aula a metodologia científica, 
ainda a usaram por longo tempo e, em alguns casos, 
inadvertidamente, como uma metodologia de ensino de 
Ciências. (PORTO; RAMOS; GOULART, 2009, p. 17)

A partir da década de 1980, prosseguem novas propostas na área da 
educação no que se refere à prática pedagógica e também no que diz 
respeito à construção do conhecimento por parte dos alunos. Várias 
correntes da Psicologia, fundamentadas na abordagem construtivista, 
demonstraram a existência de concepções espontâneas, antes 
mesmo da construção de conhecimentos de natureza científica 
pelas crianças. Ademais, pesquisadores confirmaram que o simples 
experimentar não era suficiente para aquisição do conhecimento 
científico (PORTO; RAMOS; GOULART, 2009, p. 17).

Tais considerações demonstram que "as Ciências passaram por 
uma evolução epistemológica: de um ensino em que predominava 
interesses técnicos para um ensino em que se promove uma outra 
relação entre aluno-conhecimento" (MARSULO; SILVA, 2005, p. 2). 
Ainda que as práticas escolares apresentem, de um modo geral, 
certa dificuldade para incorporar essas concepções, pode-se dizer 
que o reconhecimento de como se processa a aprendizagem trouxe 
consideráveis contribuições para a configuração de novas metodologias 
baseadas nesses pressupostos. 

No que se refere ao uso do método científico como metodologia 
das aulas, acreditava-se que tal ação garantiria a validação das teorias 
por meio da observação e do experimento. Assim: 
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Adotava-se, com isso, um modelo linear de ensino, que 
requeria dos alunos, entre outras aptidões e habilidades, a 
capacidade de observação, de formulação de perguntas, 
de elaboração de hipóteses, de verificação das hipóteses 
formuladas e, a partir disso, acreditava-se na ampliação/
construção dos conhecimentos ditos científicos. 
Contudo, perceberam-se os limites desse método, 
algumas de suas ambiguidades e suas inadequações, 
tendo em vista que se passou a perceber de que não 
existe um único método, bem como não existe método 
que possibilite assegurar a veracidade de uma teoria. 
(MARSULO; SILVA, 2005, p. 2)

é preciso examinar os fenômenos em cada uma de 
suas dimensões, mas de forma multidimensional. Nesse 
sentido, entende-se que as etapas do método científico 
não necessitam ser estáticas, mas dinâmicas e abertas.
(MARSULO; SILVA, 2005, p. 7)

As maiores críticas ao uso do método científico nas aulas de 
Ciências dizem respeito ao modo como ele era (e ainda continua 
sendo, em alguns casos) explorado com os alunos, ou seja, a 
metodologia científica não se trata de uma atividade isolada, com uma 
sequência de ações estáticas e lineares que resulte em uma verdade 
absoluta e inquestionável, mas representa um processo investigativo 
sujeito a alterações e interferências de natureza diversa. De tal modo, 
a problemática em razão do uso do método científico nas práticas 
escolares não significa retirá-lo da prática pedagógica, mas reconfigurá-
-lo, de maneira que as atividades práticas ou experimentais não se 
constituam "como fim e nem tampouco desenvolvidas e comparadas 
com a ação dos cientistas" (MARSULO; SILVA, 2005, p. 5).

Portanto, os professores podem utilizar o método científico não 
como uma metodologia única e exclusiva, mas como parte de um 
processo mais amplo que integre a construção de uma postura 
investigativa, contextualizada e que considere os elementos (históricos, 
sociais, culturais) que interferem nessa configuração, afinal,

De tal modo, dadas as características do conhecimento científico 
e do seu processo de elaboração, habilidades como observação, 
descrição, experimentação, comparação, registro e questionamentos 
são indispensáveis para o ensino e aprendizagem de Ciências Naturais, 
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1 Esquema elaborado por Marsulo e Silva (2005), denominado como Visão tradicional 
do método científico.

A ação pedagógica, quando desenvolvida no âmbito 
do 'método científico' tradicional, não pode ser julgada 
como válida ou não, pois o método tal qual era proposto 
no passado não permite afirmar que algo esteja errado. 
O que se pode dizer é que há diferentes pontos de vista 
em relação ao método científico hoje. Logo, argumenta-
-se que o(s) método(s) científico permite múltiplas 
interpretações. Nesse sentido, reafirma-se que isso 

perspectiva de círculo dinâmico, permite o avanço para 
novos níveis de conhecimento, pois surge, a partir de 
críticas e reformulações, a criação de novas hipóteses, 
num percurso não mais linear e muito estruturado, do 
tradicional método científico [...] (MARSULO; SILVA, 
2005, p. 11).

pois representam elementos intrínsecos à atividade científica que 
precisam ser explorados desde o início da escolarização.

No entanto, tais habilidades necessitam integrar um trabalho que 
considere as múltiplas dimensões em que a Ciência se desenvolve 
(situada em um determinado contexto histórico), principalmente no 
que diz respeito à natureza desse conhecimento e aos interesses 
que nele operam. Dentre as várias possibilidades de trabalhar com 
as ações inerentes à produção científica, o uso das habilidades que 
compõem o processo investigativo pode representar uma estratégia 
promissora, desde que o considere como parte de um amplo 
contexto de relações. 

Assim, conforme explicam Marsulo e Silva (2005), não se deve 
considerar as etapas desse processo de construção como lineares e 
fechadas, tais como uma sequência de ações estáticas envolvendo: 
observação de um fato; formulação de um problema; formulação ou 
elaboração de uma hipótese; elaboração de experiências controladas 
que testam as hipóteses; observação experimental; e conclusão1. De 
acordo com os autores, esse processo precisa ser concebido como 
um contexto de relações em que haja muita movimentação, "como 
uma teia (rede, emaranhado) onde se inserem inúmeros fatores sociais, 
culturais, ambientais" (MARSULO; SILVA, 2005, p. 10). Assim, essa 

Tais considerações permitem concluir que:
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não significa que o método científico não tenha mais 
valor, ao contrário, apresenta-se uma outra perspectiva 
de reorganizar a ciência a partir de seus elementos 
constitutivos. Esta é uma outra lógica de organização na 
qual a realidade está sujeita a múltiplas interpretações, a 
leituras múltiplas e usos múltiplos [...]. (MARSULO; SILVA, 
2005, p. 11)

De modo complementar às estratégias que favorecem a construção 
de uma postura investigativa a partir do uso de habilidades inerentes ao 
processo de construção das Ciências Naturais, outras ações podem ser 
utilizadas pelos professores durante as aulas (tanto no espaço da sala 
de aula como em outros ambientes), de modo que favoreçam uma 
aprendizagem compartilhada e que situem os alunos como parte do 
processo de ensino. 

Ao trabalhar Ciências Naturais com os alunos, ainda que sejam 
consideradas as concepções espontâneas que eles constroem sobre 
determinados conceitos, o principal objetivo consiste em proporcionar 
a insatisfação das crianças diante das explicações de senso comum, 
para que se apropriem de novas maneiras de explicar e compreender 
o mundo por meio do conhecimento científico. Nesse sentido, é 
importante que o aluno perceba que "as ideias que ele apresenta podem 
ser insuficientes para explicar os fenômenos, mesmo que inicialmente 
lhe satisfaça a curiosidade, sendo necessário redimensionar as suas 
explicações" (PORTO; RAMOS; GOULART, 2009, p. 38).

Todavia, vale frisar que não se trata de um processo de substituição 
automática, ou seja, de alterar as concepções espontâneas pelo 
conhecimento científico, "mas por reestruturação das leituras 
significativas realizadas pela criança, com base na concepção de que o 
seu modelo não é suficiente para explicar a situação problematizada e 
as situações futuras" (PORTO; RAMOS; GOULART, 2009, p. 39). Nesse 
contexto, a postura do professor em intervir nesse processo de modo 
a estimular e acompanhar essa problematização é fundamental, sendo 
necessário que:

O professor respeite a construção do conhecimento 
pelo aluno, permitindo, durante o seu processo de 
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escolarização, que não termina no ano em curso, que 
ele amplie a sua visão e as explicações sobre tema 
sem estudo, num processo permanente de confronto 
entre diferentes ideias. Para isso é desejável que várias 
estratégias e recursos sejam utilizados pelo professor. 
Cabe-lhe selecionar os conteúdos e as estratégias de 
ensino que serão utilizadas em sala de aula, pensando 
em situações para apresentar o problema inicial, como 
motivar o estudo do tema, verificar o que os alunos já 
sabem a respeito do tema ou outros conhecimentos a eles 
relacionados, que recursos utilizar para tornar a aula mais 
interessante e motivadora. (PORTO; RAMOS; GOULART, 
2009, p. 39)

Vale acrescentar também a importância de abordar questões 
relativas ao cotidiano dos alunos, no sentido de aproveitar as situações 
que caracterizam a realidade local em que residem como elementos 
articuladores das discussões em aula. Essas relações favorecem 
a contextualização dos conhecimentos científicos, de modo que 
compreendam a presença da Ciência nas situações do dia a dia. 

Abordar a realidade local como um fator intrínseco ao processo 
de ensino exige a construção de um trabalho coletivo desenvolvido 
entre os profissionais da escola e a comunidade, sendo que um passo 
importante, conforme explica Borges (2012), consiste na elaboração de 
um projeto pedagógico participativo. Neste sentido:

É a partir do diagnóstico dessa realidade que devem 
nascer possibilidades de desenvolvimento de projetos 
educacionais voltados para a melhoria da qualidade 
do ensino. Cabe, então, indagarmos: Que aspectos da 
realidade podem ser vivenciados pelos alunos durante o 
desenvolvimento de um tema ligado à questão ambiental 
ou de saúde da população? Que aspectos dessa realidade 
podem ser analisados a partir do conhecimento científico? 
Que locais podem ser utilizados como ambientes 
educativos para o desenvolvimento de conteúdos 
conceituais, procedimentais e atitudinais? Que pessoas 
da comunidade podem contribuir com informações e 
recursos materiais para o ensino de Ciências? (BORGES, 
2012, p. 167)
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De fato, tais indicações confirmam a complexidade do trabalho 
pedagógico, especialmente na área de Ciências Naturais, exigindo uma 
postura comprometida, crítica e reflexiva de todos aqueles que, mesmo 
que indiretamente, estejam envolvidos com as práticas educativas que 
ocorrem no âmbito da escola. Considerando as discussões sobre as 
estratégias passíveis de serem utilizadas nas aulas de Ciências Naturais, 
vale refletir sobre o acompanhamento das aprendizagens, ou seja, de 
que maneira o professor poderá avaliar os avanços e as dificuldades 
dos alunos, identificando aspectos que auxiliem no redirecionamento 
do trabalho pedagógico.

 De acordo com Kindel (2012), as práticas avaliativas, de um modo 
geral, têm sido fundamentadas em uma concepção fragmentada, já 
que têm sido realizadas por momentos específicos e por meio de um 
único instrumento, denominado, muitas vezes, por "prova". 

Diante dessa problemática, e reconhecendo o caráter limitado 
dessa perspectiva que concebe a avaliação como uma etapa final 
do processo de aprendizagem, vários pesquisadores têm abordado 
novas dimensões para o acompanhamento do trabalho pedagógico, 
estimulando o uso da avaliação durante todo o percurso de construção 
de conhecimentos, de modo contextualizado e não linear. Entretanto, 
reconhecendo a avaliação como instrumento norteador de toda 
trajetória de construção de conhecimentos, é imprescindível que sejam 
estabelecidos critérios, diante dos objetivos de ensino propostos, de 
maneira que o professor tenha subsídios para observar as aprendizagens 
consolidadas e aquelas que ainda precisam ser trabalhadas novamente 
ou de modo diversificado. 

Outro aspecto a ser considerado no processo avaliativo refere-se à 
concepção de erro, ou seja, quando o aluno não emite uma devolutiva 
de acordo com o esperado para determinado conceito. Ao conceber 
o percurso de aprendizagem a partir de um acompanhamento 
contínuo, o "erro é reconhecido como um elemento que permite ao 
aluno entrar em contato com seu próprio processo de aprendizagem, 
perceber que há diferenças entre o senso comum e os conhecimentos 
científicos [...]" (BRASIL, 1997, p. 37). Assim, ele se reveste de um caráter 
positivo, no sentido de oferecer elementos que auxiliem o professor na 
identificação das intervenções necessárias que possibilitem avançar na 
compreensão dos conteúdos trabalhados. Dessa forma, corrobora-se 
com uma concepção de avaliação processual:
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[...] sendo valiosa e indispensável no ensino-aprendizagem, 
pois fornece dados significativos para o aluno sobre o 
desempenho dele (avanços, dificuldades e possibilidades), 
ao mesmo tempo em que dá subsídios para a reflexão 
da prática do professor. A avaliação deve, então, iniciar-
se desde o momento em que o aluno explicita seus 
conhecimentos sobre aquilo que vai ser ensinado e 
continua a evidenciar-se ao longo do processo de 
aquisição do conhecimento. (PORTO; RAMOS; GOULART, 
2009, p. 134)

Conforme explica Kindel (2012), a avaliação pode se caracterizar por 
diferentes elementos, dependendo do propósito do professor na 
identificação das aprendizagens dos alunos. Assim, temos: 

• Avaliação formativa: integra o percurso de aprendizagem de modo 
contínuo, almejando reorientá-lo. 

• Avaliação somativa: geralmente ocorre ao final do processo, pois tem 
a intenção de verificar um resultado final. 

• Avaliação diagnóstica: proposta no início do processo de aprendizagem, 
para que o professor identifique os conhecimentos de sua turma, no 
sentido de elaborar o seu planejamento.

Exemplificando

Vale destacar que, no contexto da Educação Infantil, os professores: 

[...] procuram realizar avaliações com cunho mais 
formativo, acompanhando continuamente os processos 
de aprendizagem das crianças, sem a necessidade de 
pontuar ou atribuir um indicador numérico. Um dos 
objetivos parece ser que elas aprendam a gostar de 
aprender e para isso desenvolvam, sobretudo, o desejo 
de estar e continuar na escola nos anos seguintes, que 
serão muitos...
Entretanto, a lógica da classificação e da seleção no 
processo de avaliar a partir do ensino fundamental faz 
parte da cultura escolar e poucas vezes é questionada; 
o uso de notas escolares, gerando um sistema 
classificatório dos alunos. (KINDEL, 2012, p. 85)
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Portanto, ao tratar das práticas avaliativas no ensino de Ciências 
Naturais, cabe considerar as perspectivas que orientam as concepções 
de ensino e aprendizagem, no sentido de estabelecer práticas coerentes 
com tais propósitos: valorizar a trajetória de aprendizagem construída 
pelo aluno, suas concepções espontâneas e os seus erros. Todos esses 
elementos serão usados a favor da aprendizagem. 

Pesquise mais

O artigo a seguir pode contribuir com o aprofundamento das 
questões relativas ao uso do método científico nas aulas de Ciências, 
problematizando questões atuais e históricas.  

MARSULO, Marly Aparecida G.; SILVA, Rejane Maria G. da. Os métodos 
científicos como possibilidade de construção de conhecimentos no 
ensino de ciências. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 
v. 4, n. 3, 2005. Disponível em: <http://reec.uvigo.es/volumenes/
volumen4/ART3_Vol4_N3.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2017.

Considerando a necessidade de configurar as atividades 
investigativas no trabalho pedagógico com os alunos, dentre as 
várias possibilidades, os professores começaram a refletir sobre o 
uso da metodologia científica em sala de aula. Seria viável? Assim, 
fundamentados pelas discussões apresentadas nesta seção, o grupo 
da professora Ana desenvolveu uma pesquisa aprofundada sobre o 
assunto e compreendeu aspectos fundamentais sobre essa temática. 

Primeiro, identificaram a necessidade de conhecer o percurso 
histórico das práticas pedagógicas no ensino de Ciências Naturais 
e o uso do método científico como metodologia das aulas, para 
compreender os reflexos nas ações dos professores nos dias de hoje. 
Muito se discute sobre o uso ou não do método científico em sala de 
aula; no entanto, percebemos que o ponto-chave desse impasse não 
está na presença do método científico nas aulas de Ciências, mas na 
maneira como ele é abordado e explorado. 

É muito importante que os alunos compreendam as ações inerentes 
ao processo de construção dos conhecimentos científicos, tais como: 
observação, levantamento de hipóteses, experimentação, conclusão 
etc., para que possam desenvolver habilidades de investigação. No 

Sem medo de errar
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entanto, esse conhecimento não deve ser feito de modo que o método 
científico seja explorado por meio de etapas fechadas e sequenciais, 
mas como um processo que integre um contexto de relações em que 
haja muita movimentação. Afinal, a construção do conhecimento pela 
Ciência não é linear e concorre com inúmeras interferências, pois se 
trata de uma construção humana. Logo, é perfeitamente possível que 
o professor aborde as características da metodologia científica em suas 
aulas por meio de atividades investigativas contextualizadas e dinâmicas, 
que permitam a construção de uma visão de Ciência problematizadora 
e crítica.

Com os estudos das Unidades 1 e 2, encontramos elementos que 
podem auxiliar na elaboração de ações que permitam ao professor 
o desenvolvimento de um trabalho articulado na área das Ciências 
Naturais, no sentido de construir uma trajetória de aprendizagem 
gradual e que permita ao aluno participar ativamente desse processo. 
Portanto, a escolha de objetivos, conteúdos, estratégias, recursos, 
materiais didáticos e práticas avaliativas integra um trabalho complexo 
de reflexão conjunta que se fundamenta em estudos de natureza 
diversa. O planejamento do trabalho pedagógico com foco na 
sequência de ações que se complementam (e que resulte em 
aprendizagens de qualidade) requer, primeiramente, a elaboração de 
questionamentos que auxiliem na definição de caminhos coerentes 
com as características do público infantil e com as especificidades da 
presença da Ciência no cenário escolar.

Avançando na prática 

Reflexões sobre avaliação

Descrição da situação-problema

Patrícia, uma professora do 4º ano do ensino fundamental 
de uma escola privada, trabalhou uma listagem de assuntos 
de Ciências Naturais referentes a um bimestre letivo por meio 
de textos explicativos, com questionários caracterizados com 
perguntas objetivas e dissertativas sobre o conteúdo. Ao final do 
bimestre, a professora solicitou que a turma estudasse todos os 
textos trabalhados, assim como as questões, pois fariam uma 
prova para validação das aprendizagens. Para elaboração da prova, 
ela selecionou algumas das questões já trabalhadas nos textos 



U2 - Conteúdos e estratégias para o ensino de Ciências Naturais 103

utilizados em sala de aula, pois enfatizou que exigiria apenas o que 
haviam trabalhado em classe. 

No dia da prova, os alunos estavam apreensivos, no entanto, 
desenvolveram a atividade, respondendo às questões solicitadas. 
A professora realizou a correção das provas e ficou muito feliz 
com o resultado, pois os alunos tiveram um ótimo desempenho, 
acertando praticamente todas as questões. 

Considerando que os alunos haviam compreendido os 
conteúdos, a professora tinha a certeza de que eles teriam um 
bom desempenho na apresentação sobre a cadeia alimentar na 
feira de ciências da escola. A relação entre os seres vivos foi um 
dos conteúdos explorados no bimestre em questão. No entanto, 
infelizmente, não ocorreu o esperado e os alunos tiveram muita 
dificuldade para expor oralmente os conhecimentos relativos 
à cadeia alimentar, solicitando a presença da professora para o 
desenvolvimento das explicações. 

O que pode ter ocorrido? Se os alunos foram tão bem na 
avaliação, por qual motivo não conseguiram compartilhar as 
aprendizagens?

Resolução da situação-problema

A concepção de avaliação da professora Patrícia corresponde 
a uma visão mais tradicional, considerando que os alunos 
precisam emitir uma devolutiva ao final do processo de ensino 
de determinados conteúdos, conforme o que foi trabalhado em 
sala. Ademais, no que se refere ao processo de construção de 
conhecimentos científicos, a referida docente acredita que as aulas 
expositivas centradas na figura do professor são suficientes para 
favorecer a aprendizagem de conceitos científicos pelos alunos.

O uso de textos e questionários pode ocorrer durante as aulas, 
mas não pode ser o único recurso didático para o trabalho em sala. 
Conforme pudemos observar, essa era uma prática recorrente 
nas aulas da professora Patrícia e a fez crer que a aprendizagem 
estava se efetivando, de fato, em razão da devolutiva dos alunos na 
avaliação, conforme as questões estudadas em aula. No entanto, 
com o resultado na feira de ciências da escola, concluímos que 
os alunos podem ter memorizado apenas os conceitos relativos 
ao conteúdo estudado e, assim, não conseguiram construir 
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generalizações e aplicar seus conhecimentos em contextos 
diferentes. 

Portanto, a aprendizagem ocorreu de modo fragmentado. 
Com certeza, essa foi uma situação fundamental para que Patrícia 
pudesse refletir a respeito de suas ações como docente e de 
que aspectos precisam ser alterados, em relação à construção 
de conhecimentos pelos alunos de modo significativo e 
contextualizado e, ainda, quais ações e procedimentos podem ser 
mais adequados para essa finalidade.

1. O uso do método científico como metodologia das aulas de Ciências 
Naturais tem sido alvo de intensas discussões ao longo do tempo. Sabe-
-se da importância de abordar as ações relativas à atividade científica, 
porém destaca-se a necessidade de avaliar o modo como esse trabalho 
é desenvolvido na prática pedagógica, especialmente quando se trata da 
escolarização infantil.  
No que se refere às discussões sobre o uso do método científico como 
metodologia das aulas, assinale a alternativa que completa a afirmação a 
seguir de modo correto:
As maiores críticas ao uso do método científico nas aulas de Ciências 
dizem respeito ao modo como ele era explorado com os alunos, ou seja... 
a) A metodologia científica precisa ser abordada como uma atividade 
isolada, uma sequência de ações estáticas e lineares que resulta em uma 
verdade absoluta e inquestionável.
b) A metodologia científica não se trata de uma atividade isolada, com 
uma sequência de ações estáticas e lineares que resulte em uma verdade 
absoluta e inquestionável, mas representa um processo investigativo 
sujeito a alterações e interferências de natureza diversa.
c) A metodologia científica não se trata de uma atividade isolada, com 
uma sequência de ações estáticas e lineares, mas representa um processo 
investigativo que resulta em uma verdade absoluta e inquestionável.
d) A metodologia científica representa uma atividade isolada, com uma 
sequência de ações estáticas e lineares que resulta em uma verdade 
absoluta e inquestionável, pois o processo investigativo não está sujeito a 
alterações e interferências de natureza diversa.
e) A metodologia científica não se trata de uma atividade isolada, com 
uma sequência de ações estáticas e lineares que resulta em uma verdade 
absoluta e inquestionável, mas representa um processo investigativo que 
pouco contribui para a aprendizagem dos conhecimentos científicos.

Faça valer a pena
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2. Vários pesquisadores da área do ensino de Ciências Naturais têm se 
dedicado na construção de caminhos possíveis no terreno da prática 
pedagógica para ser possível a construção de aprendizagens significativas 
e contextualizadas, de modo que o aluno compreenda a natureza do 
conhecimento científico e as características inerentes à sua produção. 
Considerando as discussões sobre o uso do método científico nas aulas de 
Ciências Naturais, leia as afirmações a seguir, assinalando V para verdadeiro 
e F para falso:
( ) Os professores devem utilizar o método científico como parte de 
suas aulas de Ciências Naturais a fim de adotar uma metodologia única e 
exclusiva. 
( ) Habilidades como observação, descrição, experimentação, 
comparação, registro e questionamentos são indispensáveis para o 
ensino e aprendizagem de Ciências Naturais, pois representam elementos 
intrínsecos à atividade científica. 
( ) Na década de 1960, o uso do método científico tinha como objetivo 
estimular a participação do aluno nas diferentes etapas envolvidas, do 
levantamento de hipóteses até a aplicação dos resultados.
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
a) V - F - F.
b) F - F - F.
c) V - F - V.

d) F - V - V.
e) V - V - V.

3. Sobre o ensino de Ciências Naturais, várias tendências e perspectivas 
dominantes ainda emitem reflexos nas práticas pedagógicas atuais. No 
que diz respeito ao cenário brasileiro, percebe-se vários desafios que se 
colocam para a educação científica desde a década de 1950. 
Considerando os principais acontecimentos e as influências na prática 
pedagógica no ensino de Ciências Naturais ao longo do tempo, relacione 
corretamente as datas com suas respectivas características:

1. 1950.

2. 1960.

3. 1970.

4. 1980.

( ) O uso do método científico tinha como objetivo estimular 
a participação do aluno nas diferentes etapas envolvidas, 
desde o levantamento de hipóteses até a aplicação dos 
resultados. 
( ) Várias discussões a respeito da não neutralidade da 
Ciência e dos seus efeitos na vida no planeta influenciaram 
o discurso educacional, no sentido de colaborar com novas 
posturas diante do conhecimento científico.
( ) Prosseguem novas propostas na área da educação no 
que se refere à prática pedagógica e também no que diz 
respeito à construção do conhecimento por parte dos alunos.
( ) O movimento da Escola Nova influenciou a substituição 
dos métodos tradicionais por uma metodologia ativa.
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a) 1 - 2 - 3 - 4.
b) 4 - 3 - 2 - 1.
c) 3 - 2 - 4 - 1.
d) 1 - 4 - 2 - 3.
e) 2 - 3 - 4 - 1.
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Unidade 3

Práticas pedagógicas: 
algumas possibilidades para 
o trabalho com Ciências 
Naturais

Várias reflexões sobre o ensino de Ciências Naturais no início 
da escolarização têm nos acompanhado durante os estudos 
deste livro didático, visando contribuir para a construção de 
um trabalho pedagógico de qualidade. Desde a Unidade 1, 
buscamos compreender questões relativas à presença da 
Ciência na escola, a partir da Educação Infantil, considerando 
as características da trajetória histórica, os aspectos legais, 
assim como as tendências atuais que circundam essa temática. 
Na Unidade 2, discutimos os aspectos fundamentais que se 
constituem como elementos-chave para a elaboração das aulas 
de Ciências Naturais, identificando o planejamento como um 
percurso complexo que integra várias ações que competem 
tanto ao professor como à escola, afinal, cabe à equipe de 
profissionais prezar por um trabalho compartilhado. 

Verificamos também questões que favorecem o processo 
de escolha de conteúdos e estratégias de ensino, considerando 
as características da turma, da comunidade e da própria 
instituição escolar. De fato, tais discussões ofereceram 
consideráveis contribuições ao grupo da professora Ana, no 
que se refere à estruturação do trabalho pedagógico por meio 
da seleção de temas significativos e estratégias coerentes com 
os propósitos delineados, principalmente no que diz respeito 
à formação para cidadania. Portanto, com a intenção de 
complementar e contextualizar ainda mais a organização do 
trabalho pedagógico, a presente unidade pretende auxiliar no 

Convite ao estudo
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aprofundamento do estudo de temas considerados relevantes 
para o ensino de Ciências Naturais, especialmente nos anos 
iniciais da Educação Fundamental. Tal relevância tem sido 
preconizada por documentos curriculares oficiais, tais como os 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (PCNs) 
e demais propostas elaboradas por diferentes estados brasileiros.

No que diz respeito ao tema "Ambiente", serão discutidos os 
assuntos:

• Abordagens e propostas para uma melhora na relação 
homem e natureza. 

• Reciclagem. 

• Ciclos da natureza.

• Questão do lixo e o meio ambiente.

No item que abordar a temática "Ser humano e saúde", 
teremos os assuntos:

• Educar para a saúde.

• Estratégias pedagógicas para uma aprendizagem 
significativa sobre as relações entre saúde e qualidade de vida.

• Ações de prevenção como estratégia de melhora da 
qualidade de vida individual e coletiva.

• Alimentação saudável.

Por fim, no último tópico, que trata dos "Recursos 
Tecnológicos e a mudança na qualidade de vida", veremos: 

• Os impactos relacionados aos avanços tecnológicos.

• Os recursos tecnológicos e a qualidade de vida.

• A comparação e classificação de diferentes materiais 
segundo sua finalidade, a origem de sua matéria-prima e os 
processos de produção.
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• A sustentabilidade.

Diante de tais temas, alguns questionamentos podem ser 
levantados:

• Como abordar o tema “Ambiente” de modo 
contextualizado, considerando a necessidade de melhorias na 
relação entre o homem e a natureza?

• De que modo o ensino de Ciências Naturais poderá 
abordar o conhecimento do corpo humano, contribuindo para 
a compreensão de aspectos estruturais e funcionais, assim 
como a construção de hábitos mais saudáveis?

• Como abordar o tema "Recursos Tecnológicos" no 
início da escolarização infantil, considerando as implicações 
desse assunto para as transformações na natureza e na 
qualidade de vida humana?

Espera-se que o grupo da professora Ana possa, de acordo 
com a realidade vivenciada na escola em que atua, desenvolva 
ações integradas e contextualizadas para as aulas de Ciências 
Naturais com base nas sugestões de aprofundamento dos 
temas abordados. 

Bons estudos!
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Seção 3.1

O tema “Ambiente” no início da escolarização 
infantil

Durante nossos estudos, buscamos compreender questões 
relevantes para o ensino de Ciências Naturais na escola, considerando 
aspectos teóricos e práticos que se complementam e auxiliam na 
construção de uma visão mais fundamentada da área. Nesse estudo 
progressivo, temos vivenciado situações que favorecem a construção 
do trabalho pedagógico para crianças, desde o início da Educação 
Básica, com foco na aprendizagem de conhecimentos científicos 
de modo contextualizado. Visando aprofundar essas reflexões, 
adentraremos em temas mais específicos, apresentando sugestões 
para o desenvolvimento das aulas de Ciências Naturais, considerando 
elementos já evidenciados a respeito da formação integral dos 
estudantes, rumo à garantia de exercício de cidadania consciente.

Para iniciar esse trabalho, o tema abordado refere-se ao ambiente 
e suas implicações para a reconfiguração das relações entre o 
homem e a natureza. Vale ressaltar a importância de discutir tais 
assuntos, em razão da intensa e agressiva intervenção humana na 
natureza. Com isso, o grupo da professora Ana buscou listar algumas 
situações observadas na escola em que atuam para definir ações 
contextualizadas no trabalho com temática ambiental. Pensando 
nessas questões, como essas observações podem ser realizadas? 
Quais elementos são fundamentais quando se trata de abordar o 
tema "ambiente" com os alunos? De que maneira podem contribuir 
com o desenvolvimento de posturas mais sustentáveis?

Diálogo aberto 

Não pode faltar

As discussões apresentadas até o momento mostraram que um 
tema muito presente na disciplina de Ciências Naturais, desde o início 
da Educação Básica, refere-se à relação entre o homem e a natureza. 
Percebemos que a novas concepções sobre a Ciência ressaltam a 
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necessidade de concebê-la como uma construção humana, passível 
de erros e questionamentos, e não como uma entidade que prega 
uma verdade absoluta. Nesse sentido, devemos reconhecer os 
avanços que a produção do conhecimento científico tem trazido 
para a vida no planeta, considerando suas consequências de modo 
analítico e crítico. 

Especialmente em relação à interferência do homem na natureza, 
vários movimentos têm evidenciado a necessidade de construir 
novas formas de intervenção, menos agressivas e mais sustentáveis. 
Conforme já apresentado em outros momentos do livro didático, 
movimentos como Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e a 
perspectiva da alfabetização científica têm no centro de suas 
preocupações proporcionar melhorias nas relações entre o homem 
e a natureza, a fim de evidenciar as consequências dessa intervenção 
desenfreada. Essas tendências têm se mostrado presentes nos 
currículos de Ciências Naturais, desde o início da Educação Básica, 
já que:

Em coerência com os princípios da educação ambiental 
(tema transversal Meio Ambiente), aponta-se a necessidade 
de reconstrução da relação homem-natureza, a fim de 
derrubar definitivamente a crença do homem como 
senhor da natureza e alheio a ela e ampliando-se o 
conhecimento sobre como a natureza se comporta e a 
vida se processa. (BRASIL, 1997, p. 45)

Portanto, de acordo com essas reflexões, abordaremos nesta 
primeira seção da Unidade 3, questões relativas à temática "Ambiente" 
nas aulas de Ciências Naturais desde o início da escolarização infantil. 

Ao pensar no ambiente, quais assuntos são pertinentes, considerando 
as implicações nas relações entre o homem e a natureza? É possível 
estabelecer relações com demais eixos de trabalho que constituem a 
área de Ciências Naturais? Seria possível, também, explorar as questões 
ambientais desde a Educação Infantil?

Reflita

O tema “Ambiente” tem sido enfatizado por diversas propostas 
curriculares, em especial os PCNs de Ciências Naturais (BRASIL, 1997), 
o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI 
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(BRASIL, 1998) e a nova Base Nacional Curricular Comum – BNCC 
(ainda que tal documento não se encontre na versão definitiva, em 
sua terceira versão traz implicações que podem ser consideradas no 
planejamento do trabalho pedagógico).

De acordo com a BNCC (2017), na área de Ciências da Natureza 
(Ensino Fundamental), verifica-se que 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. Aborda-se, ainda, a importância da 
preservação da biodiversidade e como ela se distribui 
nos principais ecossistemas brasileiros.

Pesquise mais

É importante realizar a leitura da terceira versão da Base Nacional 
Curricular Comum, publicada no ano de 2017. Conforme consta no site 
oficial do referido material:

Aproveite para ler o documento na íntegra:

______. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: 
proposta preliminar. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf>. 
Acesso em: 12 jul. 2017.

O documento da Base Nacional Comum Curricular 
entregue ao Conselho Nacional de Educação 
preserva e garante como pressupostos o respeito, 
abertura à pluralidade, a valorização da diversidade 
de indivíduos e grupos sociais, identidades, contra 
preconceito de origem, etnia, gênero, convicção 
religiosa ou de qualquer natureza e a promoção dos 
direitos humanos. (BRASIL, 2017, on-line)
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Primeiramente, para iniciar a abordagem do tema "Ambiente", 
apresentaremos algumas considerações que podem auxiliar na 
contextualização do assunto no âmbito escolar. Conforme explica 
Nigro (2012, p. 8), "‘ambiente’ é um termo genérico que significa 
entorno. Pode-se dizer que o planeta Terra é um ambiente, assim 
como uma floresta, uma colmeia, um aquário, a sala de aula e sua 
cozinha também o são [...]". 

Sendo assim, é essencial que, ao tratar de conteúdos relativos a 
essa temática, o professor aborde tais aspectos e direcione suas ações 
de acordo com o foco que deseja enfatizar, no sentido de favorecer a 
compreensão dos alunos sobre elementos constitutivos do ambiente 
e as relações que nele se manifestam, afinal, "o que vem acontecendo 
com a vida no planeta Terra nos faz refletir sobre a necessidade, cada 
vez mais crescente, de estudar os seres vivos, a origem, a evolução 
e a interação deles com o ambiente" (PORTO; RAMOS; GOULART, 
2009, p. 87).

Importante ressaltar também que:

A partir do senso comum, os indivíduos desenvolvem 
representações sobre o meio ambiente e problemas 
ambientais, geralmente pouco rigorosas do ponto de 
vista científico. É papel da escola provocar a revisão dos 
conhecimentos, valorizando-os sempre e buscando 
enriquecê-los com informações científicas. (BRASIL, 
1997, p. 45)

Assim, percebe-se a relevância da temática ambiental no cenário 
escolar, tendo em vista que é no espaço da escola que, muitas vezes, 
o aluno tem a oportunidade de entrar em contato com concepções 
mais fundamentadas (do ponto de vista científico) a respeito de diversos 
assuntos. No entanto, cabe ao professor, conforme já estudamos 
em outros momentos do livro didático, conhecer as concepções 
espontâneas dos estudantes sobre um determinado conteúdo para 
ser possível planejar ações coerentes com as características de sua 
turma. Além dessa contribuição: 

[...] como conteúdo escolar, a temática ambiental permite 
apontar para as relações recíprocas entre sociedade 
e ambiente, marcadas pelas necessidades humanas, 
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seus conhecimentos e valores. As questões específicas 
dos recursos tecnológicos, intimamente relacionadas 
às transformações ambientais, também são importantes 
conhecimentos a serem desenvolvidos. (BRASIL, 1997, p. 45)

Porém, ao trabalhar a referida temática no âmbito da escola, 
especialmente nos primeiros anos da Educação Básica, algumas 
considerações se colocam como primordiais, tendo em vista as 
peculiaridades do desenvolvimento infantil. Para Porto, Ramos e 
Goulart (2009, p. 87): 

De modo complementar a essas situações, os PCNs preconizam a 
necessidade de explorar com os alunos o conhecimento do conjunto 
das relações na natureza para ser possível compreender qual o papel 
fundamental das Ciências Naturais, especialmente quando se trata de 
decisões sobre os problemas ambientais, todavia: 

[...] esse estudo se torna mais significativo se as crianças 
tiverem a oportunidade de entrar em contato com uma 
variedade maior de espécies animais e vegetais que 
compõem diferentes sistemas, mediante observação 
direta em jardins, praças parques, áreas de preservação 
ambiente, áreas rurais, zoológicos, vasos de planta e/
ou indiretamente, por meio de consultas a livros, textos, 
imagens, filmes, vídeos.

[...] um conhecimento profundo dessas relações só 
é possível mediante sucessivas aproximações dos 
conceitos, procedimentos e atitudes relativos à temática 
ambiental, observando-se as possibilidades intelectuais 
dos alunos, de modo que, ao longo da escolaridade, 
o tratamento dos conceitos de interesse geral ganhe 
profundidade. (BRASIL, 1997, p. 45-46)

Veja um conceito importante que precisa ser considerando quando se 
trata da temática ambiental:

Assimile
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A Ecologia é o principal referencial teórico para os 
estudos ambientais. Em uma definição ampla, a 
Ecologia estuda as relações de interdependência entre 
os organismos vivos e destes com os componentes 
sem vida do espaço que habitam, resultando em 
um sistema aberto denominado ecossistema. Tais 
relações são enfocadas nos estudos das cadeias 
e teias alimentares, dos níveis tróficos (produção, 
consumo e decomposição), do ciclo dos materiais 
e fluxo de energia, da dinâmica das populações, 
do desenvolvimento e evolução dos ecossistemas. 
Em cada um desses capítulos lança-se mão de 
conhecimentos da Química, da Física, da Geologia, 
da Paleontologia, da Biologia e de outras ciências, 
o que faz da Ecologia uma ciência interdisciplinar. 
(BRASIL, 1997, p. 46)

Portanto, ao tratar da temática ambiental, vários assuntos se 
relacionam com tal área e precisam ser trabalhados, considerando 
as especificidades de cada etapa escolar (Educação Infantil ou anos 
iniciais do Ensino Fundamental). Assim, além do entendimento de 
aspectos constitutivos do meio ambiente, suas relações (entre seres 
bióticos e abióticos) e os ciclos que o compõem, cabe compreender 
as consequências da interferência humana por meio da identificação 
de ações prejudiciais e da construção de atitudes mais sustentáveis, 
afinal, conforme enfatizam Porto e Porto (2012), o ser humano faz 
parte desse ambiente e atua como agente transformador.

Ao tratar as especificidades do estudo da natureza, Kindel (2012) 
enfatiza a relevância desse tema, já que as crianças, dentre várias 
outras curiosidades:

[...] querem saber de que os animais se alimentam, 
como as plantas crescem, como as águas dos rios se 
movimentam, quanto tempo viverão as formigas, por 
que as flores são tão coloridas, por que os beija-flores 
batem tanto e tão rapidamente as asas, como é o fundo 
do mar, como é dentro da Terra... Enfim, elas querem 
saber muitas coisas sobre o mundo natural, e certamente 
é tarefa das Ciências ensinar isso. (KINDEL, 2012, p. 21)
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No entanto, Kindel (2012, p. 77) explica que alguns aspectos 
precisam ser considerados ao explorar elementos do ambiente e 
suas relações no contexto escolar (especialmente nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental), tais como:

• A desconstrução da visão antropocêntrica.

• A importância de cada ser na natureza em contraponto ao 
conceito de utilidade.

• O conceito de ambiente.

• As estratégias de sobrevivência (abordando fenômenos 
como: metamorfose, mimetismo e camuflagem).

• Os ritmos naturais e as repetições da natureza.

• A compreensão de processos naturais globais (clima, por 
exemplo).

• A conservação da natureza (biomas).

Nota-se que os temas são inúmeros e por isso possibilitam o 
trabalho das relações dos "seres vivos entre si e destes com os demais 
componentes dos ambientes; relações de alimentação, relações entre 
as características do corpo e do comportamento e as condições do 
ambiente" (BRASIL, 1997, p. 68), sendo que:

A ideia abstrata de ciclo dos materiais nos ambientes, que 
no referencial teórico comporta implicações biológicas, 
físicas, químicas e geológicas, pode ganhar sucessivas 
aproximações, construindo-se conceitos menos 
abstratos e mais simples. Neste conteúdo, é possível 
a observação da degradação de diferentes materiais, 
examinando-se a incidência de fungos na decomposição 
de restos de seres vivos, o enferrujamento de metais, a 
resistência do vidro e a influência da umidade, da luz e 
do calor nesses processos. São idéias que colaboram 
para a formação do conceito de ciclo de materiais nos 
ambientes. Estes conteúdos podem ser tratados em 
conexão com outros na dimensão das atitudes, como 
a valorização da reciclagem e repúdio ao desperdício, 
essenciais à educação ambiental. (BRASIL, 1997, p. 49)

Para auxiliar no trabalho com os ciclos da natureza, em especial 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, vejamos alguns aspectos 
destacados pelos PCNs de Ciências Naturais na apresentação do eixo 
temático "Ambiente". Conforme preconiza o referido documento, o 
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conceito de relação dos seres vivos com os componentes abióticos 
do meio ambiente precisa considerar, de um modo geral:

• A relação geral entre plantas e luz solar (fotossíntese), que 
de fato é específica, considerando-se a variação da intensidade 
luminosa em diferentes ambientes terrestres e aquáticos no decorrer 
do ano e as adaptações evolutivas dos organismos autótrofos a essas 
condições.

• As relações entre animais e luz, considerando-se suas 
adaptações morfofisiológicas aos hábitos de vida noturno ou diurno.

• As relações entre água e seres vivos, que por si só merecem 
vários capítulos das Ciências Naturais, posto que repor a água é 
condição para diferentes processos metabólicos (funcionamento 
bioquímico dos organismos), para processos de reprodução (em 
plantas, animais e outros seres vivos que dependem da disponibilidade 
de água para a reprodução) e para a determinação do hábitat e do 
nicho ecológico, no caso de seres vivos aquáticos.

• As relações entre solo e seres vivos, que são variadíssimas 
e muito antigas, pois se considera a formação dos solos como 
consequência dessa relação desde milhares de anos.

• As relações entre seres vivos entre si no espaço e no tempo, 
determinando a biodiversidade de ambientes naturais específicos 
(BRASIL, 1997, p. 36-37).

Considerando essas discussões, Porto e Porto (2012, p. 34-35) sugerem 
alguns assuntos que podem ser explorados com a temática “Ambiente”, 
sobretudo nos anos iniciais da Educação Fundamental. São eles:

a) Componentes do ambiente

• Ambiente e seus componentes bióticos e abióticos.

• Interação entre os componentes bióticos e abióticos do 
ambiente.

• Diferentes ambientes que compõem a biosfera terrestre.

• Fenômenos físicos e suas consequências.

b) Seres vivos

• Características próprias dos seres vivos e sua organização 
para fins de estudo.

• Diferenças e semelhanças entre animais e vegetais.

• Origem do planeta e evolução da vida.
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c) Ação humana e preservação

• O ser humano e sua ação transformadora nos diferentes 
ambientes.

• Conservação, preservação e sustentabilidade do planeta.

• Ameaças ao equilíbrio ambiental.

• Efeito estufa e aquecimento global.

• Valores e atitudes que contribuem para a qualidade de vida 
do nosso planeta.

• Tecnologia, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, 
entre outros aspectos. 

Tais considerações corroboram com o fato de que não é possível 
explorar a temática “Ambiente” sem considerar as implicações da 
relação homem-natureza, tendo em vista, ainda, a necessidade de 
deslocar "a visão de espécie humana como centro do universo e 
situando-a como um de seus componentes diferente das demais no 
processo de intervenção na natureza, pois o ser humano é agente 
transformador por meio do trabalho e da tecnologia" (PORTO; 
RAMOS; GOULART, 2009, p. 89). 

Nesse sentido, o eixo “Ambiente”, conforme proposto pelos 
PCNs de Ciências Naturais, se relaciona com os demais eixos 
apresentados no referido documento: “Ser Humano e Saúde” e 
“Recursos Tecnológicos”. Como exemplo dessas conexões entre 
os eixos, podemos destacar que as melhorias nas relações entre o 
homem e a natureza contribuem por meio da construção de hábitos 
mais saudáveis em diferentes aspectos, sendo que, para a elaboração 
de algumas ações sustentáveis, é necessário o desenvolvimento de 
novas tecnologias.

Tal situação pode ser ilustrada com a problemática do lixo na 
atualidade. A ideia do que pode ser considerado "lixo" e as ações que 
envolvem o seu descarte são aspectos fundamentais que precisam 
ser explorados desde o início da Educação Básica. Sabe-se que 
"quanto maior o aglomerado humano, maiores os problemas para 
a manutenção da higiene do ambiente. Nas regiões industriais, nos 
portos, nas regiões de garimpo, aumenta a variedade de dejetos 
lançados no ambiente" (BRASIL, 1997, p. 103). Desse modo, essas 
trocas com o ambiente precisam ser feitas de maneira que garantam a 
sua preservação e favoreçam a manutenção da saúde humana. Assim:
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O desenvolvimento sustentável é uma das maneiras 
de incrementar o uso mais inteligente dos recursos 
naturais. Para que o desenvolvimento seja sustentável, 
ele deve atender às necessidade da geração atual sem 
comprometer as necessidades das gerações futuras, não 
esgotando os recursos no presente. (PORTO; RAMOS; 
GOULART, 2009, p. 88)

Portanto, no que se refere ao problema do lixo, uma das ações 
sustentáveis no seu tratamento consiste na reciclagem de materiais, 
assim como o aproveitamento de produtos e a diminuição do 
desperdício. No site do Ministério do Meio Ambiente (http://www.
mma.gov.br/) podemos encontrar algumas considerações a respeito 
de novas posturas que têm sido exigidas diante do consumo e 
desperdício exacerbado. O princípio dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar), por exemplo, consiste em uma tendência que visa auxiliar 
no desenvolvimento de um tratamento mais consciente para a 
destinação do lixo e, também, para gerar reflexões sobre o consumo 
de produtos de modo desenfreado.

Fonte: <http://www.stockvault.net/photo/133999/recycling-grunge-sign>. Acesso em: 12 jul. 2017.

Figura 3.1 | Reduzir, Reutilizar e Reciclar: 3 Rs

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente:

Um caminho para a solução dos problemas relacionados 
com o lixo é apontado pelo Princípio dos 3R's - Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar. Fatores associados com estes princípios 
devem ser considerados, como o ideal de prevenção e não-
geração de resíduos, somados à adoção de padrões de 
consumo sustentável, visando poupar os recursos naturais 
e conter o desperdício. (PRINCÍPIO..., [s.d.]) 
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Veja no Quadro 3.1 algumas orientações que podem contribuir 
com o desenvolvimento de ações que contemplem a redução, a 
reutilização e a reciclagem de materiais.

Quadro 3.1 | Ações que auxiliam na concretização dos princípios dos 3 Rs

REDUÇÃO

• Substituição de copos descartáveis por canecas laváveis.
• Racionalizar o consumo de papel.
• Evitar empacotamentos desnecessários, levando ao supermercado ou feira a própria bolsa 
de compras.
• Recusar folhetos de propaganda que não forem de seu interesse.
• Planejar bem as compras para não haver desperdício.
• Comprar sempre produtos duráveis e resistentes.
• Utilizar pilhas recarregáveis ou alcalinas, que poluem menos.
• Preferir comprar produtos que tenham embalagens retornáveis ou refil.
• Assinar jornais e revistas em conjunto com outras pessoas.

REUTILIZAÇÃO

• Reutilizar embalagens, potes de vidro e envelopes de plástico ou de papel.
• Usar o outro lado das folhas de papel já utilizadas para rascunhos e blocos de anotação.
• Reutilizar envelopes, colocando etiquetas adesivas sobre o endereço do remetente e do 
destinatário.
• Aproveitar embalagens descartáveis para artesanato.
• Restaurar móveis antigos ao invés de comprar um novo.
• Doar roupas, móveis, aparelhos domésticos, brinquedos etc.
• Vender no ferro-velho os aparelhos quebrados, ou desmontá-los, reaproveitando-se as 
peças.
• Guardar, mesmo que não tenham uso imediato, caixas de papelão ou de plástico, pois 
são sempre necessárias.

RECICLAGEM

Fatores econômicos:
• A reciclagem de papel economiza matéria-prima (celulose).
• A reciclagem de 1 kg de vidro quebrado (cacos) gera 1 kg de vidro novo, economizando 
1,3 kg de matérias-primas (minérios).
• A reciclagem de lixo orgânico, por meio da compostagem, resulta em adubo de excelente 
qualidade para a agricultura.

Fatores ambientais:
• 50 kg de papel reciclado evitam o corte de uma árvore de 7 anos.
• Cada tonelada de papel reciclado pode substituir o plantio de até 350 m2 de monocultura 
de eucalipto.
• A reciclagem do plástico impede um enorme prejuízo ao meio ambiente, pois o material 
é muito resistente a radiações, calor, ar e água.

Fatores sociais:
• Contribui para a diminuição do volume de lixo. O Brasil produz atualmente 240 mil 
toneladas de lixo por dia.
• Recoloca no ciclo de produção um material que pode contaminar o solo, a água e o ar.
• A reciclagem de papel gera milhares de empregos: dos catadores de papel aos 
empregados em empresas de intermediação e recicladoras.

Fonte: <http://dgi.unifesp.br/ecounifesp/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=8>. Acesso 
em: 12 jul. 2017.

No contexto da Educação Infantil, conforme explicitado no RCNEI 
(Volume 2), o eixo "Natureza e Sociedade" explora os conteúdos de 
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Ciências Naturais de modo interdisciplinar, relacionando as temáticas 
do referido documento com aspectos que articulam, de um modo 
geral, as aprendizagens infantis, a construção da identidade da criança 
e suas interações com os outros e com o mundo ao seu redor. 
Portanto, o tema “Ambiente” também é abordado considerando 
essas especificidades. Assim:

O trabalho com os conhecimentos derivados das Ciências 
Humanas e Naturais deve ser voltado para a ampliação 
das experiências das crianças e para a construção de 
conhecimentos diversificados sobre o meio social 
e natural. Nesse sentido, refere-se à pluralidade de 
fenômenos e acontecimentos — físicos, biológicos, 
geográficos, históricos e culturais —, ao conhecimento da 
diversidade de formas de explicar e representar o mundo, 
ao contato com as explicações científicas e à possibilidade 
de conhecer e construir novas formas de pensar sobre os 
eventos que as cercam. (BRASIL, 1998, p. 166)

A temática do lixo nas aulas de Ciências Naturais, em conexão com o eixo 
"Ambiente", pode ser abordada desde a Educação Infantil, contribuindo 
com a construção de visões mais fundamentadas sobre a produção e 
destinação do lixo produzido pelos seres humanos. 

No site da Revista Nova Escola você encontrará uma proposta de 
atividade que pode ser desenvolvida com crianças entre quatro e cinco 
anos, abordando a temática do lixo. Vale a pena conferir!

MUHLPOINTNER, Marcos D. Quanto lixo produzimos! Revista Nova 
Escola, [s.d.]. Disponível em: <http://rede.novaescolaclube.org.br/
planos-de-aula/quanto-lixo-produzimos>. Acesso em: 12 jul. 2017.

Exemplificando

Por fim, destaca-se a relevância da temática "Ambiente" em todos 
os níveis da Educação Básica, considerando que esse trabalho precisa 
ser iniciado já na Educação Infantil. Com intensidade e complexidade 
variada, considerando as características da faixa etária, a abordagem 
da questão ambiental é de fundamental importância, principalmente 
ao tratar das questões que envolvem as relações entre o homem e a 
natureza, buscando formas cada vez mais harmônicas de convivência 
e intervenção.
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Os estudos da Seção 3.1 oferecem diversas possibilidades para 
a abordagem da temática ambiente no contexto escolar. Pensando 
nas questões evidenciadas pelo grupo da professora Ana, e que 
se constituíram como norteadoras do trabalho pedagógico a ser 
estruturado, verifica-se que as observações acerca do comportamento 
dos alunos nas atividades rotineiras da escola representam um ponto 
de referência importante, afinal, irão subsidiar as ações pedagógicas 
de modo contextualizado, permitindo que eles atribuam sentido e 
sintam-se integrantes do processo. 

Dentre os vários assuntos que podem ser abordados no eixo 
Ambiente, é importante ressaltar que as relações entre o homem 
e a natureza precisam estar presentes de modo contínuo, a fim 
de estabelecer conexões entre os vários conteúdos selecionados. 
Ademais, as interações entre os fatores bióticos e abióticos e as 
consequências dessas relações constituem um ponto essencial 
nessas discussões. 

Em razão dos comportamentos observados na escola (descarte 
incorreto do lixo e desconhecimento da composição de cada tipo de 
lixo), o grupo da professora Ana optou por desenvolver um projeto de 
reciclagem de materiais (que primeiro irá acontecer na escola, para 
depois, se possível, expandir para outros espaços) que será explorado 
com todas as turmas, do 1º ao 5º ano. Esse será o ponto de partida 
para agregar as demais temáticas relativas ao ambiente pertinentes a 
cada ano escolar. 

Desse modo, dentre os principais objetivos, o grupo de professores 
almeja que os alunos conheçam a composição do lixo para que 
ocorra o descarte correto nos latões específicos (metal, vidro, plástico, 
papel e lixo orgânico). Essa temática será o eixo condutor de todo 
o trabalho com o tópico "Ambiente" e estabelecerá relações com 
outros eixos, tais como “Recursos Tecnológicos” e “Ser Humano e 
Saúde”, com a finalidade de contribuir com a construção de posturas 
mais sustentáveis no tratamento do lixo.

Sem medo de errar
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O problema do lixo na sala de aula

Descrição da situação-problema

Em uma turma de 2º ano dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, uma professora buscou abordar em suas aulas de 
Ciências Naturais questões relativas ao desperdício e descarte 
correto do lixo, considerando a sua origem (lixo orgânico e 
inorgânico). Para tanto, como parte das aulas, os alunos visitaram 
uma cooperativa de reciclagem do município em que residiam 
e realizaram uma entrevista com as pessoas que trabalhavam no 
local. Para realização dessa entrevista, elaboraram questões de 
modo compartilhado em sala de aula, de acordo com os estudos 
que haviam previamente realizado sobre o assunto. 

Após o retorno à escola, os alunos socializaram as informações 
coletadas durante a visita. A professora ficou muito feliz com os 
apontamentos colocados pelos alunos e as reflexões apresentadas 
sobre a necessidade de desenvolver ações mais sustentáveis em 
relação ao desperdício e descarte do lixo. Porém, na semana 
seguinte, observou que eles estavam desperdiçando as folhas do 
caderno que usavam em sala sem necessidade e também recebeu 
reclamações da direção sobre o comportamento das crianças no 
momento do recreio, pois estavam jogando o lixo (saquinhos do 
lanche, cascas de frutas) no chão. 

Como a professora poderá abordar novamente o tema com os 
alunos? O que faltou nas aulas anteriores?

Resolução da situação-problema

Ao analisar o comportamento dos alunos nas semanas seguintes 
às aulas, foi possível evidenciar a necessidade de retomar o 
assunto discutido. É claro que não se espera que todos alterem os 
comportamentos de modo imediato, pois se trata de um longo 
processo de aprendizagens que vai se complementando com o 
tempo, durante a trajetória escolar. Todavia, quando se trata de abordar 
os conteúdos de Ciências Naturais, em qualquer nível da Educação 
Básica, preconiza-se a necessidade de contextualizar os conteúdos por 
meio de aproximações com situações próximas dos alunos. 

Avançando na prática 
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A visita à cooperativa de reciclagem compõe um aspecto 
inerente à realidade do município em que residem, porém o 
local mais próximo que poderia ter sido o foco das discussões 
iniciais seria o cenário da própria escola. Assim, considerando 
os fatos ocorridos, cabe à professora retomar o assunto com os 
alunos, confrontando as questões evidenciadas no diálogo, após 
a visita com as situações ocorridas na escola. Nesse sentido, cabe 
também explorar a noção de ambiente como tudo que nos cerca 
e a necessidade de melhorar as relações em todos os espaços de 
convivência entre os seres vivos e os elementos que compõem a 
natureza.

1. As discussões sobre as temáticas de Ciências Naturais, desde o início 
da Educação Básica, referem-se à relação entre o homem e a natureza. 
Especialmente em relação à interferência do homem na natureza, vários 
movimentos têm evidenciado a necessidade de construir novas formas de 
intervenção, menos agressivas e mais sustentáveis. 
Leia as afirmações e, considerando alguns aspectos importantes ao tratar 
do tema Ambiente nas aulas de Ciências Naturais, especialmente nas 
primeiras fases da Educação Básica, assinale V para verdadeiro e F para 
falso:
( ) Como conteúdo escolar, a temática ambiental permite apontar para 
as relações recíprocas entre sociedade e ambiente, sendo necessário 
explorar esse trabalho desde a Educação Infantil.
( ) A compreensão das consequências da interferência humana no 
ambiente por meio da identificação de ações prejudiciais e da construção 
de atitudes mais sustentáveis não se trata de um assunto relevante, já que 
é muito complexo para ser abordado com as crianças.
( ) Nessa abordagem, é necessário considerar aspectos constitutivos do 
meio ambiente, suas relações (entre seres bióticos e abióticos) e os ciclos 
que o compõem.
Assinale a alternativa com a sequência correta:
a) V - V - V.
b) F - F - V.
c) V - F - V.
d) V - F - F.
e) V - V - F.

Faça valer a pena
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2. O tema “Ambiente” tem sido enfatizado por diversas propostas 
curriculares voltadas para a Educação Infantil e para os anos iniciais do 
Ensino Fundamental, já que:

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de ambiente 
proposta por Nigro (2012), considerando os documentos das propostas 
curriculares nacionais, conforme excerto anterior: 
a) Ambiente é um termo genérico que significa “entorno”, assim, pode-se 
dizer que o planeta Terra é um ambiente, uma floresta e até mesmo uma 
sala de aula.
b) Ambiente é um termo específico que se relaciona com a natureza, 
assim, pode-se dizer que uma floresta é um ambiente, apenas. 
c) Ambiente é um termo genérico que significa “entorno”, assim, pode-se 
dizer que apenas elementos da área urbana podem ser classificados como 
ambiente.
d) Ambiente é um termo genérico que é utilizado para denominar espaços 
em que vivem os animais, apenas.  
e) Ambiente é um termo genérico que significa “específico da Biologia”, 
assim, pode-se dizer que apenas os locais que possuem seres vivos são 
considerados ambientes.

Em coerência com os princípios da educação ambiental 
(tema transversal Meio Ambiente), aponta-se a necessidade 
de reconstrução da relação homem-natureza, a fim de 
derrubar definitivamente a crença do homem como 
senhor da natureza e alheio a ela e ampliando-se o 
conhecimento sobre como a natureza se comporta e a 
vida se processa. (BRASIL, 1997, p. 45)

3. Percebemos que a novas concepções sobre a Ciência ressaltam a 
necessidade de concebê-la como uma construção humana, passível de 
erros e questionamentos e não como uma entidade que prega uma verdade 
absoluta. Nesse sentido, consideramos os avanços que a produção do 
conhecimento científico têm trazido para a vida no planeta, considerando 
suas consequências de modo analítico e crítico. 
Ao tratar da discussão a respeito da interferência do homem na natureza, 
analise as afirmações a seguir e a relação entre elas, assinalando a 
alternativa correta:

I. Especialmente em relação à interferência do homem na natureza, vários 
movimentos têm evidenciado a necessidade de construir novas formas de 
intervenção, menos agressivas e mais sustentáveis.
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PORQUE
II. O acelerado ritmo de exploração dos recursos naturais pouco tem 
influenciado na degradação ambiental, sendo que as melhorias nas 
relações entre o homem e a natureza não constam como centro das 
preocupações da temática ambiental.  
a) As afirmações I e II são proposições verdadeiras, sendo que a II é uma 
explicação da I.
b) A afirmação I é verdadeira e a II é falsa, pois não justifica corretamente o 
que foi proposto na I.
c) As afirmações I e II são proposições falsas e não estão relacionadas.
d) As afirmações I e II são proposições verdadeiras, ainda que a II não seja 
uma explicação da I.
e) A afirmação I é falsa e a II é verdadeira, sendo que tanto I quanto II não 
estão relacionadas.
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Seção 3.2

O tema “Ser Humano e Saúde” no início da 
escolarização infantil

Após as discussões sobre o ambiente e suas implicações para 
as relações entre o homem e a natureza, buscando novas posturas 
e atitudes para a construção de ações mais sustentáveis e menos 
agressivas, estudaremos tema "Ser Humano e Saúde". O estudo do 
corpo humano desde o início da escolarização infantil é de fundamental 
relevância para a formação das crianças, na medida em que permite 
o conhecimento de si e do outro, assim como a compreensão de 
aspectos relativos à sua estrutura e ao seu funcionamento. 

Conforme estudamos ao longo das seções do livro didático, 
o ensino de Ciências Naturais visa contribuir com a formação 
científica dos indivíduos, de modo que eles possam compreender 
conceitos relativos à Ciência e, ao mesmo tempo, façam uso de 
tais conhecimentos em sua vida cotidiana. De tal modo, explorar o 
corpo humano no contexto escolar por meio de uma abordagem 
contextualizada, e que permita a sua compreensão como um todo 
integrado, auxilia nesse processo de formação e na construção de 
saberes que promovam o cuidado e a manutenção da saúde física 
e emocional. Portanto, ao tratar desses assuntos, alguns pontos 
principais podem ser abordados, como: 

• Educar para a saúde.

• Estratégias pedagógicas para uma aprendizagem significativa 
sobre as relações entre saúde e qualidade de vida.

• Ações de prevenção como estratégia de melhora da 
qualidade de vida individual e coletiva.

• Alimentação saudável.

Essas reflexões têm acompanhado o grupo da professora Ana, 
auxiliando na definição de caminhos possíveis para a construção de 
uma proposta pedagógica de qualidade, especialmente na área de 
Ciências Naturais. Assim, após o planejamento de ações voltadas a 

Diálogo aberto 
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um projeto de reciclagem de materiais na escola, chega o momento 
de pensar sobre um tema que contemple o conhecimento do corpo 
e o desenvolvimento de hábitos que favoreçam a manutenção/
preservação da saúde. 

Frente a esses aspectos, surgiram algumas questões: existe algum 
problema identificado no contexto escolar que possa ser o eixo 
condutor desse trabalho sobre o tema “Ser Humano e Saúde”? Quais 
ações podem contribuir com melhorias na saúde dos alunos? Como 
favorecer a adoção de hábitos mais saudáveis? 

Essas indagações representam o ponto de partida de mais uma 
etapa desse percurso de aprendizagem conjunta construído entre os 
professores.

Após as discussões sobre as possibilidades de trabalho com o 
tema “Ambiente”, por meio das reflexões a respeito das relações entre 
o homem e a natureza, apresentaremos aspectos relativos ao tema 
“Ser Humano e Saúde” no início da escolarização infantil. Ambos os 
temas permitem estabelecer conexões, já que as condições do meio 
ambiente interferem na manutenção da saúde das pessoas. Ademais, 
o estudo do corpo humano também permite o conhecimento 
das características da espécie humana e dos demais seres vivos, 
construindo conceitos importantes a partir da compreensão das 
especificidades de cada elemento. Portanto, destaca-se a relevância 
dessas das temáticas, na medida em que contribuem para o 
autoconhecimento e percepção do meio que nos cerca.

Não pode faltar

Considerando a importância do estudo do corpo humano e de ações 
que preservem a saúde, pense e reflita:

- Quais aspectos são importantes na abordagem do corpo humano com 
as crianças?

- É necessário explorar as diferenças físicas e/ou de gênero nesse 
trabalho?

- Como abordar o estudo do corpo humano na Educação Infantil?

Reflita
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De acordo com os PCNs de Ciências Naturais, os estudos do 
bloco temático "Ser Humano e Saúde" consideram a concepção de 
corpo humano: 

[...] como um sistema integrado, que interage com o 
ambiente e reflete a história de vida do sujeito, orienta 
esta temática. Assim como a natureza, o corpo humano 
deve ser visto como um todo dinamicamente articulado; 
os diferentes aparelhos e sistemas que o compõem 
devem ser percebidos em suas funções específicas para 
a manutenção do todo. Importa, portanto, compreender 
as relações fisiológicas e anatômicas. Para que o aluno 
compreenda a maneira pela qual o corpo transforma, 
transporta e elimina água, oxigênio, alimentos, obtém 
energia, se defende da invasão de elementos danosos, 
coordena e integra as diferentes funções, é importante 
conhecer os vários processos e estruturas e compreender 
a relação de cada aparelho e sistema com os demais. É 
essa relação que assegura a integridade do corpo e faz 
dele uma totalidade. (BRASIL, 1997, p. 50)

Todavia, Porto, Ramos e Goulart (2009) explicam que nem 
sempre essa concepção fez parte dos estudos relativos ao corpo 
humano, pois, em certos momentos do percurso histórico do ensino 
de Ciências Naturais, esse assunto era tratado de forma fragmentada, 
ou seja, o aspecto biológico era privilegiado, dificultando que o aluno 
enxergasse o seu próprio corpo e concebesse-o como um todo 
integrado. Nessa perspectiva: 

[...] exigia-se a memorização, das estruturas que 
compõem o corpo e a definição de suas funções como 
se essas, isoladamente, garantissem o entendimento de 
seu funcionamento. As imagens que acompanhavam 
os textos e os exercícios eram de um corpo adulto, 
bem diferente do corpo da criança. Hoje encontramos 
adultos escolarizados que mal conseguem nomear, 
observando ilustrações, os sistemas e os órgãos que 
fazem parte do corpo humano. (PORTO; RAMOS; 
GOULART, 2009, p. 103-104)

Tendo em vista a necessidade de conceber o estudo do ser 
humano de modo articulado, estimulando a compreensão de 
aspectos constitutivos do corpo, assim como as relações com o meio 
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e com os demais elementos que compõem a natureza (seres vivos 
e não vivos), a terceira versão da Base Nacional Curricular Comum 
(BNCC) sugere, ao abordar os conteúdos de Ciências da Natureza 
para o Ensino Fundamental (na unidade temática "Vida e Evolução"), o 
desenvolvimento de um trabalho que favoreça:  

[...] a percepção de que o corpo humano é um todo 
dinâmico e articulado, e que a manutenção e o 
funcionamento harmonioso deste conjunto dependem da 
integração entre as funções específicas desempenhadas 
pelos diferentes sistemas que o compõem. Além disso, 
destacam-se aspectos relativos à saúde, compreendida 
não somente como um estado de equilíbrio dinâmico 
do corpo, mas como um bem da coletividade, abrindo 
espaço para discutir o que é preciso para promover 
a saúde individual e coletiva, inclusive no âmbito das 
políticas públicas. (BRASIL, 2017, p. 279)

Assim, a abordagem de tais conteúdos por meio da percepção 
levantada é de fundamental relevância para promover o conhecimento 
do corpo humano e seu desenvolvimento, auxiliando, ainda, na 
construção da identidade do sujeito e nas interações com os demais 
indivíduos por meio de atitudes de respeito frente às diferenças. 

Sabe-se que:

Ao falar de assuntos relativos ao corpo humano, é 
frequente o surgimento, entre os alunos, de vergonha 
e de “brincadeiras” dirigidas aos mais gordos ou 
mais magros, muito altos ou muito baixos. Qualquer 
traço diferente pode ser alvo das “brincadeirinhas”. É 
importante que o professor incentive seus alunos a 
valorizarem as diferenças individuais, seja quanto à cor, à 
idade, ao corpo, seja quanto ao ritmo de aprendizagem 
ou às diferenças socioculturais. O professor, trabalhando 
num clima de cooperação e solidariedade com sua 
classe, favorece a auto-estima e a formação de vínculos 
entre os integrantes do grupo. (BRASIL, 1997, p. 71)

Além dessas questões, os Parâmetros Curriculares de Ciências 
Naturais indicam que o estudo do corpo humano envolve a 
compreensão de diversos aspectos, sendo que, no que se refere às 
transformações no seu desenvolvimento, encontram-se elementos 



U3 - Práticas pedagógicas: algumas possibilidades para o trabalho com Ciências Naturais 133

mais específicos sobre a biologia do ser humano, assim como outros 
relativos a hábitos e também à cultura. De acordo com o referido 
documento, é importante que nessas discussões também seja 
considerada a ideia de que a morte é parte constitutiva do ciclo vital 
dos seres humanos e dos demais seres vivos (BRASIL, 1997).

Ademais, como parte do trabalho de caracterização do corpo 
humano por meio da identificação de suas especificidades, é 
necessário realizar algumas comparações dos seres humanos com 
os outros animais, a fim de:

[...] identificar comportamentos semelhantes, como a 
alimentação dos filhotes, particularmente em aves e 
mamíferos, os cuidados com a prole, alguns rituais de 
conquista e acasalamento, e estabelecer diferenças 
nesses mesmos comportamentos que, nos seres 
humanos, são também aprendidos e impregnados pela 
cultura, mas guardam elementos do mundo animal ao 
qual pertencem. (BRASIL, 1997, p. 73)

Nos anos iniciais, as características dos seres vivos 
são trabalhadas a partir das ideias, representações, 
disposições emocionais e afetivas que os alunos trazem 
para a escola. Esses saberes dos alunos vão sendo 
organizados a partir de observações orientadas, com 
ênfase na compreensão dos seres vivos do entorno, 
como também dos elos nutricionais que se estabelecem 
entre eles no ambiente natural. (BRASIL, 2017, p. 278)

Conforme já destacado, algumas conexões podem ser 
estabelecidas com o tema “Ambiente” apresentado na seção anterior. 
No caso da Base Nacional Curricular Comum, a unidade temática 
"Vida e Evolução", referente à disciplina Ciências da Natureza (que 
propõe o estudo de questões relativas aos seres vivos), aponta que: 

No que se refere às especificidades do corpo humano, vale 
considerar que ele é dotado de um padrão estrutural e funcional 
comum, característico de sua espécie; no entanto, cada corpo 
possui elementos próprios que identificam sua individualidade. Dessa 
maneira, além das necessidades básicas gerais de cuidados com o 
corpo, existem as necessidades individuais que também precisam ser 
abordadas. Portanto: 
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O conhecimento sobre o corpo humano para o aluno 
deve estar associado a um melhor conhecimento do 
seu próprio corpo, por ser seu e por ser único, e com o 
qual ele tem uma intimidade e uma percepção subjetiva 
que ninguém mais pode ter. Essa visão favorece o 
desenvolvimento de atitudes de respeito e de apreço 
pelo próprio corpo e pelas diferenças individuais. 
(BRASIL, 1997, p. 51)

[...] o corpo é a expressão da identidade da criança. 
Compreender as metamorfoses biológicas e culturais 
que nele se processam ao longo do crescimento infantil 
é ensinar às crianças algo que tem significado às suas 
vidas e ao seu modo de conceber a sua corporeidade.

Com isso, percebe-se que o estudo do corpo humano é de 
extrema relevância desde o início da Educação Básica, já que, além de 
conhecimentos sobre aspectos biológicos, estruturais e funcionais, 
possibilita um melhor entendimento de si, afinal, essa compreensão é 
fomentadora de atitudes favoráveis à construção da identidade e das 
relações intrapessoais e interpessoais.

Pesquise mais

Considerando a necessidade de abordar diferentes aspectos no trabalho 
com o corpo humano, tendo em vista elementos de origem biológica 
e cultural, por exemplo, vale a pena conferir a reportagem a seguir, 
que apresenta algumas soluções para oito dúvidas frequentes sobre o 
assunto.

SCAPATICIO, Márcia. Como ensinar sobre corpo humano? Revista 
Nova Escola, ago. 2016. Disponível em: <https://novaescola.org.br/
conteudo/76/como-ensinar-o-funcionamento-do-corpo-humano>. 
Acesso em: 27 jul. 2017.

Kindel (2012, p. 19) explica que: 

Em razão desses aspectos, o mesmo autor apresenta algumas 
práticas pedagógicas em seu livro e defende alguns pontos essenciais 
que precisam ser considerados na abordagem do corpo humano 
com as crianças, especialmente no início da educação fundamental 
(KINDEL, 2012, p. 57):
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Quadro 3.2 | Sugestões de conteúdos para o trabalho com o tema "Ser Humano e 
Saúde" nos anos iniciais do Ensino Fundamental

CONTEÚDOS - SER HUMANO E SAÚDE

- Semelhanças e diferenças aparentes entre o corpo humano e o corpo de outros animais.

- Semelhanças e diferenças entre meninos e meninas, crianças e adultos. 

- Semelhanças e diferenças relacionadas à etnia e à cultura.

- Estrutura corporal e desenvolvimento do corpo numa perspectiva integrada.

- Os diferentes sistemas: estruturas e suas funções.

- O ser humano exige cuidados.

- O desenvolvimento humano: as fases da vida.

- Origem e evolução do ser humano.

- Aspectos éticos, morais e sociais envolvidos na convivência humana entre seus pares, as 

demais espécies vivas e o ambiente. 

Fonte: Porto, Ramos e Goulart (2009, p. 105).

Uma sugestão de atividade para o trabalho com o Ciclo de vida dos seres 
humanos pode ser:

Exemplificando

Ao investigar o ciclo de vida dos seres humanos o 
professor pode solicitar aos alunos que coletem 
algumas figuras ou retratos de pessoas em diferentes 
fases da vida: bebê, criança, jovem, adulto e idoso. 
A partir dessa coleção, professor e alunos podem 
organizar um painel em que as diferentes idades 
sejam apresentadas em sequência, construindo-
-se, assim, uma representação do ciclo de vida do 
ser humano. Essa representação se enriquece com 
figuras de mulheres grávidas, iniciando novos ciclos. 
As mesmas figuras e fotos do painel permitem a 
introdução da questão dos comportamentos, hábitos 
e características do corpo nas diferentes idades. 

• Aspectos biológicos e culturais. 

• Respeito às pessoas com deficiência física.

• Conhecimento do próprio corpo e de sua corporeidade.

• "Estranhos" hábitos alimentares contemporâneos.

• A corporeidade relacionada à sexualidade e questões de gênero.

Considerando as discussões apresentadas, convém citar 
outros aspectos que podem ser abordados pelos professores no 
planejamento do trabalho pedagógico.  

Porto, Ramos e Goulart (2009, p. 105) sugerem alguns conteúdos 
que podem ser explorados com os alunos, especialmente nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental (Quadro 3.2):
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Como são as pessoas? O que parecem estar fazendo? 
Como imaginam o cotidiano delas: o que comem, 
como realizam sua higiene? Como se divertem e 
descansam? São questões que os alunos respondem 
revelando o que já conhecem e o que imaginam sobre 
os assuntos que se pretende trabalhar. (BRASIL, 1997, 
p. 71)

Pode-se concluir que o estudo do corpo humano envolve 
dimensões importantes para conhecer sua constituição e estrutura, 
assim como o desenvolvimento de hábitos que auxiliem na 
manutenção da saúde e do bem-estar. A exploração desse trabalho 
deve ter início desde a Educação Infantil, de modo que sejam 
realizadas as adequações necessárias para a escolha e abordagem 
dos conteúdos de acordo com a faixa etária dos alunos. Para tanto, 
sugere-se a leitura de documentos curriculares oficiais, tais como 
Parâmetros Curriculares Nacionais para os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil e a Base Nacional Curricular Comum - 3ª versão (materiais 
que já foram apresentados em outros momentos do livro didático).

Para auxiliar na compreensão dos assuntos aqui discutidos, 
no sentido de facilitar a construção de ações voltadas à prática 
pedagógica, serão apresentadas algumas sugestões de atividades que 
podem ser desenvolvidas com os alunos no contexto escolar. Tendo 
em vista a necessidade de conhecer o corpo humano, assim como 
ações que auxiliem na manutenção da saúde e do bem-estar, optou-
-se pela temática "Alimentação Saudável".

A sugestão de trabalho para as aulas de Ciências Naturais foi 
extraída do livro Ciências: soluções para dez desafios do professor, 
de Rogério G. Nigro (2012). O material traz várias indicações de 
atividades, estratégias e recursos que podem ser utilizados nas aulas, 
especialmente do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. 

No que se refere ao tema "Alimentação Saudável", Nigro (2012) 
sugere um trabalho voltado às mudanças nos hábitos alimentares 
das crianças a partir da exploração da utilização das plantas na 
alimentação. Sabe-se que as crianças, de um modo geral, gostam 
de consumir alimentos com alto teor de gordura, açúcar e sódio 



U3 - Práticas pedagógicas: algumas possibilidades para o trabalho com Ciências Naturais 137

(tais como doces de diversos tipos, salgadinhos, dentre outros 
alimentos industrializados). Assim, a escola pode contribuir, de 
alguma forma, com o desenvolvimento de ações que favoreçam 
a compreensão da composição e da origem dos alimentos, assim 
como as consequências do consumo de cada um para o organismo 
humano, visando melhorias para a formação de uma alimentação 
mais saudável. 

Muitas vezes, a falta de hábito de consumir alimentos naturais, tais 
como verduras, frutas e legumes, pode estar relacionada às poucas 
oportunidades de experimentar e conhecer alimentos novos. É 
fundamental que, especialmente na primeira infância, a criança seja 
exposta a diversas situações que permitam o contato com diferentes 
alimentos, especialmente de origem natural, a fim de favorecer o 
desenvolvimento do corpo humano de maneira mais saudável. O tipo 
de alimentação realizado na infância emitirá reflexos durante a vida 
adulta sendo que, dependendo da qualidade dos alimentos ingeridos 
(ainda que a predisposição genética também interfira), algumas 
doenças ou complicações podem se desenvolver.

No que se refere ao conceito de saúde, vale frisar que: 

Assimile

O equilíbrio dinâmico, característico do corpo 
humano, é chamado de estado de saúde. Pode-
-se então compreender que o estado de saúde é 
condicionado por fatores de várias ordens: físicos, 
psíquicos e sociais. A falta de um ou mais desses 
condicionantes da saúde pode ferir o equilíbrio e, 
como consequência, o corpo adoece. Trabalhando 
com a perspectiva do corpo como um todo 
integrado, a doença passa a ser compreendida como 
um estado de desequilíbrio do corpo e não de alguma 
de suas partes. Uma disfunção de qualquer aparelho 
ou sistema representa um problema do corpo todo 
e não apenas daquele aparelho ou sistema. (BRASIL, 
1997, p. 51)

Nigro (2012) recomenda o desenvolvimento de uma sequência de 
atividades que aproximem os alunos do "mundo vegetal" e contribua 
para aguçá-los a experimentar alimentos novos. Assim:
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Se você revela, por exemplo, que os brócolis são 
flores, eles podem se interessar mais por esse alimento 
desconhecido. [...] Muitas crianças, especialmente as que 
vivem nos grandes centros urbanos, jamais viram um pé 
de abóbora, pepino, tomate ou ervilha. Nada melhor do 
que a aula de Ciências para fazê-las enveredar por esse 
nosso universo, que faz parte do nosso dia a dia. (NIGRO, 
2012, p. 24)

Conforme as indicações colocadas, seguem algumas sugestões 
propostas por Nigro (2012) que podem integrar as aulas de Ciências 
Naturais:

• Realizar uma conversa com os alunos para identificar a 
frequência do uso de vegetais na alimentação e quais tipos são mais 
consumidos.

• Produzir de modo compartilhado uma lista dos vegetais 
indicados, acrescentando novos que possivelmente os alunos 
desconheçam.

• Identificar os vegetais que os alunos mais gostam.

• Planejar e desenvolver a preparação de uma salada com os 
alunos, utilizando alimentos conhecidos (que eles gostam) e também 
vegetais novos.

• Explorar a degustação da salada, realizando perguntas, 
solicitando a identificação de flores e/ou frutos nela, assim como 
quais partes dos vegetais utilizados são consumidas, já que:

As crianças geralmente estranham a ideia de haver 
"flores e frutos" na salada. Para elas, em geral, a salada é 
composta apenas de folhas. É possível que se espantem 
diante de informações como: "o pepino e a berinjela são 
frutos"; "brócolis são flores"; "a mandioca, a cenoura, o 
rabanete e o nabo são raízes" e, ainda, "o palmito é o 
caule de uma árvore". (NIGRO, 2012, p. 27)

• Propor que identifiquem as partes comestíveis dos vegetais, 
"por exemplo, do tomateiro a gente come o fruto, do pé de alface a 
gente come as folhas, e assim por diante" (NIGRO, 2012, p. 27).

• Visitar uma horta em uma área rural ou urbana.
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• Catalogar os vegetais estudados com uso de fichas para 
descrição de cada um (utilizando imagens e escrita).

• Elaborar cartazes com as informações das fichas, com o uso 
de imagens e legendas, propondo a construção de um mural na sala 
de aula com as produções dos alunos. 

As atividades sugeridas até o momento compreendem, 
principalmente, a fase inicial do Ensino Fundamental, sendo 
importante frisar que, conforme propõe a BNCC (2017), em relação 
ao estudo do corpo humano:

Nos anos iniciais, pretende-se que, em continuidade às 
abordagens na Educação Infantil, as crianças ampliem 
os seus conhecimentos e apreço pelo seu corpo, 
identifiquem os cuidados necessários para a manutenção 
da saúde e integridade do organismo e desenvolvam 
atitudes de respeito e acolhimento pelas diferenças 
individuais, tanto no que diz respeito à diversidade 
étnico-cultural quanto em relação à inclusão de alunos 
da educação especial. (BRASIL, 2017, p. 279)

Ao tratar da Educação Infantil, a BNCC organiza a estrutura 
curricular, tendo como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil, em cinco campos de experiências, com 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos. De 
acordo com a BNCC, "os campos de experiência constituem um 
arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas 
da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos 
conhecimentos que fazem parte de patrimônio cultural" (BRASIL, 
2017, p. 36).

Os cinco campos de experiências são: "O eu, o outro e nós", "Corpo, 
gestos e movimentos"; "Traços, sons, cores e formas", "Oralidade e 
escrita" e "Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações". 
No tópico "Corpo, gestos e movimentos", aborda-se assuntos que se 
relacionam com o tema "Ser Humano e Saúde". As ações indicadas 
nesse campo de experiências visam contribuir com o conhecimento 
dos aspectos constitutivos do corpo humano e de suas características, 
porém, com ênfase na construção da identidade, na exploração 
das diferentes linguagens, por meio de brincadeiras e de ações que 
destacam a necessidade da presença do movimento como canal de 
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conhecimento e interação. Assim, o referido campo de experiências 
propõe o seguinte:

Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos 
impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), 
as crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os 
objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-
-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre 
o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se, 
progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Por 
meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o 
teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam 
e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção 
e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem com 
o corpo suas sensações, funções corporais e, nos seus 
gestos e movimentos, identificam suas potencialidades 
e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a 
consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um 
risco à sua integridade física. (BRASIL, 2017, p. 37)

Portanto, percebe-se que, na Educação Infantil, o corpo das 
crianças tem espaço privilegiado, especialmente por estar presente 
nas práticas pedagógicas que envolvem o cuidado físico, sendo 
orientadas para o desenvolvimento da emancipação e da liberdade, e 
não para uma postura de submissão (BRASIL, 2017). Muitas atividades 
podem ser desenvolvidas com os alunos na Educação Infantil, a fim 
de contemplar o conhecimento do corpo por meio de estratégias 
lúdicas e que permitam a interação dos alunos com os demais 
colegas e com o próprio ambiente.

Pesquise mais

Para auxiliar no desenvolvimento das atividades no contexto da Educação 
Infantil, seguem algumas sugestões de Planos de Aula disponibilizados 
no site da Revista Nova Escola que abordam o estudo do corpo humano:

FOLGAR, Caroline. Brincadeiras na frente do espelho. Revista Nova Escola, 
[s.d.]. Disponível em: <http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/
brincadeiras-na-frente-do-espelho>. Acesso em: 27 jul. 2017.

Z, Paula. É dançando que a gente aprende. Revista Nova Escola, 
[s.d.].Disponível em: <http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-
aula/e-dancando-que-gente-aprende>. Acesso em: 27 jul. 2017.
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No contexto dos anos iniciais da Educação Fundamental, o 
corpo prossegue com a mesma centralidade, ainda que outros 
objetivos sejam delineados nessa fase, no sentido de contribuir com 
a construção de uma imagem de si e do outro, alçada em ações de 
respeito, e no desenvolvimento de atitudes de preservação da saúde e 
bem-estar, tanto físico como emocional. Entretanto, esses resultados 
somente serão positivos se o estudo do corpo humano estiver 
pautado em uma concepção integrada e de totalidade, concebendo 
o indivíduo que, ao mesmo tempo que é único, faz parte de uma 
coletividade que necessita conhecer e integrar-se.

Diante dos questionamentos iniciais colocados pelo grupo de 
professores, Ana lembrou das frequentes reclamações das famílias 
sobre a alimentação de grande parte das crianças. Além disso, 
a nutricionista da escola também tem conversado com pais e 
professores, ressaltando aspectos relativos à obesidade infantil. Com 
isso, o grupo decidiu como tema relevante, considerando a realidade 
do local em que atuam, um olhar especial para a alimentação dos 
alunos. Nessa perspectiva, almeja-se contribuir com o estudo do 
corpo humano e da manutenção da saúde, por meio da construção 
de hábitos alimentares mais saudáveis. 

Para o desenvolvimento desse trabalho, cada ano escolar faria as 
adequações de acordo com os conteúdos específicos de Ciências 
Naturais, integrando o tema "Alimentação Saudável" como parte do 
Plano de Ensino. Diante dos desafios de fomentar o interesse das 
crianças por alimentos naturais (tais como os vegetais, por exemplo), 
sugere-se o desenvolvimento de parcerias entre todos os profissionais 
que atuam na escola, juntamente com a nutricionista e com as 
famílias dos alunos. Contudo, vale ressaltar que a adoção de hábitos 
alimentares mais saudáveis não ocorre de modo imediato, sendo 
necessário considerar o desenvolvimento de ações processuais e 
gradativas, com observação e registro constantes do percurso e dos 
resultados (positivos ou não) alcançados dia após dia. 

Considerando a necessidade de aguçar a curiosidade dos alunos 
para experimentar novos alimentos, o grupo optou pela indicação de 
atividades práticas e de caráter lúdico, que tenham o envolvimento 
efetivo dos alunos em todo o desenvolvimento. A degustação 

Sem medo de errar
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de alimentos pode ser feita de modo compartilhado e divertido, 
permitindo o contato direto das crianças com diferentes tipos de 
alimentos. A realização de receitas na sala de aula pode ser uma 
estratégia bem interessante. Assim, o grupo de professores finalizou 
com êxito mais uma fase de construção da proposta pedagógica.

Conhecendo a tabela nutricional

Descrição da situação-problema

Uma professora do 3º ano do Ensino Fundamental tem 
observado que os seus alunos levam para a escola lanches bem 
gordurosos e com baixo valor nutricional. Passou a perceber que 
o consumo de alimentos industrializados durante o recreio ocorre 
de modo intenso e poucos alunos se interessam por opções mais 
saudáveis. Diante dessa situação, em uma determinada aula, a 
professora questionou os alunos sobre a origem e composição dos 
alimentos que estavam consumindo e comentou sobre a tabela 
nutricional dos produtos. Grande parte da turma demonstrou 
desconhecimento sobre os itens que compõem a tabela, assim 
como a função que ela possui na identificação dos componentes 
de um determinado alimento. 

A professora se assustou com esse resultado, afinal, já estavam 
no 3º ano e ainda não tinham conhecimentos suficientes para 
realizar a seleção de alimentos mais saudáveis por meio da 
identificação de seus componentes, assim como do valor calórico. 
Como a docente poderia abordar essas questões, considerando 
que os alunos demonstravam grande apreço por alimentos 
industrializados, sem a preocupação com as consequências do 
consumo exagerado? Como auxiliar os alunos na identificação de 
alimentos menos prejudiciais à saúde humana? Como aproximar 
os alunos do consumo de alimentos mais saudáveis, favorecendo 
a mudança de hábitos alimentares?

Resolução da situação-problema

Considerando as situações apresentadas, a professora refletiu 
sobre as características de sua turma e traçou algumas estratégias 
para abordagem do tema. Pediu aos alunos que guardassem 

Avançando na prática 
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as embalagens dos produtos consumidos em casa, fora do 
período escolar, e levassem até a sala de aula. Ela guardou uma 
boa quantidade de embalagens e deu início ao seu trabalho. Em 
grupos, entregou as embalagens para que os alunos realizassem a 
leitura da tabela nutricional. De modo complementar, apresentou 
um modelo de tabela nutricional e explicou cada um de seus 
componentes. Em seguida, selecionou alguns componentes e 
solicitou que os alunos realizassem uma pesquisa sobre eles. 

A turma foi encaminhada até a sala de informática para 
realização da pesquisa em sites, com a orientação da professora. 
Finalizada a pesquisa, a próxima etapa consistiu na identificação 
dos componentes que são mais prejudiciais à saúde humana a 
partir dos registros coletados na pesquisa. Foram registradas todas 
as informações relatadas pelos estudantes em uma tabela, de 
modo sintético, e agregados mais exemplos, explicando sobre as 
consequências da ingestão exagerada de açúcar, gordura, sódio, 
dentre outros. 

A professora explicou também a necessidade de analisar cada 
componente, considerando a quantidade disponível no produto 
e a taxa de ingestão diária considerada adequada. O estudo da 
pirâmide alimentar tornou-se pertinente, para complementar 
as aprendizagens com o aprofundamento na identificação dos 
alimentos e seus componentes, assim como a quantidade ideal a 
ser consumida. 

Na próxima etapa do trabalho, a professora solicitou que os 
alunos trouxessem novamente embalagens de produtos, no 
entanto, com o seguinte critério: contendo pouca quantidade 
de elementos prejudiciais à saúde. Era esperado que os alunos 
identificassem esses alimentos com mais autonomia e fizessem 
uso desses critérios para a compra de produtos em supermercados, 
selecionando lanches mais saudáveis tanto para o momento do 
recreio como para as demais refeições do dia.

1. A terceira versão da Base Nacional Curricular Comum preconiza a 
necessidade de conceber o estudo do ser humano de modo articulado, 
estimulando a compreensão de aspectos constitutivos do corpo, assim 
como as relações com o meio e com os demais elementos que compõem 

Faça valer a pena
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a natureza (BRASIL, 2017). 
Os aspectos indicados na Base Nacional Curricular Comum relativos ao 
corpo humano são encontrados em qual unidade temática? 
a) Matéria e Energia.
b) Vida e Evolução.
c) Terra e Universo. 

d) Vida e Matéria.
e) Matéria e Evolução.

2. O estudo do corpo humano permite o conhecimento das características 
da espécie humana e dos demais seres vivos, construindo conceitos 
importantes a partir da compreensão das especificidades de cada 
elemento. Para o desenvolvimento desse trabalho, algumas considerações 
são imprescindíveis. 
Leia as afirmações e, considerando as indicações para o estudo do corpo 
humano apresentadas nos documentos curriculares estudados (BCNN e 
PCNs), assinale V para verdadeiro e F para falso:
( ) O estudo do corpo humano precisa ser tratado de forma fragmentada, 
ou seja, o aspecto biológico deve ser privilegiado.
( ) Além da compreensão de aspectos constitutivos do corpo humano, é 
necessário que sejam exploradas as relações com o meio e com os demais 
elementos que compõem a natureza.
( ) A construção da identidade do sujeito e as interações com os 
demais indivíduos por meio da construção de atitudes de respeito frente 
às diferenças compreende um assunto secundário e que não merece 
destaque no trabalho com o corpo humano.
( ) O estudo do corpo humano envolve a compreensão, no que se refere 
às transformações no seu desenvolvimento, de elementos mais específicos 
sobre a biologia do ser humano, assim como outros relativos a hábitos e, 
também, à cultura. 
a) F, F, V, V.
b) V, F, V, V.
c) F, V, F, V.

d) V, F, V, F.
e) F, V, V, V.

3. O estudo do corpo humano é dotado de complexidade e representa 
um tema fundamental para a aprendizagem infantil. Vários pesquisadores 
têm considerado essa importância, indicando diferentes abordagens que 
auxiliam no desenvolvimento desse trabalho no contexto escolar. 
Ao tratar do estudo do corpo humano no início da escolarização infantil, 
analise as afirmações a seguir e a relação entre elas, assinalando a 
alternativa correta:

I. O estudo do corpo humano é de extrema relevância desde o início da 
Educação Básica.
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PORQUE
II. Além de conhecimentos sobre aspectos biológicos, estruturais 
e funcionais, possibilita um melhor entendimento de si, afinal, essa 
compreensão é fomentadora de atitudes favoráveis à construção da 
identidade e das relações intrapessoais e interpessoais. 
a) A asserção I é verdadeira e a II é falsa, pois não justifica corretamente o 
que foi proposto na I.
b) As asserções I e II são proposições falsas e não se relacionam.
c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, ainda que a II não seja 
uma explicação da I.
d)  A asserção I é uma proposição falsa e a II é verdadeira, e ambas não se 
relacionam. 
e) As asserções I e II são proposições verdadeiras, sendo que a II é uma 
explicação da I.
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Seção 3.3
Os recursos tecnológicos e a mudança na 
qualidade de vida no início da escolarização 
infantil

Após a abordagem de dois eixos que apresentam discussões 
fundamentais para o trabalho com Ciências Naturais desde o início da 
Educação Básica – "Ambiente" e "Ser Humano e Saúde" –, fecharemos 
a Unidade 3 contemplando questões relativas ao tema “Recursos 
Tecnológicos”. Conforme as discussões anteriores, o trabalho com 
os conhecimentos científicos no cenário escolar é de extrema 
relevância, porém precisa ser tratado de modo contextualizado, de 
maneira que promova a compreensão de conceitos relativos à Ciência 
e proporcione o desenvolvimento de posturas mais críticas diante dos 
produtos científicos e tecnológicos e as possíveis consequências para 
a vida no planeta. Portanto, na presente seção, serão apresentadas 
algumas implicações do uso dos recursos tecnológicos no cotidiano 
e observaremos como tal temática pode ser abordada desde a 
Educação Infantil. 

Sabe-se que o desenvolvimento científico e tecnológico se 
aprimorou ao longo do tempo, resultando em novas configurações 
que marcam, especialmente, a interação e o comportamento 
das pessoas. Com isso, diante da intensa presença dos aparatos 
tecnológicos em nossa vida diária, é necessário que algumas posturas 
sejam problematizadas, analisando os efeitos positivos ou não para o 
ser humano e o meio ambiente. 

Vale lembrar que essa abordagem não pode ser feita considerando 
apenas o contexto atual e será necessário recuperar episódios que 
marcaram a história da humanidade, desde os seus primórdios. Assim, 
os assuntos apresentados a seguir podem ser explorados, no sentido 
de contribuir para qualificar as discussões com os estudantes:

• Os impactos relacionados aos avanços tecnológicos.

• Recursos tecnológicos e qualidade de vida.

• Comparação e classificação de diferentes materiais segundo sua 

Diálogo aberto 
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finalidade, a origem de sua matéria-prima e os processos de produção.

• Sustentabilidade.

De modo complementar aos demais assuntos que permearam o 
diálogo desenvolvido no grupo da professora Ana, algumas reflexões 
são destacadas, a fim de agregar novas possibilidades aos projetos já 
propostos. Nesse sentido, pensando nas ações referentes à reciclagem 
de materiais e na intenção de promover hábitos alimentares mais 
saudáveis, de que maneira a temática “Recursos Tecnológicos” pode 
contribuir para o aprofundamento das aprendizagens? Quais relações 
podem ser estabelecidas entre o homem e sua relação com o meio 
ambiente, a preservação e manutenção da saúde e o uso consciente 
de recursos tecnológicos?

Tais questionamentos guiarão a construção de uma nova fase do 
plano de ensino da escola.

Ao longo da unidade, temos discutido sobre algumas 
possibilidades para o trabalho com Ciências Naturais, tendo em vista 
temáticas pertinentes para a área. A primeira seção abordou assuntos 
referentes ao meio ambiente, explorando a relação do homem com 
a natureza, e a segunda tratou de questões relativas ao ser humano 
e à manutenção da saúde e do bem-estar do seu corpo. Foi possível 
observar que tais temáticas estão articuladas e permitem conexões 
para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

Relacionadas a esses assuntos, acrescentam-se as discussões 
sobre os recursos tecnológicos e a mudança na qualidade de 
vida como parte dos conteúdos de Ciências Naturais no início da 
escolarização infantil. A presença da tecnologia nas atividades diárias 
tem se intensificado cada vez mais, diversificando as relações humanas 
e resultando em novas configurações para o mundo do trabalho, da 
educação, da alimentação, da saúde, dentre vários outros aspectos. 
Portanto, a abordagem de tal temática é pertinente, na medida em 
que auxilia a compreender esse novo contexto e suas consequências 
para a vida humana. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 
Naturais, o bloco temático “Recursos Tecnológicos” tem como foco 
principal: 

Não pode faltar
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Assim, a compreensão de tais aspectos é de fundamental 
importância no sentido de capacitar os indivíduos para conhecer as 
implicações e transformações que o uso das tecnologias tem trazido 
para as relações humanas.

Leia algumas informações sobre o conceito de recursos tecnológicos:

Assimile

Um recurso é um meio de todo o tipo que permite 
responder a uma necessidade ou conseguir aquilo 
que se pretende. A tecnologia, por sua vez, faz 
referência às teorias e às técnicas que possibilitam o 
aproveitamento prático do conhecimento científico. 
Um recurso tecnológico é portanto um meio que se 
vale da tecnologia para cumprir com o seu propósito. 
Os recursos tecnológicos podem ser tangíveis (como 
um computador, uma impressora ou outra máquina) 
ou intangíveis (um sistema, uma aplicação virtual). 
(CONCEITO..., [s.d.])

Sabe-se que ao longo da história da humanidade o homem buscou 
suprir as suas necessidades a partir da transformação da natureza, 
criando materiais com diferentes funções e atividades práticas e 
garantindo mais conforto e segurança, além de contribuir com a sua 
sobrevivência. Por exemplo, o período paleolítico é:

[...] caracterizado pelo domínio do fogo e pelo uso 
da pedra lascada como instrumento de caça e pesca, 
substituído pela pedra polida no período neolítico, 
quando os instrumentos sofriam polimento por meio de 
atrito. Durante esse período desenvolveram-se também 
a agricultura, a criação de animais e a utilização do ouro 
e do cobre, metais que dispensam fundição e refinação, 
cuja tecnologia foi elaborada no período seguinte. 
(BRASIL, 1997, p. 55)

[...] as transformações dos recursos materiais e energéticos 
em produtos necessários à vida humana, aparelhos, 
máquinas, instrumentos e processos que possibilitam essas 
transformações e as implicações sociais do desenvolvimento 
e do uso de tecnologias. (BRASIL, 1997, p. 54)
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Nota-se, então, que o desenvolvimento dos grupos humanos ao 
longo dos tempos ocorreu por meio do aperfeiçoamento de suas 
ações de modo articulado com o desenvolvimento tecnológico. Assim,

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem acarretado 
diversas transformações na sociedade contemporânea, 
refletindo em mudanças nos níveis econômico, político 
e social. É comum considerarmos a ciência e a tecnologia 
como motores de progresso que proporcionam não só 
o desenvolvimento do saber humano, mas também uma 
evolução para o homem. Vistas dessa forma, subentende-
-se que ambas trarão somente benefícios à humanidade. 
(PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2009, p. 1)

[...] quando observamos as coisas que nos cercam, 
verificamos que o ser humano deu grandes passos nas 
ciências. Não sabemos ao certo qual foi a primeira máquina 
inventada, mas podemos imaginar que, ao usá-la, nossos 
antepassados jamais pensariam que iriam revolucionar o 
mundo. (PORTO; RAMOS; GOULART, 2009, p. 121)

No entanto, é necessário que tanto aspectos negativos como 
positivos sejam alvo de reflexões. 

Vale refletir sobre a influência dessas transformações impulsionadas pelo 
desenvolvimento científico e tecnológico:

 - Até que ponto esses avanços no campo científico e tecnológico 
contribuem para amenizar os problemas sociais, econômicos e 
ambientais?

- Tais avanços (na área da medicina, da indústria de alimentos, dentre 
outros) são acessíveis à maioria da população?

Reflita

Durante esse percurso, houve a especialização da tecnologia, 
principalmente com o advento da Ciência Moderna. Com isso, 
técnicas artesanais foram se reconfigurando, trazendo novas formas 
de organização para a vida das pessoas. Principalmente a partir do 
século XIX, o desenvolvimento científico e tecnológico se expandiu 
consideravelmente de modo intenso e acelerado. Todo esse avanço 
proporcionou, de um certo modo, mais conforto e qualidade de vida. 
Assim, pode-se dizer que:
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De acordo com os PCNs, tais implicações também representam 
temas que precisam ser abordados no contexto escolar, considerando 
as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, tanto no presente 
como no passado, contemplando o cenário brasileiro e outros 
locais do mundo. Ademais, aspectos éticos, valores e atitudes são 
fundamentais, propondo discussões sobre a "origem e o destino social 
dos recursos tecnológicos, as consequências para a saúde pessoal 
e ambiental e as vantagens sociais do emprego de determinadas 
tecnologias" (BRASIL, 2017, p. 55).

Nesse sentido, convém destacar que:

Apesar de os meios de comunicação estarem 
disseminando os pontos preocupantes do 
desenvolvimento científico-tecnológico − como a 
produção de alimentos transgênicos, as possibilidades 
de problemas na construção de usinas nucleares, o 
tratamento ainda precário do lixo e outros − muitos 
cidadãos ainda têm dificuldades em perceber porque 
se está comentando sobre tais assuntos e em que eles 
poderiam causar problemas, a curto ou longo prazo. Mal 
sabem as pessoas que, por detrás de grandes promessas 
de avanços tecnológicos, podem se esconder lucros e 
interesses das classes dominantes. Estas impõem seus 
interesses, persuadindo, muitas vezes, as classes menos 
favorecidas, cujas necessidades deixam de ser atendidas. 
(PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2009, p. 1)

Vale frisar que conceitos como "matéria, energia, espaço, tempo, 
transformação e sistema aplicados às tecnologias que medeiam 
as relações do ser humano com o seu meio" (BRASIL, 1997, p. 56) 
também integram esses estudos. Como sugestão de conteúdos para 
esse eixo temático, Porto, Ramos e Goulart (2009, p. 121) indicam os 
seguintes assuntos:

• Aspectos históricos da evolução tecnológica.

• A energia elétrica que chega a nossa casa.

• A extração e o cultivo de plantas.

• A extração de recursos minerais e sua utilização.

• Os recursos tecnológicos e a saúde humana.

• Alimentação e tecnologia.
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• A utilização dos recursos tecnológicos e sua finalidade social.

• Tecnologia e desenvolvimento sustentável.

Para o desenvolvimento de tais temáticas, Porto, Ramos e Goulart 
(2009) sugerem algumas estratégias, tais como a construção de 
modelos, a atividade experimental, a entrevista e também a pesquisa. 
Optamos por apresentar a construção de um modelo de roda-d'água. 

De acordo com as autoras, é possível observar como a movimentação 
da água ativa esse aparato, bem como sua utilização nas atividades 
humanas. Sabe-se que a roda-d'água pode se constituir como

Quadro 3.3 | Orientações para construção de um modelo de roda-d'água

MATERIAL
Espeto ou palito  de madeira ou churrasco cortado ao meio; quatro palitos de dente; metade de uma rolha; duas 
tampas de embalagem de margarina; fita crepe; uma garrafa  grande de refrigerante; dois canudos; tesoura sem ponta. 

Como fazer:
• Espete o palito de madeira ou churrasco e os palitos de dentes na rolha.
• Corte quatro quadrados de 3 cm de lado com as tampas de margarina.
• Prenda cada pedaço na ponta de cada palito de dente.
• Encaixe os canudos no espeto de madeira ou de churrasco. 
• Corte a garrafa ao meio e faça um V de cada lado.
• Encaixe a roda-d’água na garrafa e abra a torneira em cima de um dos quadrados.

Fonte: Porto, Ramos e Goulard (2009, p. 123).

[...] um exemplo da energia em movimento produzida pela 
queda d'água. Ela tem sido utilizada ao longo do tempo, 
principalmente no meio rural, para movimentar pilões, por 
meio da energia transformada pela força da água. (PORTO; 
RAMOS, GOULART, 2009, p. 122)

[...] não se pode criar nem destruir a energia, pois ela sempre 
se conserva. O que podemos fazer é transformá-la de um 
tipo em outro. É o que acontece quando a energia em 
movimento produzida pela queda-d'água é transformada 
em energia mecânica acionando a roda d'água. (PORTO; 
RAMOS, GOULART, 2009, p. 122)

É importante que, antes de dar início à atividade, o professor faça 
um levantamento sobre os conhecimentos dos alunos a respeito do 
tema. Além disso, a produção do modelo também pode ser norteada 
por uma hipótese inicial que dará espaço para os discentes pensarem 
sobre esse processo, elaborando explicações sobre possíveis fontes 
de energia, afinal,

Seguem as orientações para a construção do modelo, apresentadas 
por Porto, Ramos e Goulart (2009,  p. 123):
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Ao finalizar a construção do modelo, cabe ao professor retomar as 
questões iniciais levantadas, porém, durante a produção, as discussões 
prosseguirão e as orientações ocorrerão de acordo com os conceitos 
científicos envolvidos e as concepções dos alunos. Ademais, vale 
destacar que o tema não pode ser tratado isoladamente, ou seja, é 
preciso estabelecer conexões com as implicações sociais, ambientais 
e econômicas, por exemplo, que derivam de tais conhecimentos.

Retomando os aspectos apresentados no início desta seção, 
ressalta-se a necessidade de abordar temas relativos à presença 
da Ciência e da tecnologia em nosso cotidiano, para estabelecer 
conexões com o percurso histórico de construção de instrumentos 
e conhecimentos pelo ser humano por meio da transformação da 
natureza. Portanto, além de tratar da presença da tecnologia em 
razão dos intensos e acelerados avanços no mundo digital atual, é 
fundamental tratar de exemplos mais rudimentares, tais como alguns 
episódios referentes ao homem pré-histórico. 

Durante a história da humanidade, podemos observar que 
o homem aprendeu a fazer uso dos elementos da natureza de 
diferentes maneiras, com o objetivo de atender as suas necessidades 
e de seu grupo, aperfeiçoando o modo como utilizava a água, o fogo 
e o ar, por exemplo. Diante dos desafios que encontrava, realizava 
investigações e criava algumas situações para testar suas hipóteses e, 
por meio de tentativas, buscava obter o resultado esperado. 

Conforme explicam Porto, Ramos e Goulart (2009), ao tentar 
retirar uma pedra localizada na entrada de uma caverna, acredita-se 
que, provavelmente, o homem possa ter usado um tronco ou galho 
de árvore na base da rocha, com a finalidade de erguê-la e depois 
empurrá-la. Assim:

Ao usar esse recurso, podem ter inventado uma 
máquina fundamental para toda humanidade, hoje 
conhecida como alavanca. A alavanca é uma máquina 
simples utilizada a todo momento. O princípio do 
funcionamento da alavanca é usado também na tesoura, 
no abridor de garrafas, no pegador de macarrão, no 
carrinho de mão de construção civil, na gangorra, 
dentre outros. Da mesma forma, ao fazer rolar o tronco 
de uma árvore, nossos antepassados não poderiam 
imaginar que estavam inventando a roda. (PORTO; 
RAMOS; GOULART, 2009, p. 121)



U3 - Práticas pedagógicas: algumas possibilidades para o trabalho com Ciências Naturais 153

Outro ponto importante a ser destacado diz respeito às 
consequências desses avanços científicos e tecnológicos, assim 
como as transformações (nocivas ou não) para a vida humana e para 
o meio ambiente, sendo que tais temas precisam estar presentes 
nas discussões com os alunos. Essas considerações confirmam a 
necessidade de que a educação científica oferecida nas escolas:

Nesse sentido, a abordagem  Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS) pode auxiliar no desenvolvimento do trabalho pedagógico, 
pois essa perspectiva busca, por meio da valorização da alfabetização 
científica, conceber a disciplina de Ciências Naturais de modo 
contextualizado, na medida em que apresenta a Ciência como uma 
construção humana que emite reflexos na sociedade, na natureza, 
nas relações entre as pessoas etc. Conforme explicam Fabri e Silveira 
(2013, p. 81):

[...] prepare o aluno para conviver com o avanço científico 
e tecnológico refletindo sobre os impactos, em condições 
de se posicionar de maneira consciente e responsável 
diante das situações que emergirem ao seu redor desde 
os anos iniciais até níveis superiores transformando 
os saberes do senso comum em conhecimentos mais 
elaborados. (FABRI; SILVEIRA, 2013, p. 79)

O professor de anos iniciais, ao trabalhar o conteúdo 
de Ciências, deve estimular os seus alunos a realizarem 
reflexões sobre as implicações sociais em relação à 
Ciência e à Tecnologia. Consideramos que a abordagem 
CTS pode contribuir para isso, pois a educação infantil e 
fundamental é a base de toda bagagem de conhecimentos 
que o cidadão vai adquirindo durante sua vida. É nesse 
período que o aluno vai descobrir e redescobrir.

Pesquise mais

O artigo a seguir aborda a temática “Ciência, Tecnologia e Sociedade” 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com foco em tecnologias 
presentes no cotidiano dos estudantes. Trata-se de uma pesquisa que 
foi desenvolvida em uma escola municipal de Ponta Grossa. Vale a pena 
fazer a leitura:
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FABRI, Fabiane; SILVEIRA, Rosemari Monteiro C. F. O ensino de Ciências 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental sob a ótica CTS: uma proposta 
de trabalho diante dos artefatos tecnológicos que norteiam o cotidiano 
dos alunos. Revista IENCI, v. 18, n. 1, 2013. Disponível em: <https://
www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/161>. Acesso em: 
3 ago. 2017.

Portanto, verifica-se a importância da postura do professor diante 
dessas discussões, de modo que tenha conhecimentos suficientes 
para conduzir o processo de ensino e aprendizagem qualitativamente, 
afinal, ao optar pelo enfoque CTS no ensino de Ciências Naturais 
é imprescindível conceber a Ciência e sua não neutralidade, assim 
como os interesses que circundam a produção dos conhecimentos 
científicos. De certa forma, cabe ao docente construir os saberes 
necessários ao longo de sua formação profissional e prosseguir esse 
desenvolvimento profissional ao longo de sua carreira. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em sua terceira 
versão, publicada em 2017, contempla discussões dessa natureza ao 
abordar elementos essenciais que precisam contemplar a formação 
dos alunos no âmbito do Ensino Fundamental. Conforme ressalta o 
referido documento, a presença da tecnologia nas atividades humanas 
exige um posicionamento crítico e reflexivo, que compreenda as 
implicações da produção desses conhecimentos para a vida no 
planeta. Diante da agressiva interferência do homem no ambiente e 
da intensa presença da tecnologia no convívio humano, provocando, 
muitas vezes, um consumismo exacerbado inconsciente, a 
abordagem desses assuntos não pode deixar de considerar essas 
questões. De fato:

A sociedade contemporânea está fortemente organizada 
com base no desenvolvimento científico e tecnológico. 
Da metalurgia, que produziu ferramentas e armas, 
passando por máquinas e motores automatizados, até os 
atuais chips semicondutores, ciência e tecnologia vêm 
se desenvolvendo de forma integrada com os modos de 
vida que as diversas sociedades humanas organizaram ao 
longo da história. (BRASIL, 2017, p. 273)
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Especialmente, a disciplina de Ciências Naturais representa um 
espaço de excelência para tratar dessas questões, favorecendo o 
rompimento com concepções equivocadas e simplistas sobre a 
Ciência e Tecnologia, pois:

O mesmo desenvolvimento científico e tecnológico 
que resulta em novos ou melhores produtos e serviços 
também pode promover desequilíbrios na natureza 
e na sociedade. Para debater e tomar posição sobre 
alimentos, medicamentos, combustíveis, transportes, 
comunicações, contracepção, saneamento e 
manutenção da vida na Terra, entre muitos outros 
temas, são imprescindíveis tanto conhecimentos éticos, 
políticos e culturais quanto científicos. Isso por si só 
já justifica, na educação formal, a presença da área de 
Ciências da Natureza, e de seu compromisso com a 
formação integral dos alunos. (BRASIL, 2017, p. 273)

Nesse sentido, observa-se que a BNCC trata dessas discussões 
e reconhece a necessidade de que tais temas integrem o currículo 
desde o início da Educação Básica. Vale destacar que mesmo diante 
da especificidade desses assuntos relativos à área de Ciências Naturais, 
esse trabalho precisa ser desenvolvido de modo articulado com as 
demais disciplinas.

No contexto da Educação Infantil, tais aspectos podem ser 
abordados a fim de construir conexões entre os campos de 
experiências propostos pela BNCC. No entanto, encontramos 
temáticas mais específicas que podem tratar de conceitos referentes 
à Ciência e à Tecnologia no tópico denominado "Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações". De acordo com o referido 
campo de experiências:

As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de 
diferentes dimensões, em um mundo constituído de 
fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito 
pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços 
(rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, 
ontem e amanhã etc.). Demonstram também curiosidade 
sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos 
atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações 
da natureza, os diferentes tipos de materiais e as 
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possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo 
sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as 
pessoas que conhece; como vivem e em que trabalham 
essas pessoas; quais suas tradições e costumes; a diversidade 
entre elas etc.). [...] Portanto, a Educação Infantil precisa 
promover interações e brincadeiras nas quais as crianças 
possam fazer observações, manipular objetos, investigar e 
explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes 
de informação para buscar respostas às suas curiosidades e 
indagações. (BRASIL, 2017, p. 38)

De um modo geral, nota-se a relevância da temática Recursos 
Tecnológicos no contexto escolar, tendo em vista que o conhecimento 
aprofundado da produção de aparatos com base científica e 
tecnológica auxilia na compreensão das consequências (positivas 
e negativas) desses avanços para a vida humana e para a natureza. 
Portanto, explorar essas questões desde o início da escolarização 
favorece a construção de uma postura reflexiva e analítica diante das 
transformações que essas inovações provocam.

A seguir é apresentado um exemplo de Plano de Aula com foco no tema 
"Ciência e Tecnologia" para ser desenvolvido do 1º ao 3º ano do Ensino 
Fundamental. A proposta tem como referência a reportagem publicada 
pela Revista Veja que trata de uma Ciência denominada Biomimética 
(imitação da mecânica do corpo de animais feita pelo homem). Vale a 
pena conferir:

Reportagem:

AZEVEDO, Reinaldo. Homem-célula: meu artigo inspirado no globo 
de hoje. Veja, fev. 2017. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/
reinaldo/homem-celula-meu-artigo-no-globo-de-hoje/>. Acesso em: 3 
ago. 2017.

Plano de Aula:

SECRETTI, Elisangela; OLIVEIRA, Cláudia Sirlene de. Biomimética: a 
ciência que imita a natureza. Revista Nova Escola, [s.d.]. Disponível 
em: <http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/biomimetica-
ciencia-que-imita-natureza>. Acesso em: 3 ago. 2017.

Exemplificando
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Considerando a necessidade de estabelecer conexões entre os 
projetos já propostos, o grupo da professora Ana buscou analisar as 
implicações do tema "Recursos Tecnológicos" a fim de contribuir com 
o aprofundamento das aprendizagens, especialmente nas relações 
entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Para tanto, conforme ação já 
desenvolvida em outros momentos, os professores refletiram sobre as 
condições e especificidades da escola em que atuam, com o objetivo 
de agregar mais sentido à abordagem do assunto em questão. 

Assim, os professores levantaram a necessidade de explorar a 
abordagem histórica do uso da tecnologia, pois grande parte dos 
estudantes desconhece a maneira como, ao longo da história da 
humanidade, o homem foi produzindo invenções para garantir a sua 
sobrevivência por meio da transformação da natureza. Com isso, essa 
discussão seria inserida em todos os anos escolares, ou seja, do 1º ao 
5º ano, com intensidade variada, considerando as especificidades de 
cada turma. 

Em razão da necessidade de reconfigurar as relações entre 
o homem e a natureza por meio de ações mais sustentáveis, 
melhorando, inclusive, a saúde e a qualidade de vida das pessoas, 
o grupo da professora Ana optou por desenvolver uma proposta 
que instigasse a reflexão sobre essas relações por meio de uma 
abordagem histórica. 

As análises contemplam, de certa forma, conteúdos relativos 
aos impactos relacionados aos avanços tecnológicos, aos recursos 
tecnológicos e à qualidade de vida; a comparação e a classificação 
de diferentes materiais segundo sua finalidade; e a origem de sua 
matéria-prima e os processos de produção e a sustentabilidade. Tais 
conteúdos têm o propósito de favorecer novas posturas diante da 
intensa presença da tecnologia em nossa vida diária, identificando suas 
contribuições para melhorias na qualidade de vida, porém refletindo 
também sobre impactos agressivos e consequências nocivas para a 
vida no planeta.

Sem medo de errar
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Problematizando o uso da tecnologia no cotidiano

Descrição da situação-problema

Em uma escola pública que atende os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, uma professora que lecionava para uma turma de 
5º ano passava por um momento muito delicado com os alunos. 
Sua suspeita era de que o uso excessivo dos celulares poderia ter 
contribuído consideravelmente para a redução do hábito de leitura 
de livros de literatura infantil propostos como tarefa de casa. 

Os alunos, uma vez por semana, iam até a biblioteca para a 
escolha de uma obra literária para fazer a leitura em casa. No início, 
todos realizavam essa atividade com muito entusiasmo, porém, 
aos poucos, foram demonstrando desinteresse. 

Ao observar esse comportamento, a professora solicitou uma 
reunião com as famílias para dialogar sobre a situação e sua 
suspeita foi confirmada, afinal, o uso excessivo dos celulares tem 
sido um problema enfrentado pelos pais diariamente. Diante dessa 
situação, como a professora poderia fazer uso dessa temática para 
abordar as implicações da tecnologia na vida humana, identificando 
seus efeitos benéficos e nocivos?

Resolução da situação-problema

A professora optou por abordar o tema em suas aulas, 
problematizando o uso da tecnologia com os alunos. O uso dos 
celulares não era permitido na escola, no entanto, a professora, 
com o aval da direção, solicitou que os estudantes trouxessem 
os aparelhos para o desenvolvimento de uma aula. Caso o aluno 
não tivesse um, seriam realizados alguns grupos para uso de modo 
compartilhado. 

Por meio de um vídeo, foi iniciada uma discussão sobre 
os efeitos da era digital na vida das pessoas. Em seguida, os 
estudantes puderam fazer uso dos celulares para realizar uma 
pesquisa na internet sobre esses impactos no desenvolvimento 
e na formação das pessoas. Tal situação pode representar um 
momento interessante para discutir a necessidade de criar, de 
forma colaborativa, regras para o uso dos celulares no contexto 

Avançando na prática 



U3 - Práticas pedagógicas: algumas possibilidades para o trabalho com Ciências Naturais 159

escolar, por exemplo. 

Como contraponto, a professora apresentaria situações 
diferenciadas que demonstrassem o uso da tecnologia em 
diferentes fases da história da humanidade. Essas ações 
contemplariam apenas a primeira etapa de um conjunto de 
aulas sobre esse assunto. As aulas de Ciências Naturais estariam 
conectadas com as demais áreas do conhecimento, em especial, 
com a Língua Portuguesa, visando tratar sobre a importância da 
leitura na formação pessoal e intelectual dos alunos. Ademais, 
a contribuição das famílias seria de relevância fundamental, no 
sentido de estabelecer parcerias para auxiliar na construção de 
posturas mais conscientes diante da presença da tecnologia no 
cotidiano.

1. A presença da tecnologia nas atividades diárias tem se intensificado 
cada vez mais, diversificando as relações humanas e resultando em novas 
configurações para o mundo do trabalho, da educação, da alimentação, 
da saúde, dentre vários outros aspectos. Portanto, a abordagem de tal 
temática é pertinente, na medida em que auxilia a compreender esse novo 
contexto e suas consequências para a vida humana. 
Leia as alternativas e assinale qual apresenta corretamente o foco principal 
do bloco temático “Recursos Tecnológicos” de acordo com Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Ciências Naturais: 
a) As transformações dos recursos naturais em produtos necessários à vida 
humana, assim como processos que possibilitam essas transformações e 
as implicações sociais do desenvolvimento e do uso de vegetais na saúde 
humana.
b) As transformações dos recursos materiais e energéticos em produtos 
necessários à vida humana, aparelhos, máquinas, instrumentos e 
processos que possibilitam essas transformações e as implicações sociais 
do desenvolvimento e do uso de tecnologias.
c) As transformações dos recursos minerais em produtos necessários à vida 
humana, tais como processos que possibilitam essas transformações e as 
implicações econômicas do desenvolvimento e exploração de recursos 
naturais.
d) O uso inconsciente dos recursos materiais e energéticos em produtos 
necessários à vida humana, aparelhos, máquinas, instrumentos e 
processos que possam dificultar essas transformações e a identificação 
das implicações sociais do desenvolvimento e do uso de recursos naturais.

Faça valer a pena



U3 - Práticas pedagógicas: algumas possibilidades para o trabalho com Ciências Naturais160

e) A identificação de que as transformações dos recursos materiais 
e energéticos em produtos necessários à vida humana não causam 
impacto para o meio ambiente, pois são pensadas de modo a favorecer 
o bem-estar entre todos os seres vivos do planeta.

2. Durante a história da humanidade, podemos observar que o homem 
aprendeu a fazer uso dos elementos da natureza de diferentes maneiras, 
com o objetivo de atender as suas necessidades e de seu grupo, 
aperfeiçoando o modo como utilizava a água, o fogo e o ar, por exemplo. 
Diante dos desafios que encontrava, realiza investigações e criava algumas 
situações para testar suas hipóteses e, por meio de tentativas, buscava 
obter o resultado esperado.  
Considerando as informações do texto-base, leia o trecho a seguir e 
assinale a alternativa que completa as lacunas corretamente:
Ressalta-se a necessidade de abordar temas relativos à presença da 
Ciência e da ___________ em nosso cotidiano, de modo a estabelecer 
___________ com o percurso histórico de construção de instrumentos e 
conhecimentos pelo ser humano por meio da ___________ da natureza. 
Portanto, além de tratar da presença da tecnologia em razão dos intensos 
e acelerados avanços no mundo digital atual, é fundamental tratar de 
exemplos mais ___________, tais como alguns episódios referentes ao 
homem pré-histórico. 
a) Natureza - conexões - limitação - rudimentares.
b) Tecnologia - restrições - transformação - rudimentares.
c) Tecnologia - conexões - transformação - rudimentares.
d) Filosofia - conexões - exploração - atuais.
e) Tecnologia - rupturas - transformação - contemporâneos.

3. Ao tratar de assuntos relativos ao tema "Recursos Tecnológicos", é 
necessário que sejam abordadas as consequências dos avanços científicos 
e tecnológicos, assim como as transformações (nocivas ou não) para a 
vida humana e para o meio ambiente. Essas considerações confirmam 
a necessidade de que a educação científica oferecida nas escolas seja 
problematizadora e contextualizada.  
Sobre a abordagem de temas relativos à Ciência e Tecnologia no início da 
escolarização infantil, analise as afirmações a seguir e a relação entre elas, 
assinalando a alternativa correta:

I. O tema “Ciência, Tecnologia e Sociedade” (CTS) é pertinente nas aulas 
de Ciências Naturais desde a primeira fase do Ensino Fundamental e pode 
auxiliar no desenvolvimento do trabalho pedagógico ao tratar de temas 
relativos aos recursos tecnológicos.



U3 - Práticas pedagógicas: algumas possibilidades para o trabalho com Ciências Naturais 161

PORQUE

II. Essa perspectiva busca, por meio da valorização da alfabetização científica, 
conceber a disciplina de Ciências Naturais de modo descontextualizado, 
na medida em que apresenta a Ciência como neutra e que não emite 
reflexos na sociedade, na natureza, nas relações entre as pessoas etc. 
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, sendo que a II é uma 
explicação da I.
b) As asserções I e II são proposições falsas e não se relacionam.
c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, ainda que a II não seja 
uma explicação da I.
d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é verdadeira, e ambas não se 
relacionam.
e) A asserção I é verdadeira e a II é falsa, pois não justifica corretamente o 
que foi proposto na I.
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Unidade 4

Enfoques e procedimentos 
didáticos no ensino de 
Ciências Naturais

As discussões que têm nos acompanhado a respeito 
do ensino de Ciências nos primeiros anos de escolarização 
mostram a necessidade de rever algumas posturas diante das 
práticas pedagógicas desenvolvidas com as crianças, tendo em 
vista que o trabalho com a Ciência nessa fase escolar exige o 
desenvolvimento de ações adequadas e comprometidas com 
uma educação científica de qualidade. Tais ações promovem 
oportunidades de vivenciar o conhecimento científico por meio 
de situações de caráter investigativo, reflexivo e problematizador, 
já que aulas exclusivamente expositivas costumam não oferecer 
espaço para uma aprendizagem significativa.

De um modo geral, desde a primeira unidade, tratamos de 
questões relativas à presença da Ciência na escola, desde a 
Educação Infantil, discutindo aspectos históricos e legais, assim 
como questões atuais que circundam essa temática. Ademais, 
também foram abordados elementos que se constituem como 
fundamentais para elaboração das aulas de Ciências Naturais, 
desde o planejamento, até o processo de escolha de conteúdos 
e estratégias de ensino. O aprofundamento desses assuntos foi 
permeado por estudos de autores renomados da área e pelo 
conhecimento de documentos curriculares oficiais, tais como 
os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais 
(PCNs) e outras propostas elaboradas por diferentes estados 
brasileiros. 

Nesta unidade, apresentaremos enfoques e procedimentos 
didáticos considerados importantes e pertinentes para o 

Convite ao estudo
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ensino de Ciências, especialmente na primeira etapa da 
escolarização infantil. Para tanto, serão abordados os seguintes 
temas: tendências recentes para o ensino de Ciências; 
interdisciplinaridade e pedagogia de projetos; e recursos 
didáticos para o ensino e a aprendizagem de Ciências Naturais.

 Diante dos assuntos tratados, algumas indagações podem 
ser propostas:

• Considerando os principais objetivos do ensino de 
Ciências para o início da escolarização, quais tendências 
favorecem o desenvolvimento de uma educação científica de 
qualidade?

• Tendo em vista as especificidades da organização da 
Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
quais aspectos podem auxiliar no desenvolvimento de uma 
prática de ensino integrada e contextualizada ao trabalhar 
Ciências Naturais?

• Quais recursos didáticos podem colaborar para 
potencializar a aprendizagem em Ciências Naturais?

Tais questionamentos poderão auxiliar o grupo da professora 
Ana na finalização do trabalho de elaboração da proposta 
pedagógica da escola, a fim de retomar o que foi construído 
até o momento e verificar as reais possibilidades de promover 
uma formação científica reflexiva e problematizadora. 

Bons estudos!
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Seção 4.1
Tendências recentes para o ensino de Ciências 
Naturais

Até o presente momento, discutimos, especialmente na Unidade 3, 
temáticas relativas às Ciências Naturais que constam em documentos 
curriculares oficiais e que podem nortear o planejamento pedagógico, 
principalmente na definição de conteúdos de ensino para cada fase 
escolar, tanto da Educação Infantil como nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Além da definição de conteúdos de ensino pertinentes e que 
atendam às especificidades de cada etapa da escolarização, convém 
enfatizar que as estratégias e recursos que serão utilizados também 
apresentam considerável relevância no processo de ensino e 
aprendizagem. Portanto, nesta primeira seção, trataremos de algumas 
tendências recentes para o ensino de Ciências, a fim de oferecer 
perspectivas teóricas e práticas que auxiliem no desenvolvimento de 
aulas potencialmente produtivas.

Tais orientações podem ser muito importantes para o grupo da 
professora Ana, no sentido de aprimorar o trabalho que tem sido 
planejado, definindo caminhos coerentes com as características 
do público infantil que sejam significativos para a aprendizagem de 
conhecimentos científicos. Portanto, vale refletir:

• Quais ações podem aprimorar o trabalho pedagógico do 
professor nas aulas de Ciências Naturais, oferecendo possibilidades 
que estimulem o interesse do aluno pela aprendizagem de conceitos 
científicos?

• Quais estratégias podem ser mais produtivas para a 
compreensão significativa dos conhecimentos científicos?

• Seria possível agregar a abordagem lúdica nas aulas de 
Ciências Naturais?

Esses são alguns dos questionamentos que guiarão a nova fase de 
diálogos do grupo da professora Ana. 

Diálogo aberto 
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Ensinar Ciências Naturais, especialmente no início da escolarização, 
reveste-se de complexidade, afinal, as crianças apreendem o 
mundo de modo diferente dos adultos e necessitam ser expostas a 
situações de aprendizagem que considerem essas particularidades. 
A importância do ensino de tal área tem sido destacada desde o 
início da Educação Básica, pois uma formação científica de qualidade 
precisa ser estimulada já na primeira infância. 

Assim, os estudos sobre a aprendizagem de conceitos científicos na 
infância precisam ser explorados pelos docentes e por todos aqueles 
que de alguma forma estão envolvidos com a educação científica 
das crianças. Essas pesquisas auxiliam na construção de abordagens 
teórico-práticas que visam fundamentar o trabalho pedagógico 
desenvolvido na escola e torná-lo cada vez mais produtivo. Inclusive, 
vale frisar que o trabalho realizado pelos professores que atuam com 
as crianças também oferece subsídios que enriquecem abordagens 
pedagógicas. 

Na presente seção serão apresentadas algumas tendências recentes 
para o trabalho com Ciências Naturais que podem favorecer o seu 
desenvolvimento na fase inicial de escolarização, pois consideram a 
importância da participação do aluno no processo de aprendizagem 
e são desenvolvidas por meio se situações problematizadoras. 
Dentre essas tendências, abordaremos as principais características 
por investigação, as atividades práticas/experimentais e a perspectiva 
lúdica. 

Ainda que as primeiras iniciativas referentes ao ensino por 
investigação tenham se manifestado no contexto brasileiro em 
meados da década de 1960, observa-se que seus reflexos no cenário 
educacional ainda são tímidos. Ademais, ao longo do tempo, essa 
perspectiva foi se aprimorando e se reconfigurando, para atender 
às características do processo de aprendizagem de conceitos 
científicos. Pesquisas desenvolvidas nos Estados Unidos, por volta de 
1960, exerceram considerável influência nas manifestações relativas 
ao ensino de Ciências por investigação no Brasil, sendo que os 
estudos norte-americanos almejavam, de um modo geral, estimular 
o interesse dos jovens pela Ciência. 

Nesse sentido, convém ressaltar que, no Brasil, 

Não pode faltar
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Em meados da década de 1980, houve um aprofundamento 
das discussões, a fim de compreender melhor quais as principais 
dificuldades dos estudantes na aprendizagem de conceitos científicos. 
Essa preocupação resultou na elaboração de propostas com o intuito 
de criar materiais pedagógicos e metodologias mais adequadas, 
diante das dificuldades observadas. Tais estudos impulsionaram 
várias iniciativas que analisaram a proposta do ensino de Ciências 
por investigação, assim como suas contribuições para potencializar a 
aprendizagem dos conhecimentos científicos. Todo o corpo teórico 
de pesquisas que circundou essa abordagem resultou na construção 
de práticas pedagógicas fundamentadas na elaboração de sequências 
de ensino investigativas. 

A professora Ana Maria Pessoa de Carvalho apresenta destaque em 
tal área, porque, dentre vários estudos realizados, tem procurado validar 
o caráter positivo do ensino investigativo, principalmente no ensino 
de Ciências Naturais. Como aportes teóricos principais do ensino 
por investigação, a referida professora ressalta as contribuições das 
pesquisas de Piaget e Vygotsky, já que as investigações desenvolvidas 
por eles auxiliaram de modo expressivo na compreensão do processo 
de construção do conhecimento pelo aluno.

Para o desenvolvimento de um trabalho que explore sequências 
de ensino investigativas, Carvalho (2013) indica alguns apontamentos 
importantes:

• Bom planejamento prévio.

• Definir se as ações serão desenvolvidas em uma única aula ou 
em uma sequência de aulas.

• Definir o tema/conteúdo/assunto a ser tratado.

• Estimular o envolvimento e a participação dos alunos durante as 
aulas. 

• Elaborar um problema para ser apresentado e discutido com 
os alunos, que pode ser de natureza experimental ou teórica, mas 

[...] as principais iniciativas se deram na área da Física, 
com o desenvolvimento de projetos como o Projeto de 
Ensino de Física, desenvolvimento pela Universidade de 
São Paulo, ou o Projeto Piloto da Unesco, produzido com 
recursos desse órgão internacional. (PIASSI; ARAÚJO, 
2012, p. 19)
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precisa estar contextualizado.

• Discutir o problema apresentado de modo colaborativo entre 
os alunos, com a orientação do professor, para construir hipóteses e 
encontrar uma possível solução. 

• Propor a sistematização do conhecimento abordado após as 
discussões levantadas, visando à análise do processo de resolução 
do problema.

• A sistematização pode ser desenvolvida de diferentes maneiras: 
a produção de um texto escrito ou a leitura para aprofundamento das 
argumentações construídas.

• A contextualização dos conhecimentos deve permear todo 
processo.

• Ao final da sequência, é importante que o professor proponha 
alguma atividade avaliativa e que, de preferência, seja de caráter 
formativo.

No que se refere à problematização no ensino de Ciências, os 
Parâmetros Curriculares de Ciências Naturais oferecem algumas 
orientações importantes, principalmente no que se refere à elaboração 
de um problema a ser proposto aos alunos. Assim, ao ser: 

Tais considerações são essenciais para a definição de um bom problema 
e requer que o professor tenha claro os objetivos, assim como tenha 
conhecimento sobre o que sabem os seus alunos a respeito de 
determinado assunto que pretende trabalhar com a turma.

Assimile

[...] definido um tema de trabalho é importante o 
professor distinguir quais questões são problemas 
para si próprio, que têm sentido em seu processo 
de aprendizagem das Ciências, e quais terão sentido 
para os alunos, estando portanto adequadas às suas 
possibilidades cognitivas. Também deve-se distinguir 
entre as questões que de fato mobilizam para a 
aprendizagem — problemas — e outras que não 
suscitam nenhuma mobilização. (BRASIL, 1997, p. 77)

De um modo geral, o ensino de Ciências por investigação tem 
se destacado como uma abordagem que favorece a construção do 
conhecimento científico pelo aluno de modo produtivo, podendo 
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ser explorada, desde que sejam feitas as adequações necessárias, 
já nas primeiras fases da Educação Básica. As sequências de ensino 
investigativas permitem que o aluno protagonize a construção 
de conhecimentos, pois é estimulado a participar ativamente 
no desenvolvimento de suas aprendizagens. Nesse processo, o 
papel do professor é fundamental, pois traz toda orientação diante 
da construção de soluções para o problema, promovendo a 
sistematização das aprendizagens.

Vários pesquisadores sugerem o uso de atividades práticas, de caráter 
experimental e investigativo, no ensino de Ciências como uma estratégia 
produtiva para a aprendizagem. Porém, vale refletir:

• Você tem alguma recordação de aulas de Ciências com atividades 
dessa natureza na sua trajetória escolar como aluno?

• Será que o simples uso de tais atividades garante melhorias na 
aprendizagem?

• O que é preciso considerar no planejamento dessas atividades?

Reflita

A opção por atividades práticas também representa uma estratégia 
promissora para trabalhar os conceitos científicos e pode ser 
integrada às sequências de ensino investigativas, já que o problema 
proposto no início de uma aula dessa natureza pode ser prático e, 
também, experimental. Porém, o professor precisa fundamentar-se 
adequadamente para não reproduzir "aquela maneira clássica de 
ensinar Ciências por meio de atividades práticas, fazendo que as 
crianças sigam uma série de instruções, como se fosse uma receita, 
para chegar a determinado resultado" (NIGRO, 2012).  

De acordo com Zancul (2011, p. 65):

Portanto, a simples realização do experimento não garante um 
ensino de melhor qualidade, já que o desenvolvimento desse trabalho 
terá sucesso quando for bem planejado e orientado pelo professor. 
Além dessas questões, é importante considerar que 

É necessário observar que, embora as atividades 
experimentais sejam apropriadas para a área de Ciências 
e devam ser empregadas num ensino que tenha como 
objetivo mais do que a transmissão e a memorização 
de conceitos, a simples realização de experimentos não 
implica numa melhoria do ensino de Ciências.
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Zancul (2011) afirma que existem diferentes possibilidades para 
utilizar atividades experimentais, com o objetivo de favorecer a 
construção de uma visão mais adequada e próxima do trabalho em 
Ciências, promovendo uma relação mais científica com o mundo ao 
nosso redor. Assim:

Uma demonstração, a organização de um experimento 
para verificar uma lei ou testar uma hipótese, a 
observação de um fenômeno, a busca de informações 
para uma investigação podem ser exploradas de maneira 
que os alunos aprendam conteúdos e desenvolvam 
uma compreensão sobre procedimentos e métodos da 
ciência. As tarefas em Ciências podem ser pensadas com 
o objetivo de levar os alunos a explorarem aspectos da 
metodologia científica e constituir oportunidades para 
investigações, análises, interpretações e discussões. 
(ZANCUL, 2011, p. 66)

[...] a experimentação é um procedimento do fazer 
científico que se distingue das experiências usuais 
do dia-a-dia, porque é orientado por uma intenção 
do observador, que, por meio da pesquisa, da 
experimentação, busca respostas a determinados 
problemas de natureza científica" (CERRI; TOMAZELLO, 
2011, p. 76)

A partir do momento em que o aluno passa a desenvolver 
uma atividade prática-experimental, proposições são 
feitas e, diante de uma dada situação-problema, ele 
poderá identificar possíveis estratégias para resolvê-
-la; selecionar e utilizar instrumentos adequados de 
verificação; propor modelos explicativos; estabelecer 
relações entre fenômenos; analisar e interpretar 
resultados. (CERRI; TOMAZZELO, 2011, p. 77)

De tal modo: 

Portanto, as atividades práticas de natureza experimental se 
apresentam como produtivas para as aulas de Ciências Naturais desde 
que façam parte de um trabalho comprometido com uma educação 
científica de qualidade, a partir da elaboração de boas perguntas, com 
o acompanhamento do professor guiando o processo de ensino e 



U4 - Enfoques e procedimentos didáticos no ensino de Ciências Naturais 173

aprendizagem, ao mesmo tempo em que oportuniza espaço para o 
aluno participar da construção de conhecimentos ativamente.

Apesar de algumas limitações que podem ser encontradas no ambiente 
escolar para o desenvolvimento de atividades práticas, cabe ao professor 
fundamentar-se adequadamente, buscando apoio e auxílio que 
ofereçam suporte para esse trabalho. Mas vale considerar que o trabalho 
de qualidade depende de toda a equipe de profissionais da escola e não 
apenas do professor. Veja algumas orientações e sugestões de materiais 
que podem favorecer o desenvolvimento de atividades práticas e 
experimentais:

Exemplificando

Sugestões de atividades experimentais, além daquelas 
encontradas em livros didáticos, estão presentes 
em livros paradidáticos, bem como em publicações 
como Ciência Hoje das Crianças, Ciência Hoje na 
Escola, e em outros textos. É importante ressaltar, 
porém, que as orientações apresentadas em alguns 
materiais nem sempre trazem todas as informações 
necessárias para a exploração de tais atividades. 
Mesmo para experimentos simples e de fácil 
execução, os possíveis resultados poucas vezes são 
discutidos e é importante para o professor realizá-
-los previamente, observando as possibilidades 
e limites que oferecem, analisando os resultados 
encontrados, formulando perguntas e buscando 
respostas. (ZANCUL, 2011, p. 67)

Para complementar essas discussões, vale acrescentar a 
necessidade de que o trabalho educativo desenvolvido com as 
crianças possa contar também com a perspectiva lúdica, não apenas 
na Educação Infantil, mas também nos primeiros anos do Ensino 
Fundamental.  

Conforme já apresentado nas outras seções, o ensino de Ciências, 
de um modo geral, tem se caracterizado por práticas conservadoras, 
ou seja, aulas expositivas como foco do trabalho pedagógico e que 
podem comprometer a aprendizagem dos conceitos científicos 
desde a primeira infância. Convém reiterar que:
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O uso exclusivo de aula expositiva tem como 
correspondência uma concepção de alunos como meros 
arquivos de informações. Disto decorre a dificuldade 
de atribuição de significados correspondentes aos 
conhecimentos contidos nas informações transmitidas 
pelos professores. Como consequência do processo, 
a memorização passa a se fazer necessária, pois não 
há espaço para compreensão quando a prioridade é a 
transmissão de conhecimentos. (CERRI; TOMAZELLO, 
2011, p. 72)

Sobre a perspectiva lúdica no ambiente escolar, vale ressaltar que 
não se trata de fazer uso de uma postura espontaneísta, mas, sim, 
aquela que agregue mais significado e qualidade para o processo 
de aprendizagem por meio de estratégias favoráveis e adequadas 
ao desenvolvimento infantil. Afinal, o brincar pode proporcionar 
"[...] uma forma de tornar o ensino de ciências mais atraente, não 
impedindo seu objetivo principal: dar condições para aprendizagem 
de conhecimentos científicos relevantes para a formação geral do 
aluno" (BORGES, 2012, [s.p.]).

O uso da perspectiva lúdica nas atividades de ensino tem sido 
defendido por diversos pesquisadores da área, pois as atividades 
dessa natureza carregam elementos tanto motivadores quanto 
facilitadores para a aprendizagem de conceitos científicos (CAMPOS; 
BORTOLOTO; FELÍCIO, 2002; LEITE; LIMA; CALDAS, 2014; RAMOS; 
FERREIRA, 1998; SOARES et al., 2014). Na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, essas situações de aprendizagem 
podem ser desenvolvidas considerando as especificidades da temática 
a ser explorada, assim como as características da turma, sendo que 
"[...] numa perspectiva didática não podemos nos restringir ao brincar 
desinteressado, mas realçar neste a intenção pedagógica" (RAMOS; 
FERREIRA, 1998, p. 131).

Veja algumas sugestões que podem inspirar trabalhos com o 
propósito de favorecer a ludicidade no ensino de Ciências Naturais:

• Lima (2001) fez uso de histórias infantis com conteúdos de 
Física para que os alunos, fundamentados nessa temática, pudessem 
trabalhar a sua abstração. A referida pesquisadora utilizou atividades 
de leitura e escrita, simultaneamente. 
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• Piassi e Araújo (2012) destacam que as histórias infantis para 
o ensino de Ciências Naturais são muito produtivas, enfatizando a 
opção por obras com destaque para a ficção e a poesia. De acordo 
com os referidos autores, essas histórias:

• O jogo didático também é uma ótima opção para as aulas de 
Ciências Naturais e pode ser utilizado como:

O ensino de Ciências nas primeiras fases de escolarização pode 
ser enriquecido com propostas que estimulem o interesse dos 

Observa-se, então, que as perspectivas lúdicas para o ensino de 
Ciências Naturais podem ser utilizadas com propósitos variados e em 
diferentes momentos do trabalho pedagógico, sendo que a relevância 
dessas ações é identificada por meio da repercussão positiva na 
aprendizagem das crianças, ou seja:

[estimulam] a participação dos estudantes; incentivam o 
interesse dos alunos por ciência; tornam o aprendizado 
mais fácil, pois apresentam conceitos a partir de uma 
situação contextualizada; favorecem a prática da 
leitura e da escrita por parte dos estudantes; facilitam 
a abordagem de temas sociais, políticos e culturais 
conexos com a ciência. (PIASSI; ARAÚJO, 2012, p. 8)

[...] promotor de aprendizagem das práticas escolares, 
possibilitando a aproximação dos alunos ao 
conhecimento científico, levando-os a ter uma vivência, 
mesmo que virtual, de solução de problemas que são 
muitas vezes muito próximas da realidade que o homem 
enfrenta ou enfrentou. (CAMPOS; BORTOLOTO; FELÍCIO,
2002, p. 48)

[...] a apropriação e a aprendizagem significativa de 
conhecimentos são facilitadas quando tomam a forma 
aparente de atividade lúdica, pois os alunos ficam 
entusiasmados quando recebem a proposta de aprender 
de uma forma mais interativa e divertida, resultando em 
um aprendizado significativo. (CAMPOS; BORTOLOTO; 
FELÍCIO, 2008, p. 48)
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alunos em explorar o mundo por meio da Ciência. Porém, como 
já enfatizado, tais abordagens supõem uma fundamentação teórica 
coerente, assim como um planejamento prévio bem estruturado. O 
simples uso de atividades que fogem do trivial e da tão conhecida 
"aula expositiva" não resulta em melhorias na aprendizagem. 

Na primeira infância, as crianças se mostram muito curiosas 
e estão cheias de perguntas para tentar compreender e explicar 
o mundo ao seu redor. É necessário que todo esse entusiasmo 
seja aproveitado pelos professores e se torne o eixo condutor dos 
processos de aprendizagem. Assim, as atividades investigativas 
e práticas, a experimentação e as perspectivas lúdicas podem 
representar um caminho promissor para potencializar a construção 
dos conhecimentos científicos.

Pesquise mais

No site da Revista Nova Escola, você pode encontrar várias reportagens 
que auxiliam no desenvolvimento de um trabalho que explore atividades 
investigativas no ensino de Ciências Naturais. Vale a pena conferir alguns 
exemplos:

BENCINI, Roberta. Terrário: um pedaço da natureza na sala de aula. 
Revista Nova Escola, nov. 2005. Disponível em: <https://novaescola.org.
br/conteudo/1197/terrario-um-pedaco-da-natureza-na-sala-de-aula>. 
Acesso em: 19 ago. 2017.

POLATO, Amanda. A importância do registro em Ciências. Revista 
Nova Escola, fev. 2011. Disponível em: <https://novaescola.org.br/
conteudo/1114/a-importancia-do-registro-em-ciencias >. Acesso em: 19 
ago. 2017.

RATIER, Rodrigo. As situações didáticas de Ciências. Revista Nova Escola, 
jun. 2008. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/1146/as-
situacoes-didaticas-de-ciencias>. Acesso em: 19 ago. 2017.

Considerando a necessidade de aprofundamento de estudos 
sobre as tendências atuais que visam fundamentar o ensino de 
Ciências Naturais, o grupo da professora Ana se dedicou a essa tarefa, 
com o objetivo de compreender alguns princípios que norteiam as 

Sem medo de errar
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estratégias que valorizam a participação do aluno no processo de 
ensino e aprendizagem. De tal modo, dentre as ações que podem 
aprimorar o trabalho pedagógico do professor nas aulas de Ciências 
Naturais, oferecendo possibilidades que estimulem o interesse do 
aluno pela aprendizagem de conceitos científicos, encontram-se as 
atividades investigativas. Tais atividades favorecem a participação dos 
alunos nas aulas, de modo que, a partir de um problema proposto, 
a turma busca solucioná-lo de maneira colaborativa, propondo 
hipóteses. 

Assim, o professor conduz esse percurso, fazendo com que as 
concepções prévias dos alunos sejam confrontadas e reavaliadas 
por cada um deles, permitindo a construção do conhecimento com 
base científica. O desenvolvimento dessas atividades exige uma 
sistematização, a fim de identificar os conhecimentos construídos, 
para que sejam contemplados de acordo com a fundamentação 
da Ciência (já que a proposta é que os alunos compreendam que a 
Ciência é uma das formas de construir explicações sobre o mundo 
e seus fenômenos e possui características específicas para essa 
produção).

Também podem ser utilizadas atividades de caráter prático 
e experimental, pois tais estratégias, quando bem planejadas e 
estruturadas, podem favorecer uma compreensão significativa dos 
conhecimentos científicos. As atividades experimentais permitem 
que os alunos explorem aspectos da metodologia científica, 
constituindo oportunidades para observações, investigações, análises, 
interpretações e discussões pertinentes ao mundo da Ciência. Para 
potencializar ainda mais esse processo de aprendizagem de temáticas 
de Ciências Naturais, acredita-se na pertinência da abordagem lúdica 
nas aulas, a partir de ações diversas, ou seja, por meio de jogos, 
histórias infantis e brincadeiras, por exemplo. 

Todas essas considerações trouxeram novas possibilidades para o 
plano de trabalho desenvolvido pelo grupo da professora Ana, fazendo 
com que as ações de natureza investigativa possam integrar a rotina 
de trabalho dos professores, com intensidade variada, de acordo com 
as especificidades de cada ano escolar. Portanto, além de permitir 
novos rumos para as aulas de Ciências Naturais, observa-se que 
essas ações não poderão ser desenvolvidas sem a integração com as 
demais disciplinas do currículo. Trata-se de um trabalho integrado e 
colaborativo que será o eixo condutor da proposta pedagógica. 



U4 - Enfoques e procedimentos didáticos no ensino de Ciências Naturais178

Ciências Naturais na Educação Infantil

Descrição da situação-problema

 Uma professora de Educação Infantil propôs para a sua turma 
de alunos, com idade de 4 anos, uma aula sobre vegetais, com 
o objetivo de explorar as características das plantas e identificar 
semelhanças e/ou diferenças com os animais. Para tanto, levou 
um texto informativo que abordava o tema e fez a leitura para a 
sua turma. 

Por se tratar de um texto um pouco longo, sem ilustrações, a 
professora notou que, após alguns minutos de leitura, a atenção 
das crianças ficava cada vez mais reduzida. Mesmo assim, finalizou 
a atividade. Após essa etapa, solicitou que os alunos pintassem um 
desenho de uma planta com algumas indicações que destacavam 
cada parte que a compõe (raiz, caule, folhas etc.). Antes de 
iniciarem a pintura, ela dizia o nome de cada parte e solicitava que 
repetissem, explicando a sua função. 

As crianças finalizaram a pintura e a professora expôs os 
trabalhos no varal da sala de aula. No dia seguinte, ela prosseguiu 
com a mesma temática e, conforme havia planejado, levou os 
alunos até o jardim da escola para observarem algumas plantas. 
Durante esse passeio, solicitou que os alunos apontassem locais 
com a presença de plantas, identificando as suas partes. 

Para a sua surpresa, foram poucos os alunos que conseguiram 
nomear as partes e identificar as suas funções. Assim, a professora 
começou a refletir sobre a sua aula. Por que as crianças não se 
lembravam da aula do dia anterior? Como ela poderia propor 
novas atividades para que as crianças, de fato, aprendessem? O 
que poderia ser modificado em sua prática?

Resolução da situação-problema

Considerando a situação ocorrida com sua turma, a professora 
conversou com uma colega de trabalho e contou os resultados de 
sua aula. A parceira ouviu com atenção e disse que as estratégias 
utilizadas foram boas, mas que, em suas aulas, costuma aliar 
jogos e brincadeiras nessas atividades, especialmente ao trabalhar 

Avançando na prática 
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com conteúdos de Ciências Naturais. Comentou também que 
procura elaborar algumas brincadeiras explorando os conteúdos 
de Ciências a partir de algumas adaptações nas brincadeiras 
folclóricas (amarelinhas, corre-lenço etc.). Além disso, também 
faz uso de músicas e histórias infantis. Por exemplo, para abordar 
as características das plantas, fez a leitura de uma história 
ficcional, de uma sementinha que brotou e se desenvolveu, 
tornando-se uma árvore frutífera. Em seguida, elaborou com 
os alunos uma dramatização da história, envolvendo conceitos 
científicos. Em momentos oportunos, realizou intervenções 
pontuais que tratavam dos conceitos e das características das 
plantas. Todo esse processo permitiu estimular a participação 
efetiva de toda a turma e mostrou-se muito produtivo, já que os 
alunos representavam em suas falas os conceitos aprendidos. 

A professora ouviu tudo atentamente e ficou muito feliz com 
o depoimento de sua parceira de trabalho. Ela disse que buscaria 
rever as suas aulas e procuraria integrar momentos mais lúdicos 
e criativos, condizentes com as características da faixa etária em 
que trabalha. Afinal, nem sempre uma atividade escrita formal (tal 
como a pintura do desenho, por exemplo) e a repetição correta 
em coro de algo exposto pelo professor significa que os conceitos 
foram compreendidos.

1. Ainda que as primeiras iniciativas referentes ao ensino por investigação 
tenham se manifestado no contexto brasileiro em meados da década de 
1960, observa-se que seus reflexos no cenário educacional ainda são 
tímidos. Ademais, ao longo do tempo, essa perspectiva foi se aprimorando 
e se reconfigurando, para atender às características do processo de 
aprendizagem de conceitos científicos. 
Leia as afirmações a seguir e, considerando as características do ensino de 
Ciências por investigação, assinale quais são verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) Elaborar um problema para ser apresentado e discutido com os alunos, 
que precisa ser, exclusivamente, de natureza experimental. 
( ) Discutir o problema apresentado de modo colaborativo entre os 
alunos, com a orientação do professor para construir hipóteses e encontrar 
uma possível solução. 
( ) Não é necessário propor a sistematização do conhecimento abordado 
após as discussões levantadas.

Faça valer a pena
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( ) A contextualização dos conhecimentos deve permear apenas a 
apresentação do problema.
a) V, V, F, F.
b) F, V, F, F.
c) F, V, F, V.
d) V, F, F, F.
e) F, F, F, F.

2. De um modo geral, o ensino de Ciências por investigação tem 
se destacado como uma abordagem que favorece a construção do 
conhecimento científico pelo aluno de modo produtivo, podendo ser 
explorada, desde que sejam feitas as adequações necessárias, já nas 
primeiras fases da Educação Básica. 
Considerando as informações do texto-base, leia as alternativas e encontre 
qual delas complementa o trecho corretamente:
As sequências de ensino investigativas permitem que o aluno... 
a) Faça parte da construção de conhecimentos, já que é estimulado a 
participar ativamente no desenvolvimento de suas aprendizagens. Porém, 
durante essas aulas, o papel do professor é secundário, pois dele depende 
parte da orientação diante da construção de soluções para o problema e 
para a sistematização das aprendizagens.
b) Não protagonize a construção de conhecimentos, pois não deve 
ser estimulado a participar ativamente no desenvolvimento de suas 
aprendizagens no contexto da Educação Básica. Nesse processo, o 
papel do professor é fundamental, pois dele depende toda a orientação 
diante da construção de soluções para o problema, assim como para a 
sistematização das aprendizagens.
c) Possa participar das aulas, pois é estimulado a participar ativamente 
no desenvolvimento de suas aprendizagens. Vale frisar que o papel do 
professor é fundamental, ainda que dele não dependa toda a orientação 
diante da construção de soluções para o problema, assim como para 
sistematizar os conhecimentos construídos. 
d) Não aprenda. No entanto, o papel do professor é fundamental, pois 
dele depende toda a orientação diante da construção de soluções para o 
problema, assim como para a sistematização das aprendizagens.
e) Protagonize a construção de conhecimentos, pois é estimulado a 
participar ativamente do desenvolvimento de suas aprendizagens. Nesse 
processo, o papel do professor é fundamental, pois dele depende toda 
a orientação diante da construção de soluções para o problema, assim 
como para a sistematização das aprendizagens.
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3. De acordo com Zancul (2011, p. 65):

[...] é necessário observar que, embora as atividades 
experimentais sejam apropriadas para a área de Ciências 
e devam ser empregadas num ensino que tenha como 
objetivo mais do que a transmissão e a memorização 
de conceitos, a simples realização de experimentos não 
implica numa melhoria do ensino de Ciências. 

Considerando as informações do texto-base, analise as afirmações a seguir 
e a relação entre elas, assinalando a alternativa correta:

I. A opção por atividades práticas representa uma estratégia promissora 
para trabalhar os conceitos científicos.

PORQUE
II. Permite que os alunos explorem aspectos da metodologia científica, 
constituindo oportunidades para investigações, análises, interpretações e 
discussões pertinentes ao mundo da Ciência. 

a) A asserção I é verdadeira e a II é falsa, pois não justifica corretamente o 
que foi proposto na I.
b) As asserções I e II são proposições falsas e não se relacionam.
c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, sendo que a II é uma 
explicação da I.
d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, ainda que a II não seja 
uma explicação da I.
e) A asserção I é falsa e a II é verdadeira, e não se relacionam.
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Seção 4.2

Interdisciplinaridade e pedagogia de projetos

O trabalho com as Ciências Naturais desde o início da Educação 
Básica reveste-se de um caráter complexo, na medida em que exige 
pensar nas características dos alunos em situações de aprendizagem 
adequadas para esse trabalho. Tal fato implica em definir estratégias 
de ensino que realmente estimulem a construção do conhecimento 
científico de modo prazeroso e que fortaleçam o espírito de 
curiosidade tão presente no universo infantil. 

Portanto, conforme apresentado na primeira seção da Unidade 
4, é necessário que o ensino de Ciências Naturais esteja pautado em 
propostas investigativas, que propiciem a participação ativa do aluno 
no processo de aprendizagem e que permitam o desenvolvimento 
de hipóteses, questionamentos e possíveis soluções aos problemas 
que são colocados como norteadores do trabalho pedagógico. De 
modo complementar, essas ações também exigem que o professor 
faça uso de perspectivas lúdicas, a fim de agregar ainda mais sentido 
e significação a suas aulas. 

Considerando essas possibilidades, acrescentam-se algumas 
tendências que visam complementar esse trabalho, no sentido de 
fortalecer a presença das Ciências Naturais tanto na Educação Infantil 
como nos anos iniciais do Ensino Fundamental, tais como:

• Interdisciplinaridade no ensino de Ciências Naturais.

• Pedagogia de projetos no ensino de Ciências Naturais.

• Projeto horta na Educação Infantil.

• Projetos interdisciplinares para os anos iniciais da Educação 
Fundamental: Animais do Jardim, Projeto Água e Conhecendo o 
Universo. 

Tais indicações poderão favorecer ainda mais a qualidade do 
trabalho desenvolvido pelo grupo da professora Ana, no sentido de 
aprimorar a construção de uma prática pedagógica dialógica e que 
permite estabelecer relações entre as diversas áreas do conhecimento. 

Diálogo aberto 



U4 - Enfoques e procedimentos didáticos no ensino de Ciências Naturais 183

Como o grupo poderá articular essas tendências? Seria possível fazer 
uso da interdisciplinaridade do ensino de Ciências Naturais, aliando, 
ainda, projetos de ensino?

Os estudos sobre a prática pedagógica no trabalho com Ciências 
Naturais têm indicado várias perspectivas que convergem para a criação 
de novas relações na construção do conhecimento, especialmente 
no que se refere ao papel do professor e do aluno nesse processo. 
Com isso, percebe-se que as situações de aprendizagem precisam 
conceber o aluno como um sujeito que participa ativamente na 
construção do conhecimento, por meio de atividades que estimulem 
uma postura reflexiva e questionadora diante do saber. Como exemplo 
dessas atividades, vale citar as que se aproximam de um ensino por 
investigação, além daquelas que envolvam a resolução de problemas.

Existem algumas possibilidades para integrar as ações dos 
professores que atuam tanto na Educação Infantil como nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. Porém, sabe-se que alguns desafios 
podem dificultar esse trabalho. Portanto, antes de prosseguir com a 
discussão, vale a pena refletir sobre alguns questionamentos.

Não pode faltar

• Quais são os impasses que podem dificultar o desenvolvimento de 
um trabalho de caráter investigativo na área de Ciências Naturais, no 
ambiente escolar?

• O ensino de Ciências Naturais tem espaço privilegiado nos primeiros 
anos da Educação Básica?

• Você tem recordações das suas aulas de Ciências Naturais em sua 
trajetória como aluno?

Reflita

Vários estudos têm apontado que, muitas vezes, o trabalho 
educativo das escolas, especialmente as que atendem os anos 
iniciais da Educação Fundamental, centra-se em disciplinas de caráter 
instrumental, ou seja, Linguagem e Matemática (LORENZETTI, 2000). 
Tal aspecto pode ser justificado, dentre vários outros fatores, pela 
aplicação de avaliações externas que são propostas pelos governos, 
tanto na esfera estadual como federal, com o objetivo de analisar a 
aprendizagem dos alunos em tais áreas. 
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Outro ponto a ser considerado diz respeito às dificuldades dos 
professores em desenvolver as aulas de Ciências Naturais, em razão 
de diversos motivos. Algumas pesquisas têm apresentado que, de 
um modo geral, os professores, em sua maioria licenciados em 
Pedagogia, finalizam o curso com uma formação deficitária para 
trabalhar com Ciências Naturais (DUCATTI-SILVA, 2005). Para 
Hamburger (2007, p. 96):

[...] não há, atualmente, estrutura legal nem cursos 
adequados para uma boa formação dos professores das 
séries iniciais, talvez os mais importantes na educação 
das crianças! Para o ensino de Ciências, a situação 
não parece ter melhorado com a exigência de nível 
superior; os futuros professores continuam aprendendo 
muito pouca ciência e têm dificuldade de tratar temas 
científicos em aula.

Nesse sentido, diante das dificuldades apresentadas, ressalta-se 
a necessidade de fortalecer a formação inicial dos professores e 
estimular o prosseguimento dos estudos ao término da graduação 
por meio da formação continuada.

Ademais, diante das dificuldades dos professores e do espaço 
restrito que a disciplina de Ciências Naturais tem recebido na etapa 
inicial da Educação Básica, destacam-se algumas alternativas que 
podem, de certa forma, amenizar esses impasses. Com o propósito 
de oferecer alguns caminhos possíveis no terreno da docência, serão 
apresentadas algumas possibilidades para o trabalho pedagógico de 
maneira que as diversas áreas do conhecimento que compõem o 
currículo escolar possam dialogar e atuar a partir de uma perspectiva 
integradora da aprendizagem.

Em outros momentos do livro didático foi possível conhecer 
várias discussões sobre as iniciativas de pesquisas e documentos 
curriculares (tanto estaduais como nacionais) que buscam favorecer 
melhorias na qualidade da Educação Científica dos estudantes, 
assim como fundamentar qualitativamente a prática dos professores. 
Por meio do estudo dos pressupostos dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Ciências Naturais (BRASIL, 1997), dos Referenciais 
Nacionais de Educação Infantil (BRASIL, 1998) e da Base Nacional 
Comum Curricular (BRASIL, 2017), observamos várias orientações 
que propõem uma reconfiguração do processo de ensino e 
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aprendizagem. Nesse sentido, Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica indicam que:

Em relação à organização dos conteúdos, há necessidade 
de superar o caráter fragmentário das áreas, buscando 
uma integração no currículo que possibilite tornar os 
conhecimentos abordados mais significativos para os 
educandos e favorecer a participação ativa de alunos 
com habilidades, experiências de vida e interesses muito 
diferentes. (BRASIL, 2013, p. 118)

[...] decidir sobre formas de organização interdisciplinar 
dos componentes curriculares e fortalecer a competência 
pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias 
mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à 
gestão do ensino e da aprendizagem. (BRASIL, 2017, p. 12)

A Base Nacional Comum Curricular reconhece, juntamente com 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais, "que a educação tem um compromisso com a formação 
e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, 
física, afetiva, social, ética, moral e simbólica" (BRASIL, 2017, p. 
12). Assim, existe uma comunhão de princípios e valores entre os 
referidos documentos que preconizam, dentre outros aspectos, 

A necessidade da interdisciplinaridade na produção e 
na socialização do conhecimento no campo educativo 
vem sendo discutida por vários autores, principalmente 
por aqueles que pesquisam as teorias curriculares e as 
epistemologias pedagógicas. De modo geral, a literatura 
sobre esse tema mostra que existe pelo menos uma 
posição consensual quanto ao sentido e à finalidade da 

De um modo geral, os documentos curriculares apresentados 
sugerem a emergência de promover a construção de uma prática 
pedagógica que valorize a integração entre as várias áreas do 
conhecimento, a fim de explorar as potencialidades de cada 
uma, superando uma visão fragmentada do conhecimento. Essas 
discussões serão apresentadas por meio dos pressupostos da 
perspectiva interdisciplinar e do uso de projetos de ensino no 
trabalho pedagógico.

De acordo com Thiesen (2008, p. 545):
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interdisciplinaridade: ela busca responder à necessidade 
de superação da visão fragmentada nos processos de 
produção e socialização do conhecimento.

No que se refere às discussões sobre a interdisciplinaridade, vale frisar 
que: 

Assimile

Quanto à definição de conceitos, ou de um conceito, 
para interdisciplinaridade, tudo parece estar ainda em 
construção. Qualquer demanda por uma definição 
unívoca e definitiva deve ser a princípio rejeitada, 
por tratar-se de proposta que inevitavelmente está 
sendo construída a partir das culturas disciplinares 
existentes e porque encontrar o limite objetivo de sua 
abrangência conceitual significa concebê-la numa 
óptica também disciplinar. (THIESEN, 2008, p. 547)

Portanto, de modo complementar ao trabalho que valoriza 
atividades de ensino investigativas e de caráter lúdico, acrescenta-
-se a interdisciplinaridade como modo de fortalecer o trabalho 
pedagógico integrador e que não estimule a fragmentação do 
conhecimento. Nesse sentido, para o desenvolvimento de ações 
com foco interdisciplinar, tem destaque a perspectiva que enfatiza o 
uso de projetos de ensino.  

Porto e Porto (2012) esclarecem que as primeiras manifestações 
que favoreceram o desenvolvimento da proposta de trabalho por 
meio de projetos remetem ao movimento da Escola Nova na Europa, 
ao final do século XIX. Esse movimento agregou educadores tanto 
europeus como da América do Norte e foi se disseminando para 
outros continentes. Assim, é importante enfatizar que:

A Escola Nova valorizava, dentre outros aspectos, a 
experimentação, a participação do aluno no processo 
de aprendizagem, a relação horizontal entre professor 
e aluno, pesquisas, vivências e descobertas em grupo. 
[...] Pensava-se em uma escola que buscasse inovar a 
sua prática pedagógica e preparar o aluno para a vida 
na sociedade, desenvolvendo algumas competências 
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voltadas para o seu engajamento no mundo do trabalho. 
De certa forma, foi a partir desse modelo que se abriram 
os caminhos para uma proposta de ensino por projetos. 
(PORTO; PORTO, 2012, p. 10)

No contexto brasileiro, essa ideia tem suas primeiras manifestações 
a partir da década de 1930, sendo que os principais representantes 
dessa discussão foram Anísio Teixeira Filho e Lourenço Filho. Nessa 
época, uma das primeiras denominações para essa tendência foi 
"pedagogia de projetos", sendo que, ao longo do tempo, outras 
expressões foram utilizadas, tais como "[...] projetos investigativos; 
metodologia de projetos; metodologia de aprendizagem por 
projetos e pedagogia de projetos" (PORTO; PORTO, 2012, p. 13). 

Porém, mesmo diante de várias designações, o trabalho com 
projetos de ensino "[...] tem como ponto central a importância de se 
considerar a participação ativa do educando no processo de ensino-
-aprendizagem através da pesquisa" (PORTO; PORTO, 2012, p. 13). 
Ademais, valoriza uma abordagem de currículo integrado, por meio 
de um trabalho colaborativo.

Alguns pesquisadores (BORGES, 2012; PORTO; PORTO, 2012) 
apontam que o trabalho com projetos tem sido resgatado no âmbito 
educacional. Desse modo:

Em fins do século XX e início do século XXI, o trabalho 
com projetos volta às nossas escolas com novos matizes. 
Nesta nova face, propõem-se temas emergentes que 
estejam vinculados ao contexto sócio-histórico e não 
apenas ao ambiente imediato no qual o aluno está 
imerso. Consideram-se, entre outros, os problemas 
contemporâneos, os interesses dos alunos e suas 
concepções prévias, assim como o conhecimento da 
disciplina. (PORTO; PORTO, 2012, p. 13) 

Pode-se dizer que, em síntese, características do trabalho com 
projetos de ensino se aproximam da perspectiva de ensino de 
Ciências Naturais por investigação, pois o uso de projetos representa: 
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[...] um novo paradigma fundamentado na concepção 
de que aprendizagem ocorre a partir de situações 
didáticas significativas para o aluno, aproximando-o 
o máximo possível do seu contexto social, através do 
desenvolvimento do senso crítico, da pesquisa e da 
resolução de problemas. (PORTO; PORTO, 2012, p. 14)

As modalidades de projetos educativos são várias, mas de 
modo geral envolvem interdisciplinaridade, planejamento 
conjunto, participação ativa e compartilhada entre 
professores e alunos, bem como aspectos da realidade 
cotidiana de ambos. Todos são corresponsáveis pelo 
planejamento, pela execução e pela avaliação do 
trabalho. (PORTO; PORTO, 2012, p. 14)

Além desses aspectos, vale acrescentar que:

No que se refere ao trabalho com Ciências Naturais, o vídeo a seguir 
apresenta algumas discussões sobre interdisciplinaridade e temas 
transversais, especialmente na Educação Infantil, e indica algumas 
sugestões de atividades por meio da apresentação da prática desenvolvida 
por algumas professoras.

D-23 - Ensino de Ciências: interdisciplinaridade e temas transversais. 27 set. 
2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=asMfZAK_
W4s>. Acesso em: 24 ago. 2017.

Exemplificando

Tendo em vista o trabalho por meio de projetos no ensino de 
Ciências Naturais, serão apresentadas algumas orientações para 
o desenvolvimento de temáticas específicas: Projeto Horta na 
Educação Infantil e projetos interdisciplinares para os anos iniciais 
da Educação Fundamental (Animais do Jardim, Projeto Água e 
Conhecendo o Universo).

Primeiramente, para o desenvolvimento de um trabalho com 
a criação de uma horta na Educação Infantil, é necessário fazer a 
leitura de alguns aspectos que justificam esse trabalho, presentes 
na reportagem intitulada Horta na Educação Infantil. Disponível em: 
<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/estetica/
horta-na-educacao-infantil/48120>. Acesso em: 24 ago. 2017.
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Em seguida, veja um exemplo de plano de aula para ser 
desenvolvido na Educação Infantil que pode auxiliar na construção 
de um trabalho integrado para o cultivo da horta a partir de um 
projeto.

Quadro 4.1 | Exemplo de plano de aula

PLANO DE AULA: CRIANÇAS FAZEM UMA HORTA

Objetivo(s) 

Criar uma horta e cuidar dela.

Observar o desenvolvimento de um ser vivo. 

Valorizar o meio ambiente.

Ano(s)  - Creche, Pré-escola

Tempo estimado - Depende do que será plantado.

Material necessário - Terra, cascas de frutas e legumes, mudas ou sementes, regador, pá 
de jardim, imagens do que será plantado, plástico transparente, fita adesiva e palitos de 
churrasco.

Desenvolvimento 

1ª etapa 

Antes de começar, verifique a melhor época para plantar a espécie escolhida. Além das 
verduras, raízes (como cenoura) despertam curiosidade nos pequenos: eles ficam ansiosos 
para retirá-las da terra. Pergunte quem conhece uma horta. Para que serve? Conte que os 
vegetais são seres vivos. Por isso, precisam de cuidados, como sol e água.

2ª etapa 

Que ingredientes são usados em uma salada? Registre as respostas - delas podem surgir 
boas ideias para receitas. Leve as crianças ao refeitório e mostre alguns vegetais. Alerte para 
a importância de lavar bem as mãos antes de tocar na comida.

3ª etapa 

Aqui a horta começa realmente. Faça uma placa com o nome da criança, a data e uma foto 
da planta de que ela vai cuidar. Proteja o papel com plástico para não molhá-lo quando a 
horta for regada. Depois cole as fichas em palitos de churrasco e entregue-as à turma. Num 
canto ensolarado, proponha às crianças que revolvam a terra com pazinhas. Cada uma 
deve fazer um pequeno buraco, transplantar sua muda ou semente, apertar a terra em volta 
e molhá-la. Fotografe para que todos comparem essa etapa com as outras.

4ª etapa 

A horta precisa de cuidados diários: água (fora dos horários de sol a pino) e observação 
para detectar pragas. O que acontece se as plantas não receberem água ou luz suficiente? 
Use duas plantas extras: uma ficará sem ser regada. A outra, coberta por uma caixa. 
Estimule as crianças a entender por que vão murchar.
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5ª etapa 

Separe as fotos com o passo-a-passo da horta e peça que as crianças coloquem em 
ordem, avaliando o crescimento das plantas.

6ª etapa 

Hora da colheita. Na cozinha, as crianças podem lavar as plantas.

Produto final - Horta.

Avaliação - Compare observações, dúvidas e comentários ao longo do processo. Observe 
como cada criança se relacionou com sua planta.

Fonte: <http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/criancas-fazem-uma-horta>. Acesso em: 24 ago. 2017.

O referido plano de aula pode se constituir como ponto de 
partida para o desenvolvimento de um projeto de ensino com os 
alunos, sendo que o eixo norteador de todo o processo culminará 
na construção de uma horta com a turma. Considerando as 
características de um trabalho por meio de projetos, convém 
ressaltar a necessidade de que as atividades integrem as demais 
áreas do conhecimento em um movimento dialógico. Portanto, 
conteúdos de História, Geografia, Língua Portuguesa e Matemática 
também podem ser explorados, considerando a temática abordada 
no projeto. 

Podem ser abordados, por exemplo, os seguintes assuntos: 

• Aspectos históricos sobre como o homem desenvolveu as 
técnicas para cultivo de uma horta. 

• Questões geográficas sobre diferentes contextos em que 
as hortas são utilizadas, de acordo com as características de cada 
região.

• Atividades de escrita para a identificação dos vegetais na 
horta com o uso de plaquinhas.

• Análise do tempo para verificar o desenvolvimento das 
sementes.

• Contagem dos dias necessários para o cultivo dos vegetais, 
realizando comparações por meio de registros.

Os exemplos elencados são algumas sugestões que podem 
auxiliar o desenvolvimento do trabalho a partir de uma perspectiva 
interdisciplinar. Entretanto, cabe ao professor realizar as adequações 
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necessárias em relação ao modo como irá abordar tais temas e o 
aprofundamento das discussões, considerando as características 
de cada turma. Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, 
serão apresentados alguns temas que permitem um trabalho 
interdisciplinar, explorando os conceitos científicos. 

Como sugestão para o trabalho com as temáticas "Animais de 
Jardim" e "Conhecendo o Universo", indica-se a leitura dos projetos 
que constam no material do Programa Ler e Escrever, elaborado 
pela equipe da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SÃO 
PAULO, 2014).Relativo ao primeiro tema, apresentaremos algumas 
orientações que constam no projeto didático Jardim, um mundo 
para os animais pequenos1. 

 O referido projeto tem como propósito trabalhar de modo 
articulado conteúdos das áreas de Ciências Naturais e Língua 
Portuguesa, no entanto, podem ser feitas adaptações para integrar 
as demais disciplinas que fazem parte do currículo nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Com o objetivo de aproveitar a curiosidade 
das crianças pelos conhecimentos do mundo natural, busca-se 
desenvolver um trabalho que, mesmo enfatizando aspectos relativos 
à leitura e à escrita, explore também os conceitos científicos.

Veja a seguir algumas indicações a respeito do projeto didático:

1 O material está disponível no guia de planejamento e orientações didáticas do 
professor, referente ao 3º ano (SÃO PAULO, 2014). 

[...] o foco principal desse projeto é o conteúdo 
relacionado à leitura e à escrita, mais especificamente, 
ler para estudar, ler em contextos de estudo e produzir 
textos de autoria (verbetes de enciclopédia infantil) 
a partir de um texto de apoio (texto de divulgação 
científica). Os artigos científicos têm a função de informar 
sobre conhecimentos constituídos ao longo dos tempos 
pelos estudiosos acerca de determinado assunto. Assim, 
é necessário que os nossos alunos tenham acesso a esse 
tipo de texto. Não tão somente o manuseio, ou deixar 
à disposição, mas procedimentos de leitor objetivando 
a atribuição de sentido ao texto lido. [...] Outro aspecto 
importante constante no projeto é o movimento 
metodológico contemplado nas atividades, tendo como 
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ponto de partida as atividades coletivas, sobre as quais o 
professor atua como modelo para os alunos, tanto no que 
se refere à leitura de textos científicos quanto na produção 
de autoria com apoio. (SÃO PAULO, 2014, p. 163)

Como produto final, espera-se que os alunos elaborem:

No que se refere ao tema "Conhecendo o Universo", o mesmo 
material do Programa Ler e Escrever também apresenta uma 
sequência didática denominada Astronomia: o sistema solar, seus 
planetas e outros mistérios do céu, que procura explorar a leitura 
de textos de divulgação científica com turmas de 3º ano dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. Como justificativa para relevância 
do tema são apresentadas algumas considerações, já que:

[...] um mural de verbetes de enciclopédia dos animais 
que vivem no jardim: cobra-cega, joaninha, formiga, 
caracol, borboleta, centopeia, vaga-lume, gafanhoto, 
grilo e abelha, para que os alunos do segundo ano 
tenham acesso. Após a montagem do mural, os alunos 
se organizarão para fazer exposições, aos colegas do 
segundo ano, sobre o que puderam aprender a respeito 
dos animais pequenos que moram no jardim. (SÃO 
PAULO, 2014, p. 164)

A astronomia é um tema complexo e, ao mesmo 
tempo, carregado de mistérios e curiosidades. Desde 
que o mundo é habitado por seres humanos, eles se 
questionam e tentam explicar a origem dos corpos 
celestes e seus movimentos. E as crianças não são menos 
sensíveis a essas questões. No âmbito das Ciências, para 
sair do senso comum e ampliar os conhecimentos além 
do que é observável a olho nu, é fundamental ler, estudar 
e informar-se. Na astronomia, isso é particularmente 
verdadeiro, pois nem sempre os fenômenos mais 
corriqueiros, como o nascer do Sol, por exemplo, podem 
ser explicados apenas com a observação direta. (SÃO 
PAULO, 2014, p. 213-214)
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De tal modo, o estudo do sistema solar, dos planetas, 
dentre outros temas relativos à astronomia pode favorecer o 
desenvolvimento do espírito investigativo, além de contribuir com 
a construção de atitudes favoráveis à pesquisa (SÃO PAULO, 2014). 
Ainda que essa sequência didática tenha como foco o trabalho com 
a leitura, envolvendo a aprendizagem de procedimentos de estudo, 
destaca-se o trabalho com as Ciências Naturais a partir da presença 
dos conceitos científicos envolvidos nos textos selecionados para 
as atividades.

As demais disciplinas que compõem o currículo também podem 
integrar essa sequência didática e compor um projeto ainda maior, 
na medida em que assuntos pertinentes possam ser acrescentados 
pelo professor para promover uma visão mais abrangente da 
temática2. 

No que se refere ao "Projeto água" para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, convém destacar a relevância da temática para esse 
nível de ensino, já que, diante dos assuntos abordados nas demais 
seções da Unidade 3, por exemplo, verificou-se a necessidade 
de que sejam revistas as relações de interferência do homem na 
natureza, especialmente no que diz respeito ao uso de recursos 
naturais. Para tanto, de modo especial, serão apresentados alguns 
tópicos que podem ser abordados para explorar o uso da água no 
contexto atual e a sua importância para a vida no planeta. 

Como referência, faremos uso do plano de aula disponibilizado 
no site da Revista Nova Escola e que pode ser trabalhado do 1º ao 5º 
ano dos anos iniciais da Educação Fundamental, desde que sejam 
feitas as adequações necessárias para cada turma. O referido plano 
é o terceiro de uma série que integra cinco propostas para trabalhar 
com os estudantes a questão da água (GIANSANTI, [s.d.]). 

Essa proposta pretende abordar os seguintes conteúdos relativos 
à água: usos, consumo, disponibilidade e sustentabilidade/poluição 
da água.

Os objetivos são:

• Compreender as noções de uso da água, uso com 
intervenção e sem intervenção e uso sustentável dos recursos 

2 Para saber mais sobre o desenvolvimento do projeto didático e da sequência 
didática, leia em São Paulo (2014) as atividades que compõem cada uma das 
sugestões apresentadas.
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hídricos.

• Analisar os diferentes usos da água e suas repercussões na 
distribuição e disponibilidade do recurso.

• Reconhecer e analisar práticas e situações que 
comprometem a disponibilidade de água no Brasil e no mundo e 
examinar propostas para seu uso sustentável (GIANSANTI, [s.d.]). 

Após a explanação dos objetivos, são indicadas algumas 
atividades de reflexão e análise sobre a utilização da água em 
diferentes atividades do cotidiano. Para tanto, explora-se o trabalho 
em grupo por meio de uma pesquisa e a representação dos 
resultados sobre o uso da água em situações distintas a partir de 
desenhos e/ou gráficos elaborados pelos alunos. Alguns materiais 
de aprofundamento sobre o tema são indicados no plano de aula, 
tais como textos e gráficos que podem auxiliar no direcionamento 
das atividades, de acordo com a faixa etária. 

Por meio das indicações do plano de aula, e considerando as 
discussões propostas sobre a necessidade de desenvolver um 
trabalho interdisciplinar, cabe ao professor, de acordo com objetivos 
previamente definidos, planejar ações que articulem o assunto com 
as demais áreas, podendo explorar, por exemplo: 

• Matemática: abordar o tratamento da informação por meio 
do estudo dos gráficos que indicam o consumo da água ou o estudo 
das unidades de medidas que aparecem nos gráficos, tais como o 
litro e o metro cúbico.

• Língua Portuguesa: produção escrita de cartazes que 
podem ser colocados na escola com a intenção de conscientizar os 
colegas sobre o uso sustentável da água.

• História: abordar aspectos históricos sobre a época da 
colonização e a exploração dos recursos naturais em nosso país.

• Geografia: tratar da presença da água em diferentes regiões 
brasileiras, assim como os aspectos econômicos, sociais, dentre 
outros, relativos a essa exploração. 

• Ciências Naturais: observar as características da água 
(componentes químicos).

Cabe ressaltar que, ao trabalhar com projetos de ensino, é 
necessário que as atividades desenvolvidas sejam realizadas de 
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modo articulado e culminem em um produto final que represente 
a síntese de todo o percurso de aprendizagem construído de modo 
colaborativo.

Portanto, após destacar a relevância do trabalho de Ciências 
Naturais desde a Educação Infantil, considera-se essencial que essa 
disciplina tenha presença efetiva na rotina do trabalho pedagógico 
e possa ser explorada por meio de ações de caráter interdisciplinar, 
que contribuam com uma visão mais abrangente e significativa da 
Ciência.

Pesquise mais

O texto a seguir pode oferecer um aprofundamento sobre a 
interdisciplinaridade, por meio da apresentação de alguns aspectos 
conceituais, sinalizando as possibilidades e dificuldades de desenvolver 
um trabalho pedagógico interdisciplinar no contexto da escola. 

THIESEN, Juares da Silva. A interdisciplinaridade como um movimento 
articulador no processo ensino-aprendizagem. Revista Brasileira de 
Educação, v. 13, n. 39, set./dez. 2008. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/rbedu/v13n39/10.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2017.

Os estudos sobre a interdisciplinaridade no ensino de Ciências 
Naturais e o uso do Projeto Horta na Educação Infantil e dos projetos 
interdisciplinares para os anos iniciais da Educação Fundamental 
(Animais do Jardim, Projeto Água e Conhecendo o Universo) 
puderam fortalecer ainda mais a intenção do grupo da professora 
Ana em proporcionar um ensino de qualidade, por meio de uma 
proposta pedagógica com caráter interdisciplinar. Nesse momento 
do trabalho, ficou clara a necessidade de diálogo entre os demais 
grupos de professores que trabalhavam com as outras disciplinas. 
Com isso, realizou-se uma reunião coletiva para discutir essas 
questões, especialmente a emergência de promover a construção 
de uma prática pedagógica que valorizasse a integração entre as 
várias áreas do conhecimento, com o objetivo de explorar as 
potencialidades de cada uma, superando uma visão fragmentada 
do saber. 

Portanto, essas iniciativas podem ser articuladas por meio 
dos pressupostos da perspectiva interdisciplinar e do uso de 

Sem medo de errar
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projetos de ensino no trabalho pedagógico. Ademais, para que o 
ensino de Ciências Naturais possa ter um espaço privilegiado no 
contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental, é preciso que, 
além do reconhecimento de sua importância para a formação do 
indivíduo, sejam desenvolvidas atividades que integrem a rotina 
dos alunos e que não sejam feitas apenas em momentos pontuais. 
A interdisciplinaridade almeja favorecer o reconhecimento da 
relevância das Ciências Naturais a partir da articulação com as 
demais disciplinas, especialmente com as que possuem um espaço 
de maior destaque no currículo da Educação Básica.

Histórias em quadrinhos no ensino de Ciências Naturais

Descrição da situação-problema

Uma professora do 4º ano do Ensino Fundamental observou 
que os seus alunos não se interessavam pelos gibis que havia 
disponibilizado em um cantinho da leitura no fundo da sala de aula. 
Além disso, a docente encontrava-se em um momento de reflexão 
sobre a qualidade das aulas de Ciências Naturais que realizava 
com a sua turma, tendo em vista a necessidade de desenvolver 
um trabalho que pudesse estimular o interesse pela disciplina e 
favorecer, também, o aprimoramento das habilidades de leitura e 
de escrita. Essas inquietações trouxeram alguns questionamentos 
para a professora, afinal, de que maneira poderia utilizar as histórias 
em quadrinhos (HQs) para potencializar as aprendizagens dos seus 
alunos?

Resolução da situação-problema

Os questionamentos e as reflexões estimularam o interesse da 
professora em pesquisar mais sobre o assunto, com a intenção 
de desenvolver estratégias mais produtivas e que proporcionassem 
avanços na aprendizagem dos alunos. Ao realizar a leitura dos gibis 
de modo mais atento, para encontrar algumas pistas que pudessem 
auxiliar na resolução desses impasses, a docente observou em 
algumas HQs a presença de conceitos científicos. Dessa forma, 
percebeu que poderia relacionar os conceitos apresentados com 
as temáticas de Ciências Naturais presentes em seu plano de 

Avançando na prática 
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ensino. Assim, foi possível estruturar um trabalho articulado entre a 
leitura desses materiais e suas aulas. 

Dentre as várias atividades planejadas, a professora propôs a 
leitura compartilhada dos gibis e fomentou a discussão sobre os 
conceitos científicos envolvidos. Algumas atividades de pesquisa 
foram incorporadas às aulas e os alunos foram se interessando 
cada vez mais. De modo complementar, a professora também 
trabalhou atividades de leitura e escrita, com o objetivo de explorar 
as características do gênero HQ (linguagem, estrutura etc.). 

Como produto final dessas aulas, os alunos deveriam produzir, 
de modo compartilhado, uma HQ, utilizando os recursos 
linguísticos próprios do gênero e um conteúdo de Ciências Naturais 
eleito pela turma. Considerando essas atividades, a disciplina de 
Arte também integrou esse trabalho e a professora reconheceu 
as potencialidades de atuar de modo articulado, relacionado as 
diferentes áreas, com atividades de pesquisa, permitindo que 
os alunos pudessem participar ativamente de todas as etapas 
desenvolvidas.

1. Vários estudos têm apontado que, muitas vezes, o trabalho educativo 
das escolas, especialmente as que atendem os anos iniciais da Educação 
Fundamental, centra-se em disciplinas de caráter instrumental, ou seja, 
Linguagem e Matemática (LORENZETTI, 2000). 
Considerando as informações do texto-base, faça a leitura do trecho a 
seguir e encontre a alternativa que o completa corretamente:
O espaço residual da disciplina de Ciências Naturais no contexto dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental pode ser justificado, dentre vários outros 
fatores... 
a) Pela alta complexidade dos conteúdos de Ciências Naturais para essa 
faixa etária, sendo que esses conteúdos precisam ser explorados a partir da 
segunda fase no Ensino Fundamental.
b) Pela aplicação de avaliações externas que são propostas pelos governos 
tanto na esfera estadual como federal, com o objetivo de analisar a 
aprendizagem dos alunos, especialmente em Língua Portuguesa e 
Matemática.
c) Em razão da falta de interesse dos alunos pela área nesse nível de ensino, 
uma vez que estão mais aptos à aprendizagem da leitura e da escrita e dos 
conhecimentos matemáticos.
d) Pela necessidade de que o ensino nessa fase seja dotado de um caráter 

Faça valer a pena
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mais próximo da vida do aluno, em que as palavras e os números, por 
exemplo, têm posição de destaque.
e) Em razão da pouca proximidade dos alunos com o mundo natural, ou 
seja, trata-se de um universo distante das crianças nessa faixa etária, sendo 
possível explorar esses conteúdos quando possuírem uma maturidade 
mais desenvolvida.

2. Pesquisas e documentos curriculares que buscam favorecer melhorias 
na qualidade da Educação Científica dos estudantes, assim como 
fundamentar qualitativamente a prática dos professores, indicam diversas 
orientações que propõem uma reconfiguração do processo de ensino e 
aprendizagem na área de Ciências Naturais. 
No que se refere à organização dos conteúdos no início da escolarização, 
assinale a alternativa que apresenta orientações adequadas que são 
indicadas, especialmente, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica: 
a) Ao tratar da organização dos conteúdos, estima-se que as áreas 
garantam a sua especificidade, no sentido de que algumas disciplinas são 
mais adequadas para a Educação Infantil e outras para os níveis seguintes, 
ficando a cargo de cada escola selecionar as que contemplam a sua 
realidade. 
b) No que se refere à organização dos conteúdos, estima-se enfatizar o 
caráter fragmentário das áreas, já que uma integração no currículo pode 
favorecer a perda da especificidade de cada componente curricular. 
c) Para organizar os conteúdos das diversas áreas, cabe destacar que 
algumas disciplinas precisam ser priorizadas em detrimento de outras, 
já que, muitas vezes, o aluno não está preparado para conhecer uma 
determinada área.
d) No que se refere à organização dos conteúdos, estima-se a superação 
do caráter fragmentário das áreas, almejando uma integração no currículo 
que possibilite tornar os conhecimentos trabalhados mais significativos 
para os estudantes.
e) Ao tratar da organização dos conteúdos, estima-se que as áreas 
garantam a sua especificidade por meio de um trabalho segmentado, ou 
seja, cada disciplina precisa abordar os seus conteúdos sem a interferência 
de outros.

3. A Base Nacional Comum Curricular reconhece, juntamente com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais, "que 
a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento 
humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, 
moral e simbólica" (BRASIL, 2017, p. 12). 
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Considerando as informações do texto-base, leia o trecho a seguir e 
assinale a alternativa que apresenta o grupo de palavras que o completa 
corretamente, na ordem em que aparecem:
De um modo geral, os documentos curriculares oficiais sugerem a 
emergência de promover a construção de uma prática pedagógica que 
valorize a ________ entre as várias áreas do conhecimento, a fim de 
explorar as ________ de cada uma, superando uma visão ________ do 
conhecimento.
a) Alternância - limitações - fragmentada.
b) Superação - potencialidades - abrangente.
c) Integração - limitações - abrangente.
d) Integração - potencialidades - fragmentada.
e) Superação - experiências - totalizadora.
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Seção 4.3

Recursos didáticos para o ensino e a 
aprendizagem de Ciências Naturais

Para complementar as discussões realizadas até o momento 
sobre o trabalho pedagógico na área de Ciências Naturais no início da 
escolarização, destaca-se a importância da diversidade de estratégias 
e recursos pedagógicos que são potencialmente produtivos para o 
processo de aprendizagem. Percebe-se que as crianças experimentam 
o mundo de modo peculiar e diferente dos adultos, vivenciando de 
modo intenso cada momento que envolva conhecer algo novo ou 
retomar aquilo que já não é mais novidade. O universo infantil se 
caracteriza pela intensa exploração do mundo, de diferentes formas, 
e exige que o professor tenha um olhar especial para esse aspecto. 

Quando se trata de temas voltados às Ciências Naturais, observa-se 
que o interesse das crianças é ainda maior e elas se mostram sempre 
muito atentas e curiosas para entrar em contato com elementos 
estudados. Assim, o trabalho educativo precisa oferecer um espaço 
de interação desses alunos com o mundo ao seu redor e com as 
pessoas com as quais convivem. A construção dessa relação precisa 
estar permeada por ações intencionais que a valorizem cada vez mais. 

Todas essas observações foram registradas pelo grupo da 
professora Ana, que agora caminha para a finalização da proposta de 
trabalho de construir um plano de ensino para a disciplina de Ciências 
Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). 
Assim, alguns pontos foram destacados, tais como:

• Contribuição da literatura infantil para o trabalho 
interdisciplinar. 

• Uso das tecnologias educacionais para o ensino de Ciências 
Naturais.

• Visitas de campo como estímulo para a aprendizagem.

• Uso de vídeos/animações no ensino de Ciências Naturais.

Diálogo aberto 
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Diante das temáticas destacadas, o grupo da professora Ana 
passou a questionar:

• Quais as contribuições das visitas de campo para o ensino de 
Ciências Naturais?

• É possível utilizar filmes e obras de literatura infantil para 
explorar conceitos científicos?

• De que maneira o uso das tecnologias atuais, tais como as 
digitais, interfere no ensino de Ciências Naturais?

Essas são algumas indagações que servirão de ponto de partida 
para as discussões.

Bons estudos!

Não pode faltar

Ao tratar do ensino de Ciências Naturais no início da escolarização, 
tanto na Educação Infantil como nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, verifica-se a necessidade de utilizar as estratégias e os 
recursos mais adequados. O objetivo é estimular a construção do 
conhecimento científico de modo qualitativo, para que os estudantes 
possam se aproximar de uma concepção fundamentada sobre a 
Ciência. 

Durante os estudos da Unidade 4, foram apresentadas várias 
sugestões que podem contribuir com o planejamento do trabalho 
pedagógico, no sentido de favorecer a presença das Ciências 
Naturais desde a primeira etapa da Educação Básica por meio de 
ações que problematizem a aprendizagem e não apenas exponham 
e/ou transfiram conhecimentos para os alunos. Com isso, na primeira 
seção, foram abordadas algumas das tendências recentes de ensino, 
tendo como foco a investigação, o uso de atividades práticas, a 
experimentação e as perspectivas lúdicas. Na segunda seção, outras 
discussões foram propostas, considerando a importância da prática 
educativa ser orientada por concepções que favoreçam o diálogo 
entre as áreas do conhecimento presentes no currículo, além de 
adotar procedimentos que valorizem a participação do aluno. Desse 
modo, assuntos como a interdisciplinaridade e o trabalho com 
projetos de ensino foram o eixo condutor das reflexões. 

Vale destacar que:
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A opção por uma ou outra estratégia depende do 
conteúdo que se pretende trabalhar e dos objetivos 
selecionados, do público-alvo, tempo e recursos 
disponíveis, entre outros aspectos. Dentre as diferentes 
modalidades que o educador dispõe para o ensino das 
Ciências podem-se mencionar as aulas expositivas, as 
discussões, as demonstrações, as aulas práticas (aulas de 
laboratório) e as atividades de campo. (VIVEIRO; DINIZ, 
2009, p. 1)

[...] as atividades de campo constituem importante 
estratégia para o ensino de Ciências, uma vez que 
permitem explorar uma grande diversidade de 
conteúdos, motivam os estudantes, possibilitam o 
contato direto com o ambiente e a melhor compreensão 
dos fenômenos.

Essas ações precisam ser desenvolvidas no âmbito escolar por 
meio de iniciativas que prezem pelo trabalho coletivo e compartilhado, 
com objetivos comuns para um determinado nível escolar que 
culminem na aprendizagem dos estudantes. Assim, nesta seção, 
serão apresentadas algumas situações que podem ser favoráveis 
à construção de um ambiente de aprendizagem colaborativo, 
especialmente no ensino de Ciências Naturais.

Já sabemos que existem diferentes oportunidades para o 
aluno entrar em contato com o ambiente natural, além de outros 
fenômenos da natureza. Para isso, as visitas de campo podem ser 
bastante produtivas.

• Quais as contribuições das visitas de campo para a aprendizagem dos 
alunos?

• Como se organizar para essa atividade?

• Quais desafios podem ser encontrados quando professores e alunos se 
deslocam para outros espaços, além da sala de aula?

Reflita

Viveiro e Diniz (2009, p. 1) pontuam que  

O trabalho de campo permite a integração da criança 
com o ambiente onde ela vive, possibilitando o 

Ademais:
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desenvolvimento de atitudes de preservação e cuidados 
com a natureza. A criança precisa conhecer o ambiente 
e seus recursos disponíveis e analisar de maneira crítica 
as interações e as transformações ambientais. (PORTO; 
RAMOS; GOULART, 2009, p. 41)

Assim, as atividades que envolvem o trabalho de campo 
precisam ser muito bem planejadas e estar alinhadas com as ações 
desenvolvidas em sala de aula. Afinal, uma visita de campo realizada 
sem um planejamento prévio e sem estar articulada com os temas 
explorados com a turma será uma atividade isolada e sem significado 
(VIVEIRO; DINIZ, 2009).

Conforme explicam Viveiro e Diniz (2009 p. 2), pode se dizer que:

Assimile

De maneira geral, quando nos referimos a 
atividades de campo em Ciências, independente da 
denominação, associamos a ideia de uma estratégia 
de ensino onde se substitui a sala de aula por outro 
ambiente, natural ou não, onde existam condições 
para estudar as relações entre os seres vivos ali 
presentes, incluindo a interação do homem nesse 
espaço, explorando aspectos naturais, sociais, 
históricos, culturais, entre outros. Pode ocorrer em 
um jardim, uma praça, um museu, uma indústria, 
uma área de preservação, um bairro, incluindo desde 
saídas rápidas ao entorno da escola até viagens que 
ocupam vários dias.

Dentre as potencialidades das visitas de campo, podemos citar, 
com base em Viveiro e Diniz (2009), que elas:

• Favorecem a aproximação do aluno com situações reais.

• Podem despertar a curiosidade e aguçar os sentidos.

• Favorecem a articulação teórico-prática.

• Além de conteúdos específicos, permitem a construção e o 
fortalecimento de relações de afetividade entre professor e alunos.

• Favorecem a motivação.

Além desses aspectos, tais atividades também podem favorecer, 
por meio das discussões e reflexões, uma sensação de pertencimento 
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e, consequentemente, maior zelo e cuidado com um determinado 
espaço, por exemplo.

Para Porto, Ramos e Goulart (2009, p. 42), "os trabalhos de campo, 
além de proporcionarem aprendizagem de conteúdos conceituais, 
contribuem para algo mais como experiências estáticas e convivência 
muito ricas". Todavia:

[...] embora as atividades de campo possam fornecer 
importantes contribuições à educação escolar, a forma 
como são desenvolvidas pode limitar a exploração plena 
das potencialidades que as caracterizam. Em grande 
parte dos trabalhos de campo, o integrante se vê parte 
de processos semelhantes aos que se estabelecem 
no interior das salas de aula, havendo quase uma 
transferência das aulas expositivas para o campo. 
(VIVEIRO; DINIZ, 2009, p. 4)

Dessa forma, para explorar as potencialidades das visitas de 
campo, é necessário que sejam desenvolvidos procedimentos que 
garantam a sua especificidade enquanto estratégia favorável de 
ensino. O primeiro passo consiste em conhecer mais sobre esse 
trabalho, de modo que o professor tenha subsídios teóricos e práticos 
que auxiliem na elaboração de um bom planejamento prévio. 

Fundamentados em Pegoraro (2003), Viveiro e Diniz (2009) 
esclarecem que essas atividades (realizadas fora da sala de aula) exigem 
que o aluno interaja com o ambiente, sendo que as características 
do local visitado se constituirão como elementos essenciais para a 
discussão dos conhecimentos envolvidos, não representando apenas 
um cenário distante. 

Diante dessas considerações, percebe-se que as visitas de campo 
não se referem apenas ao momento da saída da sala de aula ou da 
escola, por exemplo, pois existem várias ações necessárias para a 
concretização dessa atividade com sucesso. Portanto, esse trabalho 
exige uma preparação detalhada sobre: a escolha do local, a orientação 
dos alunos, os custos envolvidos, os objetivos traçados para uma 
determinada turma, os conhecimentos que serão explorados, as 
atividades que serão feitas no espaço visitado, a relação entre essas 
ações e o que ocorre na sala de aula, a análise do que foi observado 
na visita, as aprendizagens e a avaliação do percurso (VIVEIRO; DINIZ, 
2009). Trata-se de uma iniciativa que, de um modo geral, possui uma 
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estrutura comum, mas poderá se configurar de diferentes formas, 
dependendo do contexto em que é desenvolvida.

É importante ressaltar que, 

Fonte: Porto, Ramos e Goulart (2009, p. 42).

Quadro 4.2 | Orientações para o trabalho de campo

Pontos de atenção para o trabalho em campo:
• Os objetivos propostos. 
• O local escolhido (que deverá ser aquele que oferece mais possibilidades de observação).
• Os cuidados que deverão tomar.
• Os limites necessários ao bom andamento do trabalho.
• Os materiais que vão ver utilizados.
• A organização dos grupos de estudo.
• O que e como coletar.
• Os registros a serem feitos. 

As discussões apresentadas até o momento permitem inferir que:

A diversificação de atividades e de recursos didáticos 
contribui para motivar os estudantes, possibilitando 
atender a distintas necessidades e interesses dos alunos. 
A motivação é fundamental para que o estudante tenha 
uma aprendizagem significativa e, além disso, não há 
um único caminho que conduza com segurança à 
aprendizagem, pois são inúmeras as variáveis que se 
interpõem nesse processo. (VIVEIRO; DINIZ, 2009, p. 4)

[...] no caso das visitas monitoradas oferecidas por 
uma instituição, com um itinerário pré-determinado, 
o trabalho do educador é aparentemente facilitado, 
uma vez que se supre a necessidade de que conheça 
detalhadamente todo o ambiente visitado. (VIVEIRO; 
DINIZ, 2009, p. 6)

 Porém, diante de tantas informações que podem ser oferecidas 
pelos profissionais que atuam no espaço visitado, caberá ao professor 
realizar as adequações necessárias, de acordo com as características 
de sua turma. 

Porto, Ramos e Goulart (2009) orientam sobre a necessidade de 
que a visita de campo possa ser pensada a partir de uma questão ou 
problema real a ser investigado pelos alunos por meio da observação 
e da coleta de dados. Portanto, trata-se de uma atividade intencional.

Para auxiliar na orientação desse tipo de trabalho, veja alguns 
pontos necessários que precisam ser conhecidos por professores e 
alunos:
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De modo complementar às estratégias já indicadas, acrescenta-se 
o uso de filmes e animações no trabalho com Ciências Naturais. Para 
Freitas (2007, p. 44), o uso de vídeos e DVDs como recursos audiovisuais 
são potencialmente produtivos, pois:

[...] têm contribuído para mudar o clima das aulas, 
tornando-as mais atrativas por causa do movimento 
dos filmes (em película ou animações). Facilitam a 
compreensão do mundo real, dos fenômenos naturais, 
pois podem apresentar fatos do presente e do passado, 
além de fazer previsões para o futuro. Aproximam locais 
distantes, levantam problemas, propõem soluções 
e trazem milhares de informações, podendo, ainda, 
estimular a criatividade e trabalhar o imaginário.

Porto, Ramos e Goulart (2009), ao abordarem o uso de estratégias 
para o ensino de Ciências Naturais, indicam que os filmes são ótimos 
recursos didáticos, desde que os objetivos e o modo de utilização 
sejam bem definidos e preparados. Portanto, ao optar pelo uso de 
filmes, cabe ao professor realizar uma leitura cuidadosa do material, 
verificando a temática e os conteúdos passíveis de serem trabalhados, 
sendo que, além desses aspectos, é necessário analisar a adequação 
da idade, as imagens, a linguagem utilizada, dentre outros elementos. 

No que se refere ao uso de filmes, vale ressaltar que:

[...] nem sempre são feitos com fins didáticos. Assim, 
eles não são uma aula, mas, sim, um recurso que você 
utilizará. Eles podem ser utilizados para sensibilizar a 
turma para determinado tema, ser a referência para uma 
discussão, a introdução ou, mesmo, o fechamento de um 
estudo, mas é necessário que o aluno tenha clareza do 
que se deseja com o filme. (PORTO; RAMOS; GOULART, 
2009, p. 51)

Com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de atividades com 
o uso de filmes, seguem algumas orientações propostas por Porto, 
Ramos e Goulart (2009):
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Fonte: Porto, Ramos e Goulart (2009, p. 51).

Quadro 4.3 | Orientações para o uso de filmes como recurso didático

• Planejamento e preparação: refere-se ao planejamento e à pesquisa de filmes de 
interesse geral que possam ampliar o repertório do grupo ou que complementem 
conteúdos específicos do currículo com objetivos determinados, buscando possíveis temas 
para serem discutidos.

• Apresentação e exibição: antes da exibição, é importante informar ao grupo apenas 
os dados referenciais do filme. Pode-se incluir também curiosidades, sem, contudo, 
atribuir juízo de valor. É importante justificar o uso do filme e estar atento às reações do 
grupo durante a exibição. Após a exibição, se julgar necessário, algumas cenas podem 
ser reprisadas para que o grupo reveja determinados aspectos antes não observados ou 
elementos gerais, como ações, diálogos, efeitos, expressões, sons, dentre outros.

• Discussão e reflexão: inicialmente, pode-se discutir com os alunos sobre o que viram 
e deixar que apresentem suas próprias observações. Após ouvir os relatos, esclareça as 
dúvidas, chamando-lhes a atenção para convergências e divergências apresentadas. 

• Conclusão e avaliação: uma síntese final poderá ser realizada a fim de retomar os 
objetivos da atividade e relacioná-los com o conteúdo desejado; podem ser sugeridas 
leituras complementares, filmes que contenham assuntos semelhantes, sites de pesquisa 
ou desenvolver outras atividades.

As orientações apresentadas no quadro anterior propõem 
algumas ações que podem ser desenvolvidas, enfatizando pontos 
importantes a serem considerados pelo professor ao realizar esse 
trabalho. No entanto, convém frisar que, dependendo do ano escolar, 
será necessário adaptar as etapas e as atividades escolhidas. 

Considerando o uso de filmes como recurso pedagógico, indicamos 
a leitura de um artigo que aborda essas questões e traz uma proposta 
de trabalho a partir da animação Tá chovendo hambúrguer. O filme foi 
escolhido por tratar de questões científicas e tecnológicas, tais como 
produção de alimentos, de lixo e a natureza da Ciência. Portanto, trata-
-se de um exemplo bem interessante para compreensão do uso desse 
recurso audiovisual nas aulas de Ciências Naturais.

SOUZA, Pedro Henrique R. de et al. O uso do cinema no ensino de 
Ciências: uma proposta a partir do filme Tá chovendo hambúrguer. 
Revista da SBEnBio, n. 9, 2016. Disponível em: <http://www.sbenbio.
org.br/wordpress/wp-content/uploads/renbio-9/pdfs/1675.pdf>. Acesso 
em: 11 set. 2017.

Exemplificando

Percebe-se que, de um modo geral, as considerações propostas 
até o momento demonstram que a diversificação de estratégias e 
recursos didáticos representa um caminho promissor para qualificar 
as aulas de Ciências Naturais. Nesse contexto, o uso de diferentes 
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tecnologias também pode auxiliar no trabalho pedagógico, desde 
que a seleção desses aparatos seja feita de modo coerente, a fim de 
atender à especificidade do conteúdo trabalhado. 

Fundamentado em Moran (2000), Macedo, Nascimento e 
Bento (2013) explicam que existe um movimento que pressiona os 
educadores, especialmente desde o início do século XXI, para que 
sejam feitas transformações no sistema de ensino, assim como 
também existe certa expectativa de que as novas tecnologias serão 
responsáveis por soluções rápidas e inovadoras para o campo 
educacional. Todavia, os mesmos autores asseveram que 

A partir dessas muitas novas maneiras de aprender e 
ensinar, que alteram, inclusive, o alcance da educação em 
termos de número de pessoas e localização das mesmas, 
abrem-se oportunidades para a educação em ciência. As 
aprendizagens deixam de ocorrer prioritariamente no 
contexto real da sala de aula e o professor tem reduzida a 
posição de destaque no processo. Individualmente e em 
grupo; em casa, no trabalho e na escola; crianças, jovens 
e adultos de todas as idades podem aprender ciência. 
(MACEDO, NASCIMENTO, BENTO, 2013, p. 21)

[...] para que o uso de tecnologias como internet, 
simulações, redes sociais e jogos educativos seja 
focado na melhoria do ensino e aprendizagem é preciso 
pensar não somente em como integrar as ferramentas 
na sala de aula, mas o contexto do seu uso. (MACEDO; 
NASCIMENTO; BENTO, 2013, p. 20)

Conforme já destacado na Seção 4.1, o uso de obras de literatura 
infantil pode complementar as ações aqui apresentadas, no sentido 
de aproveitar o conteúdo das histórias para explorar os conceitos 
científicos, prezando, ainda, pela perspectiva interdisciplinar. As 
narrativas de ficção, por exemplo, podem criar um ambiente 
favorável para o envolvimento das crianças, além de promoverem 
um contexto de significação, em que o enredo de uma história se 

Portanto, a tecnologia, por si só, não se constitui como uma 
ferramenta que proporcionará melhorias na aprendizagem, sendo 
preciso explorar sua potencialidade de acordo com as adequações 
necessárias aos objetivos pretendidos, aos conteúdos abordados e às 
características da turma. Assim:
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constitui como o eixo condutor do processo de aprendizagem. A 
seleção dessas obras merece atenção especial do professor, por 
meio de uma análise criteriosa sobre o conteúdo da história e os 
conceitos científicos envolvidos. Ademais, esse processo de análise 
e preparação da ação docente se torna ainda mais produtivo se for 
pensado interdisciplinarmente. 

Por fim, acredita-se que o caráter diverso e plural da prática 
pedagógica no ensino de Ciências Naturais é positivo e necessita 
fazer parte da rotina das escolas desde o início da Educação Básica. 
Não há como selecionar uma única e exclusiva estratégia e/ou 
metodologia que explicará toda a complexidade do processo de 
ensino e aprendizagem, pois cada conteúdo, de acordo com a sua 
especificidade, exige uma abordagem mais adequada.

Pesquise mais

Acesse o Portal do Professor para conhecer mais sobre o trabalho de 
campo no ensino de Ciências Naturais. Nesse site, você encontrará 
uma coleção composta por dez aulas que têm como foco promover 
algumas reflexões sobre as visitas em outros espaços além da sala de 
aula, identificando algumas possibilidades para a prática pedagógica. 

PORTO, Amélia Pereira Batista. O trabalho de campo no ensino de 
ciências naturais. Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
fichaTecnicaColecaoAula.html?id=796>. Acesso em: 11 set. 2017.

Por meio das questões levantadas pelo grupo da professora Ana, 
foi possível traçar alguns caminhos para pensar sobre as estratégias 
e os recursos didáticos para o ensino de Ciências Naturais. Diante 
de tantas reflexões, percebe-se que os conteúdos são diversos e 
precisam ser adequados às diferentes metodologias, dependendo de 
sua especificidade. No entanto, essas adequações exigem um estudo 
e um planejamento criterioso do professor, que deve selecionar 
ações/procedimentos mais pertinentes e potencialmente produtivos. 
Ademais, cada estratégia possui características próprias que precisam 
ser contempladas, pois, caso contrário, não haverá sentido em 
diversificar a rotina das aulas.

 As visitas de campo, por exemplo, representam uma boa iniciativa 

Sem medo de errar
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que pode ser desenvolvida de modo articulado com o trabalho em 
sala de aula, envolvendo, inclusive, outras disciplinas. O estímulo para 
a aprendizagem também pode ser aguçado por meio de recursos 
que promovam interações mais significativas com o objeto de 
conhecimento, garantindo significação. Os filmes e as animações, 
assim como as obras de literatura infantil, podem, por meio de uma 
abordagem lúdica, aproximar ainda mais as crianças do universo da 
Ciência. Porém, esse sucesso depende da qualidade dos materiais 
selecionados e da forma como os conteúdos serão explorados. Nesse 
sentido, as tecnologias digitais também atuam como promotoras de 
novas experiências para a aprendizagem, tanto no contexto escolar 
como fora dele. A expansão das tecnologias educacionais pode 
trazer novas dimensões para o ensino, ultrapassando as paredes da 
sala de aula. 

De fato, todas essas considerações são de vital importância para 
qualificar o trabalho do professor e favorecer a aprendizagem dos 
alunos, no entanto, precisam ser desenvolvidas a partir de perspectiva 
colaborativa de trabalho entre a equipe de professores. Dessa forma, 
será possível concretizar ações que acompanhem o desenvolvimento 
dos alunos ao longo de toda a trajetória escolar.

Avançando na prática 

Visita ao zoológico

Descrição da situação-problema

Considerando o estudo dos grupos de vertebrados, a professora 
de uma turma do 3º ano organizou uma visita de campo ao 
zoológico municipal da sua cidade. O objetivo era explorar as 
características dos animais de acordo com a seguinte classificação: 
mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. 

Para o desenvolvimento do trabalho, a professora solicitou 
previamente que os alunos levassem algum material de registro 
para anotarem as observações sobre os animais. O registro 
poderia ser feito por meio da escrita, do desenho ou da fotografia. 
Considerando que a turma teria o contato com os animais, a 
professora não julgou necessário explorar o conteúdo antes da 
visita, pois a presença no zoológico seria suficiente para abordar 
esses conhecimentos. 
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Após todos os preparativos, chegou o dia tão esperado. Os alunos 
foram até o zoológico de ônibus e ficaram muito empolgados 
com tudo que viam. Buscaram realizar algumas anotações, porém 
ficaram um pouco perdidos na seleção do que seria escrito, diante 
de tantas coisas para observar. Em alguns momentos, solicitavam a 
presença da professora para auxiliar, mas a quantidade de crianças 
para orientar comprometeu a qualidade do trabalho. 

Ao voltar para a sala de aula, foi possível verificar que os 
registros realizados pelos alunos estavam bem superficiais e 
pouco contemplaram os objetivos traçados, no que se refere à 
identificação das características dos grupos de vertebrados. Ao final 
da atividade, a professora refletiu sobre as suas ações e verificou 
aspectos que poderiam ser revistos. Quais aspectos seriam esses?

Resolução da situação-problema

O potencial das visitas (ou trabalho de campo) no ensino 
de Ciências Naturais tem sido preconizado por diferentes 
pesquisadores da área, já que essas ações permitem o contato do 
aluno com o ambiente ou elementos reais a serem investigados. No 
entanto, essa atividade precisa ser organizada de modo a atender 
às especificidades desse trabalho e não simplesmente transferir 
a aula de local (da sala de aula para o zoológico, por exemplo). 
Além disso, essas visitas não podem ser realizadas apenas como 
momentos pontuais do trabalho pedagógico, atuando de modo 
articulado com os conhecimentos discutidos em sala de aula (e 
com as demais disciplinas também). Portanto, a preparação dessas 
atividades exige um planejamento criterioso, a fim de aproveitar 
as potencialidades que uma visita a um ambiente externo pode 
oferecer para o estudo de um determinado conteúdo. 

Considerando a necessidade de aproveitar os elementos que o 
zoológico oferece para a análise das características dos animais, a 
professora deveria, primeiramente, abordar a temática com a sua 
turma em sala de aula. Essa discussão inicial permitiria detectar 
o que sabem os alunos e aprimorar o planejamento da atividade. 
Em seguida, após essa explanação, seria interessante que a turma 
fosse dividida em grupos, com o objetivo de delimitar o foco de 
observação e facilitar a coleta de dados no ambiente visitado. 
Para auxiliar nesse trabalho, seria oferecido um roteiro (elaborado 
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previamente pelo professor, mas que também poderia ser discutido 
com os alunos) indicando possíveis aspectos a serem observados, 
tais como: a pele dos animais, a coloração, o aparelho bucal, o tipo 
de alimentação, dentre outros. 

Diante de tantos elementos, os alunos selecionariam aqueles 
que fossem pertinentes ao seu grupo, sendo que, após a coleta, 
todas as informações seriam compartilhadas em um outro 
momento com toda a turma. Assim, seria possível utilizar todos 
esses dados para dar prosseguimento aos estudos sobre o grupo 
de vertebrados, sistematizando os conhecimentos construídos e 
identificando as dificuldades.

1. Ao tratarem das contribuições das visitas de campo para a aprendizagem 
em Ciências Naturais, Viveiro e Diniz (2009, p. 1) pontuam que essas 
atividades representam uma estratégia relevante "para o ensino de Ciências, 
uma vez que permitem explorar uma grande diversidade de conteúdos, 
motivam os estudantes, possibilitam o contato direto com o ambiente e a 
melhor compreensão dos fenômenos". 
Leia as afirmações a seguir sobre o trabalho de campo no ensino de 
Ciências Naturais, indicando V para verdadeiro e F para falso:
(   ) Favorece a aproximação do aluno com situações reais.
(   ) Pode despertar a curiosidade e aguçar os sentidos.
(   ) Pode oferecer limitações para articulação entre a teoria e a prática.
(  ) Por se tratar de uma ação fora da sala de aula, pode comprometer a 
construção e o fortalecimento de relações de afetividade entre professor 
e alunos.
a) V - F - V - F.
b) V - V - F - F. 
c) F - F - V - V. 
d) F - V - F - F.
e) V - F - V - V.

Faça valer a pena

2. Ao tratar do ensino de Ciências Naturais no início da escolarização, 
tanto na Educação Infantil como nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
verifica-se a necessidade de utilizar as estratégias e os recursos mais 
adequados com o objetivo de estimular a construção do conhecimento 
científico de modo qualitativo, para que os estudantes possam se 
aproximar de uma concepção fundamentada sobre a Ciência. Dentre as 
estratégias que podem ser utilizadas, Viveiro e Diniz (2009, p. 1) pontuam 
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o uso de atividades que "constituem importante estratégia para o ensino 
de Ciências, uma vez que permitem explorar uma grande diversidade de 
conteúdos, motivam os estudantes, possibilitam o contato direto com o 
ambiente e a melhor compreensão dos fenômenos". 
Leia as alternativas e indique qual estratégia e/ou recurso foi caracterizado 
por Viveiro e Diniz (2009) no trecho apresentado: 
a) Uso da literatura infantil.
b) Aula expositiva na sala de aula.
c) Uso do computador.
d) Visitas de campo.
e) Uso do livro didático.

3. Fundamentado em Moran (2000), Macedo, Nascimento e Bento 
(2013) explicam que existe um movimento que pressiona os educadores, 
especialmente do início do século XXI, para que sejam feitas transformações 
no sistema de ensino, assim como também existe certa expectativa de que 
as novas tecnologias serão responsáveis por soluções rápidas e inovadoras 
para o campo educacional. 
No que se refere ao uso da tecnologia no ambiente escolar, analise as 
afirmações e a relação entre elas:

I. A tecnologia, por si só, não se constitui como uma ferramenta que 
proporcionará melhorias na aprendizagem na área de Ciências Naturais.
PORQUE
II. Seu potencial precisa ser explorado de acordo com o contexto, ou 
seja, as adequações necessárias aos objetivos pretendidos, aos conteúdos 
abordados e às características da turma. 

a) As asserções I e II são proposições falsas e não se relacionam.
b) A asserção I é falsa e a II é verdadeira, e elas não se relacionam. 
c) As asserções I e II são proposições falsas, ainda que se relacionem.
d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, ainda que a II não seja 
uma explicação da I.
e) As asserções I e II são proposições verdadeiras, sendo que a II é uma 
explicação da I.
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