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RESUMO 

 

Gabriela Cebulski. Contribuições para a prática significativa de ensino do corpo humano 

na formação de professores pedagogos. 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, da modalidade pesquisa-ação, 

que teve como objetivo a elaboração de uma proposta pedagógica significativa sobre o corpo 

humano, que pudesse proporcionar contribuições para a formação inicial em Ciências de 

professores pedagogos. Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas junto a 

docentes do curso de Pedagogia da UNICENTRO, com o intuito de investigar possíveis 

lacunas formativas no curso, obter informações a respeito da visão das participantes sobre o 

tema e suas práticas pedagógicas. A partir dos resultados obtidos nestas entrevistas, foi 

desenvolvido um material potencialmente significativo no formato de guia didático, que 

tratou do tema corpo humano, baseado na Teoria da Aprendizagem Significativa. Este 

material foi apresentado aos docentes e acadêmicos do curso de Pedagogia por meio de aulas 

e atividades, com a intenção de ser avaliado e aprimorado. Os acadêmicos responderam 

questionários estruturados pré e pós-intervenção, que continham perguntas objetivas e 

subjetivas investigando suas percepções dos materiais apresentados. As docentes avaliaram os 

materiais por meio de um questionário pós-intervenção específico. Os resultados obtidos 

foram analisados mediante a análise de conteúdo. O guia didático obteve avaliações positivas 

tanto dos acadêmicos quando das docentes, discorrendo que as atividades desenvolvidas 

auxiliaram na compreensão da fisiologia e anatomia do organismo humano, e que os 

conceitos científicos adquiriram significados para os participantes, contribuindo com a 

formação em Ciências de pedagogos. De maneira geral as notas atribuídas ao material 

potencialmente significativo corresponderam ao conceito ótimo, demonstrando que o material 

alcançou seu objetivo inicial. Na avaliação final efetuada pelas docentes foi sugerido que o 

guia apresentasse maior aprofundamento nos conteúdos específicos do tema e mais fontes de 

pesquisa, as sugestões foram aceitas e efetuadas. Espera-se que os resultados obtidos neste 

estudo possam inspirar outros pesquisadores a desenvolverem trabalhos de cooperação e 

parceria entre diferentes áreas do conhecimento, proporcionando assim, novos horizontes para 

a educação brasileira. 

 

Palavras-Chave: anos inicias, aprendizagem significativa, ensino de ciências.
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ABSTRACT 

 

Gabriela Cebulski. Contribuições para a prática significativa de ensino do corpo humano 

na formação de professores pedagogos. 

 

The present study is a qualitative research, of the action research modality, which 

aimed to elaborate a significant pedagogical proposal about the human body, that could 

provide contributions to the initial formation in Sciences of pedagogical teachers. Therefore, 

semi-structured interviews were conducted with teachers of the UNICENTRO Pedagogy 

course, in order to investigate possible formative gaps in the course, obtain information about 

the participants' view of the subject and their pedagogical practices. From the results obtained 

in these interviews, potentially significant material was developed in the format of a didactic 

guide, which approached the human body theme, based on the Theory of Meaningful 

Learning. This material was presented to teachers and students of the Pedagogy course by 

means of classes and activities, with the intention of being evaluated and improved. The 

students answered pre- and post-intervention structured questionnaires, which contained 

objective and subjective questions investigating their perceptions of the materials presented. 

The teachers evaluated the materials by means of a specific post-intervention questionnaire. 

The results obtained were analyzed by content analysis. The didactic guide obtained positive 

evaluations from both academics and teachers, related that the activities developed helped 

them to understand the physiology and anatomy of the human organism, and that the 

scientific concepts acquired meanings for the participants, contributing to the education in 

science of teachers of Pedagogy. In general, the scores given to the potentially significant 

material corresponded to the optimal concept, demonstrating that the material has achieved its 

initial goal. In the final evaluation made by the teachers, it was suggested that the guide 

presented a deeper understanding of the specific contents of the theme and more research 

sources, the suggestions were accepted and made. It is hoped that the results obtained in this 

study may inspire other researchers to develop cooperation and partnership work between 

different areas of knowledge, thus providing new horizons for Brazilian education. 

 

Keywords: early years, meaningful learning, science teaching.
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Neste item será explicado o caminho percorrido para a consolidação da pergunta da 

presente pesquisa, também a perspectiva da pesquisadora a respeito do propósito da realização 

de todo o trabalho desenvolvido. 

Quando ainda cursava a graduação em Ciências Biológicas Licenciatura na 

UNICENTRO, participei de uma atividade desenvolvida a partir de um projeto de extensão 

coordenado pela Prfª Drª Ana Lúcia Crisostimo. Esta atividade consistia em oficinas 

ministradas pelos acadêmicos do curso de Ciências Biológicas para acadêmicos do curso de 

Pedagogia da mesma universidade. Preparamos aulas e atividades com temas específicos de 

Biologia para serem ministradas a estes acadêmicos, como práticas laboratoriais, modelos 

anatômicos e didáticos de estruturas do corpo humano, explicações mais aprofundadas dos 

conteúdos e momentos de interação entre os participantes, com perguntas e curiosidades. 

Nessas atividades foi possível conhecer outra área de ensino, aprendendo com ela e 

também pudemos contribuir com a formação em Ciências destes acadêmicos (ainda que de 

maneira pontual). Os momentos foram muito proveitosos e de muito aprendizado, assim 

percebi a grande relevância de atividades com parcerias entre cursos de graduação. A riqueza 

destes projetos como o que foi desenvolvido, vai muito além de aprimorar a didática dos 

ministrantes e de sanar curiosidades dos participantes. É possível promover o encontro entre 

diferentes áreas do conhecimento, a interação entre os acadêmicos em formação dividindo 

experiências, o enriquecendo da formação inicial de todos os acadêmicos envolvidos, a 

diminuição do distanciamento entre os cursos de graduação, entre outras possibilidades que 

podem ser exploradas.  

Esta experiência ficou guardada comigo ao longo dos anos seguintes, e quando decidi 

cursar o mestrado em ensino, logo nas primeiras atividades de construção do projeto de 

pesquisa, estas memórias vieram à tona e uma questão surgiu: por que não continuar a 

contribuir com a formação inicial de pedagogos? Assim, a presente pesquisa foi inspirada em 

uma situação específica que ocorreu durante minha graduação dando continuidade a ideia 

inicial, aprofundando leituras sobre o assunto e com a construção de materiais que pudessem 

ser utilizados por diversas pessoas, contribuindo com a formação inicial de professores.  

Sendo assim, a vontade que move todo o trabalho realizado é que possam existir mais 

momentos como estes vivenciados. Mais projetos e parcerias que unam áreas distintas do 



v 

conhecimento com o intuito colaborativo de enriquecimento da formação na graduação. Quais 

são os limites para a interdisciplinaridade? Quais os resultados possíveis de serem 

alcançados? São tantas possibilidades que se apresentam neste tema que não é possível 

mensurar a riqueza em que consiste esta interação.  

Ao realizar leituras sobre o ensino de Ciências nos anos iniciais foram encontradas 

muitas pesquisas que apontam problemas existentes na formação de professores. Entretanto 

poucos são os trabalhos que se dedicam a desenvolver e propor novas formas de contribuição 

e de solução desses problemas. Penso que são claras as dificuldades que se enfrenta nas salas 

de aulas, em todos os níveis de ensino, e que o momento presente é de trabalharmos juntos 

para que possamos ultrapassar tais obstáculos. Esperamos que ao desenvolver e disseminar os 

resultados da presente pesquisa, estes sirvam como incentivo para outros projetos que 

proporcionem mais condições de aprendizado e práticas que enriqueçam a formação de 

professores em nossa região, e porque não, no Brasil. 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

É de senso comum entre a população brasileira que a educação no país nem sempre 

recebe a atenção merecida.  Muitos são os problemas encontrados no cotidiano dos 

professores de todos os níveis de ensino, que tentam desempenhar satisfatoriamente sua 

função em meio ao descaso do governo frente às demandas atuais. Entre os principais 

problemas enfrentados Gatti (2010) observa que a formação destes profissionais, seja inicial 

ou continuada, é um dos fatores que merece atenção e melhorias. Gatti (2016) ainda enfatiza 

que os cursos de graduação em licenciaturas, no formato em que são ofertados, não 

conseguem proporcionar todos os subsídios teóricos e práticos necessários à atuação em sala 

de aula. A autora explica que não existem soluções prontas para as dificuldades na formação 

dos professores, sendo necessárias muitas discussões acadêmicas e políticas para se chegar a 

conclusões significativas. 

Em sua função escolar o professor pedagogo acaba tornando-se generalista e 

polivalente e em sua prática cotidiana necessita do domínio de uma gama variada de 

conhecimentos, entre eles o conhecimento da área das Ciências. Entretanto, estudos 

demonstram (AUGUSTO, 2010; SILVA, 2014b; LEITE, 2015) que por diversos motivos, não 

há conhecimento suficiente dos conceitos científicos básicos durante a graduação. Ressalta-se 

a importância de pesquisas que contemplem a melhoria dos cursos de formação inicial de 

professores, especialmente na área da Pedagogia, bem como a produção de materiais 

educacionais que contribuam com a prática e o aprofundamento dos conteúdos específicos, 

podendo funcionar como ferramentas de melhoria do currículo e da formação destes 

profissionais.  

A partir das necessidades discutidas nos parágrafos anteriores a presente pesquisa foi 

proposta com o intuito de produzir um material potencialmente significativo que pudesse 

enriquecer a formação inicial de professores no Ensino de Ciências (EC). Logo a pergunta que 

motivou o início desta pesquisa foi: Quais são as possíveis contribuições de um guia didático 

sobre o corpo humano, baseado na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), para o 

enriquecimento da formação em Ciências de acadêmicos do curso de Pedagogia? 

A construção do material educacional foi realizada a partir de entrevistas feitas com 

docentes do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), o 

formato de um guia didático foi escolhido porque permitiria a melhor apresentação das 

metodologias que seriam propostas. O guia foi então apresentado aos acadêmicos e docentes, 



 

 

13 
 

que puderam avaliá-lo, sugerindo as modificações necessárias. O resultado esperado ao final 

da pesquisa é que a construção deste material possa contribuir com a formação em Ciências 

de acadêmicos do curso de Pedagogia, e que ele seja igualmente viável para o uso em sala de 

aula por professores formados. 

Com propósito de fundamentar teoricamente a pesquisa, foi construído o referencial 

teórico que deu suporte ao desenvolvimento das discussões do trabalho. Os tópicos presentes 

nesta seção discorrem sobre os principais temas base desta dissertação. Posteriormente são 

tratados outros temas como: a formação de professores no Brasil, criando um panorama geral 

sobre o assunto; a formação de pedagogos, trazendo um breve histórico do curso e elucidando 

algumas interações entre a Pedagogia e as Ciências Naturais; os pressupostos a respeito do 

EC, explicando os principais objetivos de se ensinar ciência na escola. Ainda sobre o EC, 

preocupou-se em discorrer sobre a pedagogia e o EC nos anos inicias da educação básica. Por 

fim, são explanadas a TAS que fundamentou a elaboração do guia didático, e a Alfabetização 

Científica (AC), direcionada para os anos inicias, que é o resultado que se espera alcançar 

com a utilização deste material pelos professores. 

A metodologia escolhida para orientar as atividades é explanada no tópico 4, bem 

como o desenvolvimento das etapas da pesquisa. Além disso, contém uma síntese do produto 

educacional, seu conteúdo e sua aplicação junto aos participantes do estudo. 

 A análise dos resultados é feita no tópico 5, apresentando todos os dados obtidos e a 

discussão baseada na literatura estudada.  

Ao final do texto estão representadas as considerações finais a respeito de todas as 

atividades desenvolvidas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

- Elaborar uma proposta pedagógica significativa para o ensino do corpo humano nos anos 

iniciais e avaliar suas contribuições a partir da visão de docentes e acadêmicos do curso de 

Pedagogia na UNICENTRO, Guarapuava, PR. 

  

2.2. Objetivos específicos 

 

- Investigar as possíveis lacunas formativas no EC junto à docentes que ministram a disciplina 

de Teoria e Metodologia do Ensino de Ciências Naturais e Matemática, no curso de 

Pedagogia na UNICENTRO. 

- Propor um guia didático a partir dos resultados obtidos na investigação junto às docentes, 

direcionado aos anos iniciais e baseado em princípios da TAS. 

- Apresentar e avaliar o material potencialmente significativo junto a acadêmicos e docentes 

do curso de Pedagogia na UNICENTRO, participantes da disciplina citada. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1.  Panorama da formação de professores no Brasil 

 

Pode-se observar que as mudanças tecnológicas e sociais acontecem em uma 

velocidade acelerada e nem sempre o currículo formativo e a estrutura das escolas conseguem 

acompanhar tais mudanças, pois infelizmente a educação no Brasil não se configura como 

prioridade de investimento e atenção política.  Silva (2014b) explora a interação de novas 

tecnologias da informação e a educação.  A partir dos seus estudos é possível concluir que as 

escolas se apresentam pouco atrativas para os alunos e os professores sentem-se 

desestimulados com o cenário ao qual estão inseridos, pois não possuem as habilidades nem 

os conhecimentos necessários para acompanharem tais mudanças. 

Gatti (2010) também elenca uma série de fatores que convergem para este cenário 

preocupante da educação brasileira. Entretanto, os problemas que mais ficam em evidência 

são os relacionados aos professores, como a formação precária – seja inicial ou continuada – a 

falta de planos de carreira, a defasagem dos salários dos docentes da educação básica e más 

condições de trabalho nas escolas.  

A respeito dos problemas na formação inicial de professores Ducatti-Silva (2005) 

descreve que na história do Brasil ocorreu certa valorização pela profissionalização em 

serviço, com as mudanças sociais e tecnológicas rápidas que ocorrem no ambiente da escola, 

o ensino acaba sendo realizado por um grupo de profissionais sem as necessárias habilitações 

acadêmicas e pedagógicas, o que segundo ela, causou um desequilíbrio estrutural grave.  

Desenvolve-se então, uma discussão acadêmica sobre como construir um currículo 

formativo (inicial e continuado) que contemple todas as exigências atuais. Gatti (2010) pontua 

que é uma difícil tarefa, pois nos cursos superiores de licenciaturas brasileiros o ensino é 

fragmentado entre as áreas específicas e os níveis de ensino. Ela compara a formação 

brasileira com outros países, onde há centros de formação de professores englobando todas as 

especialidades, com estudos, pesquisas e extensão relativos à atividade didática, às reflexões e 

teorias a ela associadas, ressaltando que as mudanças são necessárias. Ducatti-Silva (2005) 

corrobora com as tais constatações afirmando que: 

Com base nesses fatos, sabe-se que a formação de professores, agora, mais 

do que nunca, clama por melhores cuidados, maiores investimentos e 

determinação daqueles que querem uma formação de qualidade para se valer 
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de uma prática de cunho teorizado, mas vinculada ao cotidiano, na qual a 

relação entre ensino e aprendizagem é, sem dúvida a principal preocupação 

do educador (DUCATTI-SILVA, 2005, p. 37). 

Libâneo (2001) aponta que se quiser lutar pela qualidade da oferta dos serviços 

escolares e pela qualidade dos resultados do ensino, é preciso investir mais na pesquisa de 

formação de professores. Estes profissionais que tem tanto a contribuir com a sociedade, mas 

que se encontram de mãos atadas e não possuem subsídios para desenvolver plenamente sua 

profissão.  

A UNESCO (2003) determina que os governos deveriam tratar como prioridade a 

melhoria na educação, diminuindo preconceitos e aumentando investimentos, conscientizando 

a população das descobertas da ciência, indicando que: 

Devem ser tomadas medidas visando a promover o desenvolvimento 

profissional de professores e educadores, capacitando-os a enfrentar as 

mudanças, e esforços especiais devem ser envidados no sentido de tratar da 
falta de professores e educadores devidamente treinados na área das 

Ciências, principalmente nos países em desenvolvimento (UNESCO, 2003, 

p. 56). 

A respeito dos professores que atuam nos anos inicias, Bizzo (2009) esclarece que no 

Brasil, não existem muitas oportunidades de aprofundarem seus conhecimentos científicos e 

metodológicos, na formação inicial do curso de Pedagogia não dispõem de elementos que 

garantam uma prática consciente e efetiva em sala de aula.  

Nóvoa (1992) explana que a intensificação do trabalho docente, as exigências da 

profissão e a falta de conhecimentos, leva os professores a economizarem tempo e energia 

criando atalhos e realizando somente o mínimo necessário para cumprir as tarefas que estão 

em suas mãos. Esta circunstância prejudica em muito a qualidade do ensino e a estima 

profissional, pois assim dependem de especialistas e do estado para agirem, ocorrendo um 

processo de depreciação da experiência e das capacidades adquiridas ao longo dos anos.  O 

autor explica que a autonomia do professor pode ser conquistada a partir de subsídios teóricos 

e práticos presentes na formação inicial, que permitam a aproximação da teoria à prática 

docente. O autor ainda salienta que mais do que um lugar de aquisição de técnicas e de 

conhecimentos, a formação inicial de professores deve ser um momento-chave da 

socialização e da configuração profissional. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica (BRASIL, 2001) a formação de professores no Brasil ainda segue um 
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modelo tradicional inadequado ao preparo de tais profissionais para os desafios atuais em sala 

de aula. O texto ainda destaca quais seriam algumas destas características inerentes a serem 

desenvolvidas no trabalho docente: 

Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; comprometer-se 

com o sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber lidar com a 
diversidade existente entre os alunos; incentivar atividades de 

enriquecimento cultural; desenvolver práticas investigativas; elaborar e 

executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; utilizar novas 
metodologias, estratégias e materiais de apoio; desenvolver hábitos de 

colaboração e trabalho em equipe (BRASIL, 2001, p. 4). 

Posto isto, ainda são necessárias muitas mudanças para que se alcance este ideal 

desenhado pelas leis vigentes. Para tanto, os cursos de formação de professores são interesse 

de diversas discussões acadêmicas a respeito das tendências e perspectivas futuras. Silva 

(2014a) salienta que é esperado, em especial dos cursos em Pedagogia, que seja estimulado o 

apreender, a pesquisa, o investimento em formação e que o professor que é aperfeiçoado por 

estas instituições seja estimulado a usar suas habilidades de criatividade, inteligência e 

interação com outras pessoas. 

 

3.2.  A formação do pedagogo 

 

Desde sua constituição inicial, através do Decreto-lei nº 1.190 em 04 de abril de 1939, 

o curso para a formação superior de pedagogos passou por muitas mudanças. Bissolli (2006) 

descreve que as discussões conceituais a respeito da composição do currículo, sua identidade 

e a atuação do pedagogo foram intensas, e que muitas conquistas foram alcançadas a despeito 

dos obstáculos percorridos.  

A autora divide a história da Pedagogia no Brasil em quatro períodos: o primeiro 

período é o de regulamentações (1939-1972), onde ocorreu a organização dos documentos 

disciplinadores e o questionamento da identidade a respeito das funções a serem atribuídas ao 

curso; O segundo período foi de indicações (1973-1978) em que muitas indicações de 

reestruturação do curso não puderam avançar e assim a identidade do pedagogo permaneceu 

apenas projetada; O terceiro período foi nomeado como das propostas (1979-1998) em que 

vários documentos foram produzidos para uma reformulação do curso, a identidade ficou em 

discussão. Haviam muitos questionamentos sobre as funções do pedagogo e as estruturas 

curriculares de cada atribuição; O quarto e último período chamado dos decretos (1999-dias 
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atuais). No início deste período ocorreu um descolamento do poder do Conselho Nacional de 

Educação para a presidência da república, que emitiu decretos indiretamente restritivos a 

respeito da função do pedagogo, devido a autocracia dos decretos a identidade do curso 

permanece outorgada ao governo. Nos anos que se seguiram ainda permaneceu a discussão a 

respeito da atuação do pedagogo seja como generalista ou como especialista na educação. 

No ano de 2006 foi publicada a Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Graduação em Pedagogia-Licenciatura (BRASIL, 2006), que definiu princípios, condições 

de ensino e de aprendizagem, os procedimentos a serem observados em seu planejamento e 

avaliação, dos órgãos dos sistemas de ensino e pelas instituições de educação superior em 

Pedagogia do país. Nesta legislação são descritas as características inerentes à função de um 

pedagogo, tais como trabalhar com um repertório de informações e habilidades composto por 

pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, fundamentando sua prática em princípios 

como os da interdisciplinaridade, contextualização, sensibilidade afetiva e relevância social. 

Além de outras habilidades, a lei regulamenta que o egresso do curso de Pedagogia deverá ser 

apto a ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação 

Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano. 

A partir desse conhecimento, Libâneo (2011) explica que a docência do pedagogo nos 

anos inicias resulta em uma dupla responsabilidade tendo a necessidade de conhecimentos 

relativos à idade dos alunos e seu desenvolvimento, bem como o domínio de conteúdos das 

áreas específicas do conhecimento os quais ministra. A este respeito Ducatti-Silva (2005) 

explica que a postura do pedagogo se torna polivalente, acabando por apresentar uma postura 

generalista frente a vários conhecimentos necessários para sua prática docente.  

Do mesmo modo, Leite (2015) realiza uma análise das atribuições do curso de 

Pedagogia e conclui que: 

[...] a proposta efetivada pelas Diretrizes e Bases para o Curso de Pedagogia 

necessita de um curso com uma grande diversidade de disciplinas para o 
futuro pedagogo estar apto a plena realização das funções elencadas, o que a 

princípio poderia ser considerado como algo positivo, ganha viés negativo, 

pois se torna inviável de ser devidamente aplicado, em decorrência do pouco 
tempo para a ministração das disciplinas necessária a uma formação de 

qualidade (LEITE, 2015, p. 27). 

Apesar de compreender um amplo leque de conhecimento, o currículo do curso de 

Pedagogia ainda concentra uma série de questionamentos e ajustes a serem realizados, assim 

entende-se que existem obstáculos que necessitam ser vencidos para a formação integral e 
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efetiva de professores pedagogos.  

Augusto (2010) conclui sua tese indicando que os cursos superiores de Pedagogia não 

possuem disciplinas, com montante de horas suficientes, para a formação do pedagogo em 

conhecimentos das áreas específicas das Ciências Naturais. Como resultado da construção da 

identidade (e função a ser ocupada) do profissional da Pedagogia, o currículo do curso é 

voltado em maior parte, para fundamentos filosóficos, históricos e sociais da educação, em 

detrimento das disciplinas que abordam as Ciências Naturais e Matemáticas. Ao corroborar 

com esta ideia observam-se pesquisadores que têm estudado acerca do assunto como Pimenta 

(2005), Ducatti-Silva (2005), Gatti e Nunes (2009), Brabo et al. (2012), Silva (2014b), 

Andrietta (2014), entre outros trabalhos consultados e citados ao longo do texto. Estes 

pesquisadores obtiveram resultados semelhantes em seus trabalhos, indicando que lacunas na 

formação em Ciências de professores pedagogos existe, e é bem conhecida na comunidade 

acadêmica. 

Ao analisar o papel da escola e dos conteúdos curriculares fundamentais, Sforni (2012 

apud LIBÂNEO; ALVES, 2012) explica que os conteúdos clássicos das Ciências se 

configuram objetos centrais das atividades de ensino e a atividade do professor deve estar 

alinhada com este objetivo. Compete então ao professor, exercer domínio sobre tais conteúdos 

e dos meios de favorecer esta apropriação pelos estudantes, não bastando somente a formação 

técnica de ação em sala de aula, mas uma formação holística e crítica. 

Entretanto, devido ao cenário do curso de Pedagogia discorrido, fica claro que os 

professores não conseguem dominar completamente o conteúdo que irão lecionar. Assim, a 

aprendizagem (se houver em sua essência), pode não ser efetiva. Libâneo (2001) questiona 

como se pode exigir dos alunos que tenham uma leitura crítica da realidade se seus 

professores não apresentam tal habilidade? Se, é necessário que os estudantes dominem 

satisfatoriamente os conteúdos e desenvolvam um raciocínio científico, o mesmo precisa ser 

considerado de seus professores. Deste modo, a atenção volta-se para como é ensinado quem 

futuramente será professor. No tópico seguinte será realizada uma discussão a respeito da 

formação de professores pedagogos e o ensino Ciências nos anos iniciais. 

 

3.3.  Ensino de Ciências: breve histórico 

 

Diferentemente dos modelos de ensino de épocas anteriores, onde era priorizado o 
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ensino das linguagens e da matemática, no século XIX as Ciências começaram a ocupar um 

papel importante na educação. A partir de grandes acontecimentos mundiais como a 

revolução industrial e a segunda guerra mundial, houve uma necessidade de avanço da ciência 

para a solução de problemas e o desenvolvimento econômico dos países, posteriormente a 

guerra fria, também impulsionou a corrida pelo desenvolvimento da tecnologia. A este 

respeito Waldhelm (2007) explica que: 

A revolução industrial deu novo poder aos cientistas institucionalizando 
socialmente a tecnologia. Este reconhecimento da ciência e da tecnologia 

como fundamentais na economia das sociedades levou à sua admissão no 

ensino com a criação de unidades escolares autônomas em áreas como a 
Física, a Química e a Geologia e com a profissionalização de indivíduos para 

ensinar estas áreas. O estudo da Biologia seria introduzido mais tarde devido 

à sua complexidade e incerteza (WALDHELM, 2007, p. 32). 

No Brasil, os modelos educacionais seguiram as tendências mundiais, principalmente 

norte-americanas, na década de 1950 os Estados Unidos passaram por grande crescimento 

tecnológico devido ao início dos estudos espaciais e lançamentos de foguetes. Salvador 

(2018) aponta pesquisas que foram realizadas neste período para avaliar o conhecimento da 

população de ciência e tecnologia. Os resultados demonstraram que a população não 

apresentava bom conhecimento de conceitos científicos. A partir deste momento o governo 

começa a desenvolver projetos e políticas para a disseminação da ciência e para o 

aprimoramento da formação de professores. Dentre as recomendações destes projetos 

estavam: desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes científicas, com ênfase na 

interdisciplinaridade, e promover a participação e colaboração de entidades e associações 

científicas, buscando recursos para promover as reformas desejadas (SALVADOR, 2018). 

Acompanhando estas tendências, alguns anos depois, o Brasil também iniciou as 

reformas curriculares, mudanças na metodologia de ensino e produção de novos materiais 

didáticos que instrumentalizassem os professores a ensinarem um novo tipo de conteúdo. 

Silva (2014b) comenta que as Ciências passaram a fazer parte do currículo escolar como 

disciplina, entretanto o ensino ainda era empirista e tradicional, onde os professores apenas 

expunham as teorias científicas sem muita participação dos alunos no processo. 

Também foram construídas instituições de fomento das Ciências, como por exemplo, 

o IBECC (Instituto Brasileiro de Ciências e Cultura), a Fundação Brasileira para o Ensino de 

Ciências (FUNBEC), PREMEN (Programa de Expansão e Melhoria do Ensino), entre outras.  

Em 1961 foi formalizada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
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LDB 4024/61. Assim, o EC tornou-se obrigatório também para os dois primeiros anos do 

antigo ciclo ginasial, somando-se ao que era praticado nos dois últimos anos (PARANÁ, 

2010). Apesar dos esforços e recursos gastos, Dal Pian (1992) explica que não foram 

suficientes, pois o EC permaneceu como as outras disciplinas, sem muito crescimento efetivo 

e baseado em conceitos superficiais. 

Acompanhando as tendências americanas, baseadas no modelo econômico do país, 

Silva (2014b) pontua que na promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB 5692/71) houve uma introdução de tendências capitalistas e tecnicistas no ensino 

brasileiro. Segundo a autora o principal foco desta legislação foi a profissionalização, pois era 

necessário qualificar o estudante para o trabalho que traria benefícios financeiros para o país. 

A partir deste momento a disciplina de Ciências passou a ter caráter obrigatório em todas as 

séries do então ensino fundamental de oito anos. 

Importante ressaltar o momento político vivido neste período, onde o país era 

influenciado por um governado de regime militar. Krasilchik (2000) explica que o ensino 

deixou de priorizar a cidadania enfatizando a formação do trabalhador, as disciplinas 

científicas foram afetadas e passaram a ter caráter tecnicista. 

A respeito desta legislação, Bizzo (2009) descreve que o EC nos dias atuais, sente as 

deficiências que foram introduzidas a partir da legislação de 1971, e que as leis e normas 

posteriores não conseguiram modificá-la totalmente, em sua essência. Capeloto (2010) 

igualmente explica que o grande objetivo era desenvolver o pensamento lógico e o espírito 

crítico, além de contribuir para o ensino prático, todavia os resultados não foram alcançados, 

os alunos apenas executavam as orientações dadas pelos professores/materiais com o objetivo 

de redescobrir o que já havia sido descoberto. 

 [...] apesar desta nova legislação [LDB 5692/71] valorizar as disciplinas 
científicas, o que se pode concluir é que, na prática, ocorreu o contrário. O 

currículo foi preenchido por disciplinas instrumentais ou profissionalizantes, 

levando à fragmentação e, em alguns casos, ao esfacelamento das disciplinas 

científicas (CAPELOTO, 2010, p. 42). 

Avançando para as décadas de 1980 e 1990, ocorreram muitas mudanças políticas com 

a democratização do país, assim a escola não poderia ser excluída deste cenário. Em 1996 foi 

aprovada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96, na qual foi observado 

que a prática educativa devia vincular-se ao trabalho e prática social.  

A formação básica do cidadão na escola fundamental exigia o pleno domínio da 



 

 

22 
 

leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente material e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade (PARANÁ, 

2010). 

A redemocratização brasileira e a Constituição Federal de 1988 ampliaram o ensino 

público e a formação de cidadãos foi considerada na organização curricular: 

Simultaneamente às transformações políticas ocorreu a expansão do ensino 

público cuja principal pretensão não mais era formar cientistas, mas fornecer 

ao cidadão elementos para viver melhor e participar do breve processo de 
redemocratização ocorrido no período. Essas demandas dependiam tanto dos 

temas abordados como da organização escolar (WALDHELM, 2007, p. 37). 

Outro marco da legislação educacional ocorreu em 1997 com a elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1997b). A função principal deste 

documento foi atuar como uma referência nacional para o ensino, estabelecendo metas 

educacionais para a ação de políticas públicas e ações do governo. Segundo a descrição de 

Capeloto (2010) a elaboração dos parâmetros, organizada pela Fundação Carlos Chagas, 

partiu de estudos das propostas curriculares de estados brasileiros, por meio de uma análise 

dos currículos oficiais e das informações relativas às experiências de outros países. 

Ao longo de discussões a respeito da composição do material, muitas propostas e 

alterações foram enviadas por diferentes profissionais ligados à educação, assim foi 

desenvolvido com o objetivo de atender a todas as realidades do país. Não como uma lei 

fechada e determinante, mas como uma abertura à discussão e adaptação da educação a cada 

realidade encontrada no Brasil. Os PCNs foram redigidos coletivamente por um grande 

número de profissionais da educação e a participação popular conduziu seus objetivos: 

Para isso faz-se necessária uma proposta educacional que tenha em vista a 

qualidade da formação a ser oferecida a todos os estudantes. O ensino de 
qualidade que a sociedade demanda atualmente expressa-se aqui como a 

possibilidade de o sistema educacional vir a propor uma prática educativa 

adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da 
realidade brasileira, que considere os interesses e as motivações dos alunos e 

garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, 

críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e 

responsabilidade na sociedade em que vivem (BRASIL, 1997b, p. 27). 

Juntamente com os PCNs, foram elaboradas as orientações para as áreas específicas do 

conhecimento, como as Ciências Naturais; com a intenção de colaborar para a compreensão 

do mundo e suas transformações, situando o homem como indivíduo participativo e parte 
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integrante do Universo (BRASIL, 1997a).  

O texto dos PCNs, voltado para as Ciências Naturais, prioriza que o EC supere a 

antiga postura cientificista, empirista e tradicional, valorizando a reflexão sobre o significado 

ético dos conteúdos desenvolvidos e suas relações com o mundo. Pontuando as mudanças 

rápidas na sociedade e a supervalorização do conhecimento científico, e define que não é 

possível pensar na formação de um cidadão crítico sem o domínio de tais conceitos 

científicos. 

Para o ensino fundamental, o objetivo dos PCNs em Ciências Naturais é que o aluno 

seja capaz de: 

• compreender a cidadania como participação social e política, assim como, 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-

dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando 
o outro e exigindo para si o mesmo respeito; 

• posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de 
tomar decisões coletivas; 

• conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 

materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de 

identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao País; 
• conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 

bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se 

contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe 
social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e 

sociais; 

• perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo 
ativamente para a melhoria do meio ambiente; 

• desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 

confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de 
inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na 

busca de conhecimento e no exercício da cidadania; 

• conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos 
saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com 

responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva; 

• utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e 

corporal — como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, 
interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 

privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação; 

• saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 
adquirir e construir conhecimentos; 

• questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 

utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 

adequação (BRASIL, 1997a, p. 7). 

Logo, quando se prioriza este nível de desenvolvimento e conhecimento das Ciências 
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por parte do aluno formado, faz-se necessário que o EC seja valorizado desde os primeiros 

anos da criança na escola. E que os professores sejam suficientemente preparados para a 

tarefa de ensinar os alunos a se desenvolverem. 

 

3.4.  A Pedagogia e o Ensino de Ciências nos anos iniciais 

 

Baseada na Conferência Mundial sobre Ciência e na Declaração sobre Ciências e a 

Utilização do Conhecimento Científico, realizadas em 1999, a UNESCO (2003) declara que a 

ciência é um bem comum da humanidade e deve estar a serviço da melhoria da condição 

humana, diminuindo as desigualdades sociais. A Declaração enfatiza que ter acesso contínuo 

à educação, desde a infância, é um direito humano, e que a educação científica é essencial ao 

desenvolvimento humano (UNESCO, 2003). 

Igualmente os PCNs de Ciências Naturais determinam que desde o início do processo 

de escolarização e alfabetização, os temas de natureza científica e técnica, por sua presença 

variada e por permitirem diferentes formas de expressão, auxiliam muito no processo de 

aprendizagem despertando o interesse das crianças para o aprendizado de novas ideias. Não se 

trata somente de ensinar a ler e a escrever para que os alunos possam aprender Ciências, mas 

também de fazer uso das Ciências para que os alunos possam aprender a ler e a escrever 

(BRASIL, 1997a). 

Os anos iniciais de escolarização têm características específicas de desenvolvimento e 

aprendizado, as crianças pequenas compreendem e vivem a realidade natural e social de modo 

diferente dos adultos. Fora ou dentro da escola, as crianças emprestam magia, vontade e vida 

aos objetos e às coisas da natureza ao elaborar suas explicações sobre o mundo (BRASIL, 

1997a).  

A respeito do EC nos anos iniciais Silva (2014b) afirma que auxilia as crianças a 

compreenderem o mundo de maneira diferente, proporcionando a resolução de problemas 

práticos, melhorando a qualidade de vida e o desenvolvimento intelectual nos níveis de ensino 

posteriores.  

A autora Fumagalli (1998) discorre sobre três respostas ao questionamento do porquê 

ensinar Ciências para crianças no ensino fundamental, a seguir um breve resumo destes 

argumentos: 

• “O direito das crianças de aprender Ciências” (p. 15): graças aos estudos da 
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psicologia cognitiva, hoje é possível perceber que as crianças entendem o mundo de maneira 

diferente dos adultos, construindo seus próprios significados. São seres participantes da 

sociedade e que detém o direito da apropriação do conhecimento e da cultura por ela 

elaborada, utilizando-os para a explicação e transformação do mundo que as cerca. Não 

ensinar Ciências no ensino fundamental, segundo a autora, é uma forma de discriminação das 

crianças e, por isso o direito de aprender Ciências é um argumento significativo. 

• “O dever social obrigatório da escola fundamental, como sistema escolar, de 

distribuir conhecimentos científicos ao conjunto da população” (p. 16-17): fazendo 

referência ao campo teórico educacional da década de 1980 a autora centra o papel social 

atribuído à escola primária enquanto sistema escolar de ensino, explica que apesar das 

importantes contribuições da família e da comunicação social primária, existem 

conhecimentos primários e habilidades cognitivas operacionais que somente a escola pode 

proporcionar aos discentes. A escola é o âmbito mais adequado para a disseminação da 

cultura elaborada socialmente. A Ciência é presente na sociedade, atrelada à sua cultura e às 

atividades cotidianas das pessoas, desta forma deveria estar presente em todos os níveis de 

ensino, com as adequações necessárias às relativas idades dos alunos. 

• “O valor social do conhecimento científico” (p. 17-18): todos podem, através 

de um conhecimento de senso comum, interagir com as realidades natural e social. Mas o 

papel do conhecimento científico é singular quando se trata de uma participação social ativa e 

crítica. Neste sentido há um consenso geral do assunto, entretanto quando envolve o ensino da 

ciência para as crianças há discrepâncias sobre a valoração desse conhecimento científico. A 

autora explica que as crianças estão inseridas na sociedade e também convivem com uma 

demanda grande de conhecimentos científicos, pois estão cercadas de produtos da ciência e 

tecnologia, os meios de comunicação bombardeiam com notícias e acontecimentos, que 

contém dados científicos e que precisam ser compreendidos a fim de sanar suas dúvidas e 

inquietações. Ela ainda salienta que suprir tal demanda significa valorizar a prática social das 

crianças, concluindo que as crianças são o hoje e não o futuro, pois podem assumir 

responsabilidades e desenvolverem atitudes conscientes no presente, a respeito do ambiente e 

da sociedade em que estão inseridas; somente será possível observar adultos atuantes 

criticamente na sociedade, se as crianças forem ensinadas desde os primeiros anos na escola. 

Conforme Lorenzetti e Delizoicov (2001) uma criança considerada em alfabetização 

científica – e usando o termo “em alfabetização” busca-se enfatizar que se trata de um processo 



 

 

26 
 

vitalício, e não uma ação pontual – poderia realizar inúmeras ações benéficas, não apenas 

individualmente, mas para a comunidade em que está inserida. Como exemplo os autores citam 

desde escolher melhor os alimentos para uma refeição mais nutritiva, desenvolver projetos de 

laboratório, apreciar as leis naturais, expressar sua opinião sobre determinado assunto 

relacionado às Ciências e Tecnologia, mudança de hábitos nocivos à saúde da família, entre 

tantos outros exemplos que poderiam ser citados. Pequenas atitudes que somadas ao todo 

poderiam influenciar a família melhorando sua qualidade de vida, e posteriormente 

influenciando a comunidade em que estas crianças estariam inseridas. 

A partir do exposto, fica clara a importância de ensinar Ciências para os alunos nos anos 

iniciais, para isso espera-se que os profissionais da educação básica sejam suficientemente 

capacitados nas áreas específicas do conhecimento, infelizmente, segundo as pesquisas 

consultadas, não é o que ocorre nas universidades e na prática docente do Brasil.  

Nos anos inicias do ensino brasileiro cabe ao professor pedagogo desempenhar esta 

tarefa, que nem sempre é fácil. Ensinar Ciências requer levar o aluno a descobrir, investigar, 

buscar explicações e desenvolver criticidade perante os mais diversos assuntos (MORAIS; 

ANDRADE apud LEITE, 2015). 

Nas Orientações Pedagógicas para os anos iniciais (PARANÁ, 2010) é ressaltado que o 

professor deste nível de ensino acaba por basear sua prática no livro didático, causando uma 

grave dependência deste material e um prejuízo no EC, que permanece engessado e 

desinteressante, pois estes materiais determinam a seleção e organização tanto dos conteúdos 

quanto das atividades e métodos de ensino destes professores. Bizzo (2009) alerta que o livro 

didático não pode ser utilizado como um roteiro de instrução, que isente a interação e 

mediação. Espera-se que o professor conheça o conteúdo do texto e seja capaz de entender o 

peso relativo de diferentes expressões e conceitos. 

Porém, de acordo com Lima e Maués (2006), muitos profissionais atuantes no ensino 

básico acreditam que não são suficientemente preparados para ensinar os conceitos científicos 

aos alunos e, supreendentemente, alguns ainda defendem que tais conceitos não são necessários 

a esta idade escolar. Apresentam tensão quando os alunos formulam questionamentos em 

relação ao conteúdo e não desenvolvem estratégias metodológicas diversificadas para as aulas.  

As autoras ainda explicam que por não terem uma formação específica, alguns 

professores pedagogos têm dificuldades para desenvolver o EC, criando assim estratégias 

pessoais para trabalharem os conteúdos, as quais nem sempre são benéficas para a AC dos 
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alunos; entre elas a falta de diálogo durante as aulas não permitindo a argumentação dos alunos 

e a escolha de conteúdos mais simples e conhecidos para serem trabalhados, como a nutrição e 

zoologia. 

Outro problema encontrado trata-se da supervalorização de algumas disciplinas em 

detrimentos de outras. Augusto (2010) descreve que as professoras dessa etapa da escolarização 

encontram dificuldades para ensinar Ciências, devido a sua formação com pouca ênfase nessa 

área e acabam privilegiando amplamente a alfabetização e o ensino de matemática e da 

linguagem por julgá-los mais relevantes. 

Ducatti-Silva (2005) descreve em sua dissertação, que tanto na graduação quanto na 

prática em sala de aula, os conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática são mais valorizados 

que as Ciências Naturais. Segundo a autora, isso ocorre principalmente pela falta de 

conhecimento dos egressos em áreas específicas das Ciências e, no nível da graduação por falta 

de currículos abrangentes com disciplinas específicas, que possibilitem uma abordagem mais 

profunda dos conteúdos e dos métodos diversificados para o EC.  

As Orientações Pedagógicas para os Anos Iniciais (PARANÁ, 2010) apontam que se 

faz necessária uma atitude subversiva no comportamento docente, esta que acompanhe as 

mudanças rápidas em ciência e tecnologia que ocorrem na sociedade. 

Para que esse professor tenha clareza da importância de sua prática docente e 

das possíveis estratégias a seu dispor, e também, para que possa responder a 

si mesmo porque a disciplina de Ciências é importante dentro do currículo 

escolar dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (PARANÁ, 2010, p. 47). 

A respeito dos conteúdos específicos das Ciências, Augusto (2010) explica que mesmo 

os professores que detém as habilidades metodológicas e mesmo que tentem desempenhar da 

melhor maneira o EC, acabam ficando comprometidas pelas deficiências no campo dos 

conteúdos. Essa falta de domínio dos conceitos científicos faz com que não consigam introduzir 

estratégias inovadoras de ensino. 

O domínio do conteúdo por parte dos professores não implica somente em conhecer a 

linguagem em que é expresso, mas entender seu valor histórico e de orientação de ações 

humanas. Assim, podendo ser um ponto de propulsão para uma análise crítica da realidade. 

Sforni (2012 apud LIBÂNEO; ALVES, 2012) conceitua o que representa o domínio de 

conteúdo necessário ao professor: 

[...] Ou seja, significa dominar a ação mental como instrumento simbólico. 

Assim, o professor domina o conteúdo quando domina o movimento de 
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pensamento possibilitado pelo conteúdo que ensina, quando percebe o 

conteúdo, como conhecimento geral e abstrato, em sua relação com o 
concreto, com as situações particulares que podem ser mediadas por tais 

abstrações. É o que estamos chamando de conhecer a “instrumentalidade” 

(SFORNI, 2012 apud LIBÂNEO; ALVES, 2012, p. 477). 

Se os professores obtivessem este nível de domínio dos conteúdos do currículo, seria 

possível a autonomia no momento de construírem metodologias inovadoras e segurança ao 

planejar e lecionar suas aulas. Souza e Chapani (2015) explicam que as pesquisas relacionadas 

às necessidades formativas dos professores que ensinam Ciências nos anos iniciais, ainda 

perfazem poucos números sendo escassa no Brasil. Elas pontuam que as principais linhas de 

pesquisa têm como objetivos: identificar as concepções equivocadas dos professores das 

relações ciência-tecnologia-sociedade ou desenvolver alguma ação formativa para que os 

professores possam vencer concepções distorcidas da ciência, tecnologia e suas interações 

sociais. A crítica essencial dos trabalhos está centrada na ausência de preparo, seja na formação 

inicial ou continuada, para o EC no curso de Pedagogia. 

Por se tratar de uma formação generalista, muitas vezes, a formação dos 

professores não contempla de forma satisfatória a abordagem mais específica 
de todas as disciplinas do currículo dos anos iniciais, o que tem 

impulsionado formadores responsáveis por disciplinas de Metodologia do 

Ensino de Ciências a buscarem alternativas que possibilitem uma preparação 

mais sólida para a atuação dos futuros professores em sala de aula (SOUZA; 

CHAPANI, 2015, p. 128). 

Entretanto, quando se pensa nos professores atuantes, que não tem a possibilidade de 

voltarem para a graduação a fim de melhorar sua formação, o autor Bizzo (2009) ressalta que 

todo professor tem sempre muito a aprender a respeito dos conteúdos que ministra a seus 

alunos e como deve fazê-lo. Explica que principalmente nos anos iniciais os professores 

necessitam constantemente se renovar e aprimorar-se, para tal podem trocar experiencias e 

dúvidas com colegas de profissão, através de leituras e reflexão. O autor salienta que o estudo 

sistematizado deve ser parte integrante do trabalho do professor. 

 

3.5.  A Teoria da Aprendizagem Significativa  

 

A teoria da assimilação de David Paul Ausubel (1982), ou teoria da aprendizagem 

significativa (TAS), é uma teoria cognitivista e procura explicar os mecanismos internos que 

ocorrem na mente humana com relação ao aprendizado e à estruturação do conhecimento. Em 
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partes, se assemelha com os pressupostos de Piaget. Porém em outras, traz novas 

perspectivas, como o foco na aprendizagem cotidiana em sala de aula. 

Na TAS a aprendizagem é o processo de incorporação de novos conhecimentos aos já 

existentes na estrutura cognitiva. Estas novas informações serão acomodadas por meio da 

ampliação e do aumento da complexidade dos esquemas mentais construídos pelo indivíduo. 

Pelizzari et al. (2002) elucidaram que a organização cognitiva interna é baseada em 

conhecimentos de caráter conceitual e sua complexidade depende mais das relações que esses 

conceitos estabelecem entre si do que da quantidade deles. 

A ‘aprendizagem significativa’, por definição, envolve a aquisição de novos 

significados. Estes são, por sua vez, os produtos finais da aprendizagem 
significativa. Ou seja, o surgimento de novos significados no aprendiz 

reflecte a acção e a finalização anteriores do processo de aprendizagem 

significativa (AUSUBEL, 2003, p.71). 

Todos os seres humanos já depreendem naturalmente algum tipo de conhecimento, 

mesmo sendo simplista sobre o mundo e seu funcionamento adquiridos através das interações 

sociais, comunicação ou, de algum material já consultado. Moreira (1997) explana que os 

aspectos relevantes do conteúdo a ser aprendido, encontrados na estrutura cognitiva servem de 

ancoradouro para a nova informação e são chamados de subsunçores.  

Para Pelizzari et al. (2002) no processo de aprendizagem a nova informação interage 

com a estrutura de conhecimento específico, que Ausubel chama de conceito “subsunçor”. 

Esta é uma palavra que tenta traduzir a palavra inglesa “subsumer”. 

Na aprendizagem significativa há uma interação entre o novo conhecimento 

e o já existente [subsunçor], na qual ambos se modificam. À medida que o 

conhecimento prévio serve de base para a atribuição de significados à nova 

informação, ele também se modifica, ou seja, os subsunçores vão adquirindo 
novos significados, se tornando mais diferenciados, mais estáveis. Novos 

subsunçores vão se formando; subsunçores vão interagindo entre si. A 

estrutura cognitiva está constantemente se reestruturando durante a 
aprendizagem significativa. O processo é dinâmico; o conhecimento vai 

sendo construído (MOREIRA, 1997, p. 5). 

Este processo de modificação do conhecimento prévio e do novo conhecimento 

descrito pelo autor é chamado por Ausubel (2003) de assimilação. Ele exemplifica que 

quando se apreende uma nova ideia a, por meio da relação e da interação com a ideia 

relevante A estabelecida na estrutura cognitiva, alteram-se ambas as ideias e assimila-se à 
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ideia estabelecida A. Ao final do processo ambas as ideias são modificadas e acomodadas na 

estrutura cognitiva sendo A’a’. 

A estrutura cognitiva presente nos seres humanos, é considerada por Moreira (2016) 

como o conteúdo total e organizado de ideias ou, no contexto da aprendizagem de certos 

assuntos, refere-se ao conteúdo e a organização de ideias naquela área particular de 

conhecimento. Ele explica que a estrutura cognitiva é particular, organizada e hierarquizada e 

pode ser modificada pelo indivíduo à medida que interage com novos conhecimentos. As 

ideias presentes nesta estrutura se encadeiam de acordo com a relação que se estabelece entre 

elas, assim ocorre a ancoragem e a reordenação dos novos conhecimentos internalizados. 

Para que a aprendizagem seja efetiva e significativa, Ausubel (2003) designa que deve 

ser não-arbitrária e substantiva (não-literal). A respeito destes dois tipos de aprendizagem o 

autor explica que por não-arbitrariedade entende-se que existe a relação lógica e explícita 

entre a nova ideia e outra existente na estrutura cognitiva. É substantiva quando uma vez 

aprendido determinado conteúdo desta forma, o indivíduo conseguirá explicá-lo com as suas 

próprias palavras, significa que o indivíduo aprendeu o significado do conhecimento ensinado 

e pode comunicar este significado para outras pessoas em diversas expressões. Moreira (1997) 

ressalta que aprender significativamente implica em desenvolver significados pessoais aos 

conteúdos e a aprendizagem quando não gera significados, não é efetiva.  

Acerca da forma de acesso ao conhecimento, a aprendizagem segundo a TAS pode 

decorrer de forma receptiva ou por descoberta. Ausubel (2003) descreve que na aprendizagem 

por recepção o conteúdo é apresentado ao aluno de forma substantiva e não causadora de 

problemas, assim apenas carecem de compreender e lembrar. Em contrapartida na 

aprendizagem por descoberta o aluno deve descobrir, primeiramente por ele mesmo, o 

conteúdo desenvolvendo soluções para os problemas colocados ou passos sucessivos com o 

intuito de resolução dos problemas. 

Segundo Moreira (2010) o aprendiz não é apenas um receptor passivo, mas constrói e 

produz seu conhecimento a partir da interação do novo conteúdo com os conhecimentos 

prévios (subsunçores) existentes. Nesse processo, ao mesmo tempo está progressivamente 

diferenciando sua estrutura cognitiva e realiza a reconciliação integradora de modo a 

identificar semelhanças e diferenças na reorganização de seu conhecimento. Ausubel indica 

que estes dois processos programáticos da matéria são uma consequência natural da estrutura 

cognitiva. 
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[...] em busca de organização cognitiva, o ser que aprende vai, ao mesmo 

tempo, diferenciando progressivamente e reconciliando integrativamente os 
conhecimentos adquiridos. Conseqüentemente, o ensino será mais facilitador 

da aprendizagem significativa se considerar processos como princípios 

organizadores (MOREIRA, 2010, p. 5) 

A partir da compreensão dos pressupostos presentes no texto de Ausubel (2003) e da 

explanação do texto de Moreira (2010), serão discutidos a seguir os princípios pragmáticos da 

TAS. 

O primeiro princípio é a diferenciação progressiva, que se refere a uma maneira de 

apresentação do conteúdo aos alunos em ordem descendente de inclusão, em que as ideias 

mais gerais e inclusivas são apresentadas primeiramente. Então progressivamente, são 

diferenciadas no decorrer do processo, explorando exemplos, situações e exercícios. 

Esta ordem de apresentação corresponde, presumivelmente, à sequência 

natural de aquisição de consciência cognitiva e de sofisticação, quando os 

seres humanos estão expostos, de forma espontânea, quer a uma área de 
conhecimentos completamente desconhecida, quer a um ramo desconhecido 

de um conjunto de conhecimentos familiar. [...] As novas ideias e 

informações se apreendem e retêm, de modo mais eficaz, quando já estão 

disponíveis na estrutura cognitiva ideias mais inclusivas e especificamente 
relevantes, para desempenharem um papel de subsunção ou para 

proporcionarem uma ancoragem ideária a estas ideias novas (AUSUBEL, 

2003, p.166). 

Ausubel ainda enfatiza que apesar de ser um princípio bastante evidente, a 

diferenciação progressiva não é adotada frequentemente nos materiais disponíveis para os 

professores. A prática mais comum caracteriza-se por segmentar o conteúdo em tópicos sem 

ter em consideração um grau relativo de abstração. Este modelo é incompatível, segundo o 

autor, com os processos de assimilação naturais aos seres humanos. As consequências destes 

erros são observadas à medida que professores e alunos tratam os materiais/conteúdos com 

caráter de memorização, se perdendo todo o êxito da aprendizagem e da retenção. 

Durante a diferenciação progressiva ocorre concomitantemente o segundo princípio: o 

processo da reconciliação integradora. A respeito deste princípio Moreira (2010) explica que 

o conteúdo deve ser explorado explicitando relações entre conceitos e proposições, chamando 

a atenção para diferenças e semelhanças e reconciliando inconsistências reais e aparentes. 

Nos materiais educativos em que não é presente a diferenciação progressiva, a 

reconciliação integradora torna-se inatingível, pois o aprendiz não consegue comparar as 

ideias entre si, não percebendo diferenças e semelhanças, bem como as inconsistências. 
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Ausubel salienta que esta dificuldade aparece principalmente em conceitos e nomenclaturas 

afins que são utilizadas em diferentes áreas do conhecimento. Normalmente, são tratadas com 

palavras e explicações diferenciadas e, por não conseguir “enxergar” o todo, o aprendiz 

desenvolve uma defesa, a compartimentação contra o esquecimento do conhecimento. Ao 

isolar as informações o indivíduo está aprendendo mecanicamente e não chegará ao nível da 

reconciliação integradora, nem construirá seu significado pessoal a partir dele. 

As consequências destas falhas no processo são graves, o autor salienta que poderá 

ocorrer: uma confusão cognitiva incalculável, o encorajamento da memorização, o 

erguimento de barreiras entre tópicos intrinsicamente relacionados tornando impossível a 

aquisição de discernimentos e que o aluno não fará uso de ideias subsunçoras como base para 

a aprendizagem. Além da não diferenciação de conceitos, que aparentemente são semelhantes, 

mas em sua íntegra são diferentes. 

A organização sequencial, terceiro princípio, tem como objetivo seccionar pequenas 

partes do conteúdo, sequenciar tópicos e unidades de estudo, de forma que possa auxiliar na 

coerência de cada parte estudada. Apesar de separar o conteúdo em partes, as relações de 

dependência naturalmente existentes entre eles não devem ser perdidas, toda a segmentação 

precisa respeitar a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora. 

Contudo, para uma aprendizagem maximamente eficaz, deve fornecer-se um 

organizador separado para cada unidade de material. Assim, a organização 

sequencial de matérias pode ser muito eficaz, visto que cada incremento 
novo de conhecimentos serve como uma função para aprendizagens 

subsequentes. [...] outra vantagem da instrução programada é a disposição 

sequencial cuidadosa e a gradação de dificuldades da mesma, que assegura 
que cada progresso alcançado na aprendizagem sirva como uma base 

apropriada e uma função de ancoragem para a aprendizagem e a retenção de 

itens subsequentes na sequência ordenada. A programação adequada de 

materiais também pressupõe uma atenção máxima a questões tais como 
lucidez, organização e poder explicativo e integrador do conteúdo 

substantivo (AUSUBEL, 2003, p. 171). 

A consolidação trata-se do último princípio considerado, assim tem como objetivo o 

domínio do conteúdo que está sendo estudado antes de introduzirem-se novos conhecimentos, 

respeitando a progressividade da aprendizagem significativa. Moreira (2010) salienta que a 

consolidação é baseada na premissa de que o conhecimento prévio é mutável e conforme 

ocorre o aprendizado será modificado e, por conseguinte, consolidado. 

Ausubel determina que não deve ser apresentado um segundo conteúdo sem que 

aconteça a consolidação do primeiro trabalhado. Este tipo de aprendizagem pressupõe que os 
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passos precedentes sejam sempre claros, estáveis e bem organizados se não forem, a 

aprendizagem de todos os passos subsequentes fica comprometida. 

Portanto quando se pretende praticar a TAS em sala de aula, as metodologias de 

ensino e os materiais utilizados necessitam estar em consonância com os princípios 

pragmáticos explanados anteriormente. Partindo destes pressupostos, Moreira (2011) descreve 

o conceito de Unidades Potencialmente Significativas e explica que são necessários três 

elementos para que a aprendizagem significativa aconteça: o professor, o aluno e os materiais 

educativos.  

Estes materiais potencialmente significativos produzidos para o ensino, segundo ele, 

devem ter como objetivo a aclaração dos subsunçores, trabalhando para a mediação do 

conhecimento e promoção da modificação dos esquemas mentais já existentes. Podem ser 

utilizadas situações-problema, questionamentos, textos, mapas-conceituais, vídeos, problemas 

do cotidiano, entre outros modelos didáticos, desde que sejam de modo acessível e 

problemático. O papel do professor, segundo o autor, é prover os questionamentos, organizar 

o ensino e mediar a captação dos significados para o aluno.  

A respeito das abordagens didáticas no EC, Lorenzetti e Delizoicov (2001) também 

ressaltam a importância de o professor escolher corretamente a forma de trabalhar os 

conteúdos científicos, sugerem que sejam apresentados às crianças com diferentes 

abordagens, como a literatura infantil, vídeos, teatros, aulas práticas, jogos, internet, entre 

outras. Possibilitando assim, construir significados à conceituação científica por meio de uma 

metodologia variada, auxiliando a aguçar a curiosidade e a aprendizagem.  

Outro fator importante para a consolidação da aprendizagem significativa é a pré-

disposição do aluno em aprender (AUSUBEL, 2003), caso esta disposição não esteja presente, 

não será possível a modificação dos esquemas mentais do aprendiz. Assim sendo, os materiais 

potencialmente significativos e as perguntas problematizadoras podem ajudar a despertar este 

interesse (pré-disposição), antes que o conteúdo seja apresentado. 

 

3.6.  A Alfabetização Científica 

 

Acerca da relação entre a AC e o EC, Ovigli e Bertuci (2009) discorrem que o EC se 

apresenta como uma ferramenta capaz de promover a AC nos anos iniciais da educação 

básica, de modo que o aluno possa refletir a respeito do conhecimento científico, realizando 
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assim, leituras de seu entorno social no qual este conhecimento se faz cada vez mais 

necessário.  

Para Dal Pian (1992) a incapacidade do sistema educacional em alfabetizar seus 

alunos cientificamente está intimamente relacionada com a crise educacional e a incapacidade 

da escola em ensinar aos alunos os elementares conhecimentos necessários a um indivíduo 

alfabetizado.  

Genericamente a AC é uma forma de linguagem para tornar possível ao ser humano à 

compreensão do mundo (CHASSOT, 2002). Esta poderia funcionar como uma das soluções 

para os problemas encontrados na educação brasileira. Nos trabalhos mais conceituais sobre o 

assunto, como o acima citado, encontram-se algumas definições do que é a AC e como atua 

na vida da população, porém a definição que mais se enquadra no contexto analisado é a AC 

prática. 

Lorenzetti e Delizoicov (2001) explicam que, a AC prática é aquela que contribuindo 

para a superação de situações de vulnerabilidade, tornaria o indivíduo apto a resolver 

problemas básicos que afetam a sua vida. Os autores ainda explicam que este tipo de 

alfabetização deveria proporcionar um conhecimento científico e técnico de uso imediato, 

ajudando a melhorar os padrões de vida dos indivíduos. 

Rosa e Terrazan (2001) indicam que uma pessoa pode considerar-se alfabetizada 

cientificamente quando consegue compreender e emitir opiniões sobre textos que abordam 

questões científicas, quando consegue entender minimamente estas informações. Deste modo, 

ocorrerá o desenvolvimento de uma postura crítica dos cidadãos, permitindo que intervenham 

e modifiquem a realidade na qual estão inseridos. 

Lorenzetti e Delizoicov (2001) lembram que a aquisição destes conhecimentos 

mínimos relacionados às Ciências permite que as pessoas possam tomar suas decisões de 

forma consciente, mudando seus hábitos, preservando a sua saúde e exigindo condições 

dignas para a sua vida e a dos demais seres humanos. Segundo os autores a AC prática pode 

apresentar uma temática abrangente como na agricultura, indústria, e principalmente a sobre a 

melhoria das condições de vida dos seres humanos e, ao mesmo tempo poderia corroborar 

com a própria aprendizagem do código escrito.  

[...] é possível desenvolver uma alfabetização científica nas Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental, mesmo antes do aluno dominar o código escrito. Por 

outro lado, esta alfabetização científica poderá auxiliar significativamente o 
processo de aquisição do código escrito, propiciando condições para que os 
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alunos possam ampliar a sua cultura (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, 

p. 3).   

Para Lorenzetti e Delizoicov (2001) a AC faz parte da natureza humana como uma 

busca incessante por novos conhecimentos. Sendo permanente, como um processo que se 

estenderia por toda a vida, não se esgotaria na aprendizagem da leitura e da escrita. Esta busca 

permanente faz com que o homem produza novos conhecimentos constantemente. 

A UNESCO (2003) determina como prioridade aos países em desenvolvimento a 

expansão do acesso à ciência, sendo entendida, assim como, uma componente central da 

cultura populacional. Também indica que é responsabilidade da sociedade exercer controle 

sobre a ciência e a tecnologia mediante a adoção de opções morais e políticas, consensuais e 

explícitas, deste modo enfatizando a importância da popularização das Ciências através da 

educação.   
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Por muito tempo a pesquisa em educação seguiu uma abordagem experimental e 

quantitativa, na qual o pesquisador era alheio ao fenômeno estudado e não poderia exercer 

nenhum tipo de influência do objeto de estudo ou dos sujeitos da pesquisa, apenas observando 

e controlando as variáveis que poderiam influenciar nos experimentos. Lüdke e André (1986) 

explicam que a pesquisa em educação é mais eficiente quando o pesquisador é ativo e 

participa como um veículo inteligente entre o conhecimento acumulado e novas evidências 

que poderão ser conhecidas na pesquisa. Uma vez que os fatos e dados necessários não se 

revelam gratuitamente na pesquisa em educação, precisam ser desvendados de uma maneira 

diferente da pesquisa experimental pura. 

Deste modo os antigos paradigmas tiveram de ser modificados e trabalhados para 

atender a nova demanda de estudos sociais. Lüdke e André (1986) ainda afirmam que na 

época de sua publicação a insatisfação dos pesquisadores com relação aos modelos 

experimentais estritos era visível e novas metodologias surgiram colocando o pesquisador 

dentro da realidade analisada, entre elas citam a pesquisa participativa, pesquisa-ação, estudo 

de caso, entre outras.  

Günther (2006) explica que na pesquisa social empírica a abordagem qualitativa torna-

se mais aplicável, devido as características subjetivas. Portanto, considerando-se a natureza 

dos dados que se pretendia coletar neste trabalho, o mesmo adotou a abordagem qualitativa. 

Uma vez que, a partir desta abordagem foi possível uma melhor interpretação do fenômeno 

que se pretendia estudar.  

As atividades da pesquisa ocorreram com a inserção da pesquisadora na realidade 

pesquisada. Inicialmente, foi realizado uma investigação das lacunas formativas em Ciências 

no curso de Pedagogia, por meio de entrevistas semiestruturadas com as docentes 

participantes. A partir dos dados obtidos, foi construído um material potencialmente 

significativo, no formato de guia didático com a finalidade de contribuir com as demandas 

apresentadas pelas docentes. O material foi apresentado aos acadêmicos e às docentes. Os 

acadêmicos responderam aos questionários estruturados e puderam opinar em relação às 

atividades e sugerir melhorias. Após a análise, foram realizadas as devidas correções 

sugeridas nas respostas dos questionários dos acadêmicos, então o guia didático foi avaliado 

novamente pelas docentes que responderam um questionário final. Todos os resultados e 
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materiais foram disponibilizados ao final deste trabalho à comunidade participante da 

pesquisa. Sendo assim, ao fim do processo, espera-se que o texto de dissertação e o guia 

didático construído possam funcionar como ferramentas efetivas de enriquecimento do 

currículo formativo no curso de Pedagogia. 

Fundamentada no exposto acima a respeito das atividades realizadas na pesquisa, esta 

pode ser classificada na modalidade de pesquisa-ação, Thiollent (1988, apud GIL, 2008) 

define a pesquisa-ação como uma investigação social com uma base empírica em que ocorre 

uma estreita associação do pesquisador e os participantes da pesquisa. Ambos trabalham de 

forma cooperativa e participativa para a construção de dados e sua interpretação. Sobre a 

pesquisa-ação Fonseca (2002) explica que a participação do pesquisador deve ser planejada e 

o processo de pesquisa deve seguir uma metodologia sistemática com o objetivo de contribuir 

para a transformação das realidades observadas. 

 

4.1. Participantes da pesquisa 

 

O desenvolvimento do estudo ocorreu junto ao curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual do Centro Oeste, Guarapuava-PR, nas turmas de terceiro ano, períodos manhã e 

noite. Participaram do trabalho duas docentes da disciplina de Teoria e Metodologia no 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática e 65 acadêmicos matriculados, predominantemente 

mulheres, que cursavam a disciplina e aceitaram participar da pesquisa. Sendo 50 

considerados respondentes da pesquisa, devido à falta de respostas, ou ausência nas aulas em 

que foram aplicados um dos questionários. Antes que as atividades fossem iniciadas um 

projeto de pesquisa com a proposta deste trabalho, foi encaminhado para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da UNICENTRO/PR. Este projeto continha os instrumentos de pesquisa bem 

como a descrição das atividades que pretendiam ser realizadas. Também foram encaminhados 

os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) destinados aos participantes 

(Anexos I e II). Após as análises do referido Comitê a execução das atividades foi autorizada 

em 24 de junho de 2018, pelo parecer de número: 2.732.343.  

Em sequência, as atividades foram iniciadas junto aos sujeitos acima citados, todos 

receberam o TCLE, ocorreu então a explicação das etapas do trabalho. Foram sanadas as 

dúvidas e curiosidades referentes ao conteúdo da pesquisa, sua participação, anonimato, 

benefícios e riscos que poderiam correr durante o processo. 
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4.2. Etapas da pesquisa 

 

Com o intuito de promover melhor entendimento de todas as atividades realizadas 

durante o presente estudo, este espaço foi designado para explicação de cada procedimento 

necessário à pesquisa. Abaixo consta um desenho esquemático (Figura 1) que foi construído a 

partir dos principais procedimentos executados. Estes procedimentos apresentados serão 

descritos nos subitens que se seguem. 

 

 

Figura 1: Esquema das atividades realizadas na pesquisa. Fonte: Autora (2019).  
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4.2.1. Instrumentos de pesquisa 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas e 

questionários, ambos os instrumentos foram previamente apresentados aos profissionais da 

área do EC, a fim de serem analisados e testados, corrigindo então os erros apontados antes da 

aplicação dos mesmos. 

Sobre o uso de entrevistas como metodologia de coleta de dados, Minayo (1994) 

destaca a importância do uso das mesmas para a pesquisa qualitativa. A autora discorre que 

somente por meio deste instrumento é possível atingir um alto nível de conhecimento da 

realidade estudada que outros instrumentos não permitem. Ainda ressalta que a entrevista não 

se caracteriza como uma simples conversa entre pessoas, ela deve ser planejada 

anteriormente, sendo do tipo estruturada ou não, e cabe ao pesquisador direcionar a conversa 

para o sentido de permanecer no conteúdo da pesquisa. 

A entrevista semiestruturada requer estudo e organização do pesquisador sobre o tema 

proposto antes do contato com o entrevistado, pois as perguntas são previamente definidas e 

um roteiro inicial é construído. Lüdke e André (1986) explicam, que comparada à entrevista 

estruturada, este tipo de entrevista proporciona maior flexibilidade permitindo que o 

pesquisador possa corrigir pontos observados durante o processo, ou mesmo realizar outras 

perguntas que ache pertinente no momento da entrevista adaptando o roteiro durante a 

atividade. 

Lüdke e André (1986) ainda afirmam que cabe ao pesquisador o cuidado de conduzir a 

entrevista de uma forma leve e prazerosa para o requerido, direcionando o fluxo da conversa 

para o objetivo da pesquisa. Todos os aspectos que possam interferir nas respostas devem ser 

cuidadosamente considerados, como por exemplo, o nível de escolarização do pesquisado, a 

atitude do pesquisador durante os questionamentos, a formulação das perguntas, entre outros 

pontos. Assim não ocorrendo nenhum tipo de indução a respostas ou constrangimento do 

requerido. Sendo assim as entrevistas realizadas neste estudo seguiram os pressupostos 

expostos da literatura consultada. 

 A respeito dos questionários Richardson (2015) determina que são bons instrumentos 

para descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo social. Também 

afirma positivamente que um questionário bem elaborado permite obter simultaneamente 

informações de um grande número de pessoas, e no caso do questionário anônimo os 
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requeridos sentem maior liberdade em expressar sua verdadeira opinião.  

Marconi e Lakatos (2003) listam algumas vantagens do uso de questionários como a 

imparcialidade das respostas visto que o pesquisador não exerce influência durante o 

processo, também a vantagem de obter respostas rápidas e precisas sobre determinado 

assunto, bem como o fato de manter o anonimato dos requeridos o que contribui para a 

veracidade dos dados. Contudo os autores também alertam que o pesquisador deve ter um 

bom conhecimento do tema antes de elaborar as perguntas, que é necessária uma explicação 

eficiente sobre o instrumento e o objetivo da pesquisa aos participantes, assim como o 

cuidado em obter o maior número de retorno das respostas para garantir uma amostragem 

efetiva. Para tanto os questionários mistos construídos para esta etapa do trabalho foram 

baseados nas orientações de Richardson (2015) contendo perguntas abertas e fechadas.  

 

4.2.2. Etapa I - Entrevistas semiestruturadas 

 

A etapa I configurou-se no desenvolvimento de uma entrevista semiestruturada 

direcionada a duas docentes do curso de Pedagogia, participantes da pesquisa. Este processo 

de entrevista individual seguiu os passos determinados por Marconi e Lakatos (2003) que 

norteia o contato inicial e a obtenção de dados junto aos sujeitos pesquisados:  

a) Inicialmente a pesquisa foi apresentada à docente com seus desdobramentos e 

objetivos. Então foi proposta sua participação, recebendo oTCLE e todas as dúvidas a respeito 

da pesquisa e sua participação foram sanadas;  

b) Havendo a aceitação de participação, foi realizada a formulação das perguntas à 

entrevistada. As respostas foram redigidas pela participante e depois discutidas com a 

entrevistadora em forma de conversa; 

c) O registro foi feito por meio de anotações das conversas e as respostas fornecidas 

pela requerida;  

d) Na etapa final ocorreu o estabelecimento de um compromisso entre a envolvida, 

pesquisadora e pesquisada, para a continuidade das atividades posteriores. 

Os questionamentos realizados visaram conhecer a perspectiva destas docentes a partir 

do cenário em que estão atuando investigando as principais lacunas na formação inicial de 

professores pedagogos relacionadas com o EC. Também estavam relacionados aos 

procedimentos adotados por elas na disciplina ministrada e a receptividade dos acadêmicos 
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aos conteúdos científicos. Por fim, buscou-se obter sugestões a respeito da construção de 

materiais que poderiam contribuir com o aprendizado destes acadêmicos relacionado ao EC. 

Abaixo o quadro 1 contém as perguntas do roteiro de desenvolvimento das entrevistas 

semiestruturadas. 

 

Quadro 1: Estrutura do roteiro de entrevista semiestruturada, direcionado às docentes do 

curso de Pedagogia, participantes da pesquisa. 

Entrevista semiestruturada direcionada às docentes da disciplina de Teoria e 

Metodologia do Ensino de Ciências Naturais e Matemática, do curso de Pedagogia da 

UNICENTRO. 

 

1. Como acontecem as aulas na disciplina: Teoria e Metodologia do Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática? Que tipos de aulas são propostas? 

 

2. Qual a receptividade dos acadêmicos com as Ciências Naturais? 

 

3. Você acredita que existem dificuldades no ensino-aprendizagem de Ciências/Biologia 

por parte dos discentes do curso de Pedagogia? 

 

4. Quais os principais obstáculos notados durante as aulas? 

 

5. Quando estes acadêmicos forem para a sala de aula, você acredita que esses obstáculos 

da graduação podem afetar a aprendizagem dos alunos da educação básica? 

 

6. Quais sugestões você proporia para melhorar este cenário?  

 

7. Que tipos de materiais facilitariam a aprendizagem na disciplina? 

 

 

4.2.3. Etapa II – Questionário pré-intervenção 

 

Constituiu na aplicação de questionários anteriores à intervenção da pesquisadora com 

perguntas predominantemente objetivas, direcionadas aos acadêmicos participantes. Este 

questionário teve como objetivo entender as opiniões dos requeridos a respeito do EC e da 

importância do mesmo para a Pedagogia. 

Igualmente ao processo das entrevistas, foi realizada a apresentação da pesquisa para 

os acadêmicos e proposta sua participação voluntária. Todos os participantes receberam o 

TCLE, no qual continham explicações sobre sua participação durante a pesquisa, bem como 

informações pertinentes ao seu anonimato e segurança. No quadro 2, encontram-se as 
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perguntas referentes ao questionário pré-intervenção. 

 

Quadro 2: Estrutura do questionário pré-intervenção direcionado aos acadêmicos requeridos. 

QUESTIONÁRIO (PRÉ-INTERVENÇÃO) 

Direcionado aos acadêmicos da disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática, do terceiro ano do curso de Pedagogia da UNICENTRO. 
 

1) O Ensino de Ciências é essencial para o desenvolvimento dos alunos nos anos 

iniciais. 

a) Discordo totalmente 

b) Discordo parcialmente 

c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 

e) Concordo totalmente 

 
2) Qual o nível de relevância você atribuiria para a Alfabetização científica nos anos 

iniciais? 

a) 0 

b) 1 
c) 2 

d) 3 

e) 4 
f) 5 

 

3) Para mim é difícil compreender os conceitos relacionados com o corpo humano. 

a) Discordo totalmente 

b) Discordo parcialmente 

c) Não concordo nem discordo 

d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

 

4) Com meus conhecimentos atuais me considero apto para ministrar os conteúdos 

sobre o corpo humano para os alunos. 

a) Discordo totalmente 

b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 

d) Concordo parcialmente 

e) Concordo totalmente 

 
5) Acredito que a graduação comtempla todos os conteúdos necessários das áreas 

específicas para uma formação integral. 

a) Discordo totalmente 
b) Discordo parcialmente 

c) Não concordo nem discordo 

d) Concordo parcialmente 

e) Concordo totalmente 
 

- As questões a seguir tem o objetivo de investigar seus conhecimentos sobre os 

conteúdos científicos que serão abordados nesta pesquisa. 

6)  (Mack-2009) A osteoporose é uma doença que acomete principalmente as 

mulheres após os 50 anos de idade. Caracteriza-se pela perda de tecido ósseo, o 
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que pode levar a fraturas. Nesse contexto, considere as afirmações abaixo.  

I. A ingestão de alimentos, como leite e derivados, associada à atividade física, é 

importante na prevenção da doença.  
II. A exposição moderada ao Sol aumenta a síntese de vitamina D, responsável pela 

fixação do cálcio no tecido ósseo.  

III. Essa doença pode ocorrer em casos em que a ingestão de cálcio é deficiente, o que 
provoca a retirada desse elemento da matriz do tecido ósseo.  

Assinale: 

a) se todas estiverem corretas.  
b) se somente I e III forem corretas.  

c) se somente II e III forem corretas.  

d) se somente I e II forem corretas.  

e) se somente I for correta. 
 

7) (Fatec-2005) Uma dona de casa encostou a mão num ferro quente e reagiu 

imediatamente por meio de um ato reflexo. Nessa ação, o neurônio efetuador 

levou o impulso nervoso para:  

a) o encéfalo.  

b) a medula espinhal.  

c) os receptores de dor da mão.  
d) os receptores de calor da mão.  

e) os músculos flexores do antebraço. 

 
8) (PUC-RJ-2001) A respiração é a troca de gases do organismo com o ambiente. 

Nela o ar entra e sai dos pulmões graças à contração do diafragma. Considere as 

seguintes etapas do processo respiratório no homem:  

I. Durante a inspiração, o diafragma se contrai e desce aumentando o volume da caixa 

torácica.  

II. Quando a pressão interna na caixa torácica diminui e se torna menor que a pressão do 

ar atmosférico, o ar penetra nos pulmões.  
III. Durante a expiração, o volume torácico aumenta, e a pressão interna se torna menor 

que a pressão do ar atmosférico.  

IV. Quando o diafragma relaxa, ele reduz o volume torácico e empurra o ar usado para fora 
dos pulmões.  

Assinale as opções corretas:  

a) I e II.  

b) II, III e IV. 
c) I, II e III.  

d) I, II e IV.  

e) Todas. 
 

9) (VUNESP) O sanduíche que João comeu foi feito com duas fatias de pão, bife, 

alface, tomate e bacon. Sobre a digestão desse sanduíche, pode-se afirmar que: 
a) os carboidratos do pão começam a serem digeridos na boca e sua digestão continua no 

intestino.  

b) as proteínas do bife são totalmente digeridas pela ação do suco gástrico no estômago.  

c) a alface é rica em fibras, mas não tem qualquer valor nutricional, uma vez que o 
organismo humano não digere a celulose.  

d) as vitaminas do tomate, por serem hidrossolúveis, têm sua digestão iniciada na boca, e 

são totalmente absorvidas ao longo do intestino delgado.  
e) a maior parte da gordura do bacon é emulsificada pelo suco pancreático, facilitando a 

ação das lípases. 
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O primeiro bloco de perguntas teve como objetivo compreender as percepções dos 

requeridos sobre a importância do EC durante sua graduação e na futura prática em sala de 

aula. O segundo bloco de perguntas teve o objetivo de investigar qual o conhecimento dos 

acadêmicos de alguns processos básicos do corpo humano. 

 

4.2.4. Etapa III – Intervenção 

 

A intervenção didática foi realizada por meio da apresentação do produto educacional 

durante os meses de agosto e setembro de 2018, nas duas turmas do terceiro ano do curso de 

Pedagogia da UNICENTRO, sendo uma turma no período matutino e a outra, noturno, 

totalizando 24 horas/aula em cada turma. Os encontros foram realizados nas duas turmas em 

separado e participaram os acadêmicos e a docente responsável. O produto educacional 

desenvolvido constituiu um material potencialmente significativo no formato de um guia 

didático sobre o conteúdo “Ser humano e saúde” presente no currículo dos anos iniciais da 

educação básica (BRASIL, 1997a), sendo este o tema de maior dificuldade dos acadêmicos 

indicado pelas docentes durante a realização das entrevistas. Neste guia foram desenvolvidas 

sugestões de atividades teóricas e práticas baseadas na Teoria da Aprendizagem Significativa 

(AUSUBEL, 1982). A explicação de cada tema proposto no guia ocorreu de acordo com os 

planos de aula presentes no quadro 3 a seguir.  

 

Quadro 3: Planos de aulas utilizados para a apresentação do guia didático para os 

participantes da pesquisa. 

Tema Duração Materiais Objetivos Desenvolvimento 

Apresentação da 
pesquisa. 

2h/a Data show, 
quadro. 

Apresentação 
das atividades 

de pesquisa, 

explicação da 
participação 

dos 

acadêmicos. 

Foi realizada uma 
apresentação em slides sobre 

a pesquisa, sua temática e 

sobre a participação dos 
acadêmicos na mesma. 

Então foi explicado e 

assinado o Termo de 
Consentimento Livre e 

Esclarecido para o uso dos 

dados que seriam obtidos 

durante as atividades.  

Introdução ao 

estudo do corpo 

humano. 

3h/a Quebra-cabeça, 

avental didático, 

álbum de 

Apresentação 

geral do tema 

corpo humano e 

Foi realizada uma explicação 

geral do assunto, depois os 

materiais foram apresentados 
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figurinhas, data 

show, quadro. 

sobre a Teoria 

da 

Aprendizagem 
Significativa, 

conhecimento 

geral dos 
órgãos e sua 

posição no 

organismo. 

ocorrendo a participação dos 

acadêmicos nas atividades. 

Ao final foram sanadas as 
dúvidas e curiosidades. 

Sistema 
digestório. 

3h/a Lanche com 
frutas, vídeo 

explicativo, 

imagens do 
sistema, data 

show, quadro. 

Conhecimento 
geral do 

sistema 

digestório e 
apresentação do 

material 

produzido. 

Foi realizada uma explicação 
sobre os órgãos e a função 

do sistema digestório. Os 

alunos participaram das 
atividades propostas e 

conheceram os materiais. Ao 

final foram sanadas as 

dúvidas e curiosidades. 

Sistema 

respiratório. 

2h/a Bexigas, 

modelo didático 

do sistema 
respiratório, 

vídeo 

explicativo, 

imagens do 
sistema, data 

show, quadro. 

Conhecimento 

geral do 

sistema 
respiratório e 

apresentação do 

material 

produzido. 

Foi realizada uma explicação 

sobre os órgãos e a função 

do sistema respiratório. Os 
alunos participaram das 

atividades propostas e 

conheceram os materiais. Ao 

final foram sanadas as 
dúvidas e curiosidades. 

Sistema 
circulatório. 

2h/a Jogo da 
memória, vídeo 

explicativo, 

imagens do 

sistema, data 
show, quadro. 

Conhecimento 
geral do 

sistema 

cardiovascular 

e apresentação 
do material 

produzido. 

Foi realizada uma explicação 
sobre os órgãos e a função 

do sistema cardiovascular. 

Os alunos participaram das 

atividades propostas e 
conheceram os materiais. Ao 

final foram sanadas as 

dúvidas e curiosidades. 

Sistema 

excretor. 

2h/a  Modelo didático 

do sistema 

excretor, vídeo 

explicativo, 
imagens do 

sistema, música 

sobre consumo 
de água, data 

show, quadro. 

Conhecimento 

geral do 

sistema 

excretor e 
apresentação do 

material 

produzido. 

Foi realizada uma explicação 

sobre os órgãos e a função 

do sistema excretor. Os 

alunos participaram das 
atividades propostas e 

conheceram os materiais. Ao 

final foram sanadas as 
dúvidas e curiosidades. 

Sistema genital. 3h/a Imagens sobre 

os sistemas 
genitais 

feminino e 

masculino, 
vídeos 

explicativos, 

livros sobre o 
tema, data 

Conhecimento 

geral do 
sistema genital 

e apresentação 

do material 
produzido. 

Foi realizada uma explicação 

sobre os órgãos e a função 
do sistema genital. Os alunos 

participaram das atividades 

propostas e conheceram os 
materiais. Ao final foram 

sanadas as dúvidas e 

curiosidades. 
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show, quadro. 

Sistemas 

muscular e 
ósseo. 

2h/a Imagens sobre 

os sistemas, 
massinha 

escolar, 

imagens 
impressas sobre 

os sistemas, 

vídeo 

explicativo, data 
show, quadro. 

Conhecimento 

geral dos 
sistemas 

muscular e 

ósseo, 
apresentação do 

material 

produzido. 

Foi realizada uma explicação 

sobre os órgãos e a função 
dos sistemas muscular e 

ósseo. Os alunos 

participaram das atividades 
propostas e conheceram os 

materiais. Ao final foram 

sanadas as dúvidas e 

curiosidades. 

Sistema 

endócrino e 
nervoso. 

2h/a Imagens sobre 

os sistemas, 
vídeo 

explicativo, data 

show, quadro. 

Conhecimento 

geral dos 
sistemas 

endócrino e 

nervoso, 

apresentação do 
material 

produzido. 

Foi realizada uma explicação 

sobre os órgãos e a função 
dos sistemas endócrino e 

nervoso. Os alunos 

participaram das atividades 

propostas e conheceram os 
materiais. Ao final foram 

sanadas as dúvidas e 

curiosidades. 

Os sentidos e a 

comunicação. 

2h/a Imagens sobre 

os sistemas, 

lápis de cor, 

folhas, vídeos 
explicativos, 

data show, 

quadro. 

Conhecimento 

geral dos 

órgãos dos 

sentidos e 
apresentação do 

material 

produzido. 

Foi realizada uma explicação 

sobre os órgãos dos sentidos. 

Os alunos participaram das 

atividades propostas e 
conheceram os materiais. Ao 

final foram sanadas as 

dúvidas e curiosidades. 

 

Durante as aulas os acadêmicos puderam assistir e participar das atividades propostas. 

Foi requisitado que todos fizessem anotações do que foi apresentado e seus apontamentos de 

cada atividade, assim usariam estas anotações para responder o questionário pós-intervenção e 

avaliar o produto educacional. Terminadas as apresentações foi realizada a aplicação do 

questionário pós-intervenção. 

 

4.2.5. Etapa IV – Questionário pós-intervenção 

 

Nesta etapa ocorreu a aplicação de questionários pós-intervenção (Quadro 4), com 

perguntas predominantemente objetivas, direcionadas aos acadêmicos participantes, com o 

intuito de entender suas opiniões a respeito do produto educacional apresentado durante a 

intervenção. 
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Quadro 4: Estrutura do questionário pré-intervenção direcionado aos acadêmicos requeridos. 

QUESTIONÁRIO (PÓS-INTERVENÇÃO)  

Direcionado aos acadêmicos da disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática, do terceiro ano do curso de Pedagogia da UNICENTRO. 
 

1) Em uma escala onde zero significa ruim e cinco significa ótimo, qual o nível de 

relevância do material apresentado para sua prática docente? 

a) 0 
b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 
f) 5 

 

2) Seguindo o mesmo princípio da questão anterior, qual nota você atribuiria para a 

composição do conteúdo das atividades? 

a) 0 

b) 1 
c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 
 

3) Com relação à didática da apresentação do material, qual nota você atribuiria? 

a) 0 
b) 1 

c) 2 

d) 3 
e) 4 

f) 5 

 

4) Considerando o produto didático como um todo, qual nota seria mais coerente 

para você? 

a) 0 

b) 1 
c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 
 

5) Após participar das atividades didáticas considero mais fácil entender os 

conteúdos relacionados com o corpo humano. 

a) Discordo totalmente 

b) Discordo parcialmente 

c) Não concordo nem discordo 
d) Concordo parcialmente 

e) Concordo totalmente 

 

 
6) Acredito que o formato do produto didático facilita seu uso no dia a dia do 

professor pedagogo. 

a) Discordo totalmente 
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b) Discordo parcialmente 

c) Não concordo nem discordo 

d) Concordo parcialmente 
e) Concordo totalmente 

 

7) Esse espaço fica reservado para críticas e sugestões sobre o trabalho que você 

participou. 

 

 

Ao finalizar as atividades com os acadêmicos foi explicado a respeito da divulgação 

dos futuros resultados e feito um agradecimento referente às participações. A pesquisadora 

colocou-se à disposição para possíveis questionamentos ou dúvidas da prática efetuada. 

 

4.2.6.  Etapa V – Avaliação do produto educacional realizada pelas docentes 

 

Após a análise dos dados obtidos a partir dos questionários respondidos pelos 

acadêmicos, considerando as sugestões pertinentes, foi realizada a reestruturação do guia 

didático. Então, ele foi apresentado novamente às docentes participantes da pesquisa para que 

pudessem realizar uma avaliação mais apurada. Foi construído separadamente dos outros 

questionários por tratar-se de uma avaliação mais detalhada e aprofundada, possível de ser 

realizada somente pelas docentes, devido a seu nível de graduação acadêmica. 

Esta avaliação ocorreu por meio de um questionário com perguntas objetivas e 

subjetivas (Quadro 5), e teve como objetivo investigar as opiniões das docentes requeridas a 

respeito de sua estrutura e a possibilidade de contribuição desta ferramenta para o EC no 

curso de Pedagogia e nas escolas. 

 

Quadro 5: Estrutura do questionário pré-intervenção direcionado às docentes requeridas. 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

Direcionado às docentes que ministram a disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática, no curso de Pedagogia da UNICENTRO. 
 

1) Como você avaliaria a intervenção realizada de uma maneira geral? 

a) Muito insatisfatória  

b) Insatisfatória  

c) Indiferente 
d) Satisfatória  

e) Muito satisfatória 

 
2) Quais seriam suas sugestões para aprimoramento da intervenção? 
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3) Em uma escala onde zero significa ruim e cinco significa ótimo, qual o nível de 

relevância do produto educacional apresentado para sua prática docente e para os 

acadêmicos do curso de Pedagogia? 

a) 0 

b) 1 

c) 2 
d) 3 

e) 4 

f) 5 
 

4) Quais seriam as modificações que você faria no Produto Educacional? 

 

5) Acredito que o formato do produto educacional facilita seu uso no dia a dia do 

professor pedagogo. 

a) Discordo totalmente 

b) Discordo parcialmente 
c) Não concordo nem discordo 

d) Concordo parcialmente 

e) Concordo totalmente 

 
6) Com relação à composição das atividades práticas e teóricas do produto 

educacional, qual nota você atribuiria? 

a) 0 
b) 1 

c) 2 

d) 3 
e) 4 

f) 5 

 

7) Sobre os materiais utilizados para a construção dos modelos didáticos, qual nota 

você atribuiria? 

a) 0 

b) 1 
c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 
 

8) Quais pontos negativos e positivos você destacaria a respeito dos modelos 

didáticos e atividades? 

 

9) Qual nota você atribuiria para a composição do conteúdo do produto 

educacional? 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 
e) 4 

f) 5 

 
10) Quais foram as lacunas de conteúdo apresentadas? (Se houverem) 

 

11) Qual sua opinião com relação à inserção do Produto Educacional no currículo 
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escolar do ensino básico?  

 

12) A respeito da composição do conteúdo teórico, você acredita que será satisfatório 

para acadêmicos e professores atuantes nos anos iniciais de ensino? Justifique sua 

resposta. 

 

13) Com relação à didática da apresentação do material, qual nota você atribuiria? 

a) 0 

b) 1 
c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 
 

14) Cite os pontos positivos e negativos que você observou na didática. 

 
15)  Com relação a postura da pesquisadora durante as atividades, qual nota você 

atribuiria? 

a) 0 

b) 1 
c) 2 

d) 3 

e) 4 
f) 5 

 

16)  Quais os pontos positivos e negativos você destacaria sobre a atuação da 

pesquisadora?  

 

 

Assim, ao finalizar as atividades junto às docentes foi realizado um agradecimento 

referente às participações, ao apoio e aos momentos cedidos em sala de aula para a realização 

das atividades da pesquisa. Foi explicado a respeito da divulgação dos resultados e sobre o 

acesso dos mesmos. A pesquisadora colocou-se à disposição para possíveis questionamentos 

e/ou sugestões acerca da prática efetuada. 

 

4.2.7. Análise dos dados 

 

Os resultados obtidos através dos instrumentos de coleta de dados, descritos 

anteriormente foram analisados minuciosamente através da metodologia de análise de 

conteúdo de Bardin (1977). Com o intuito de preservar o anonimato das docentes 

participantes foram atribuídas as siglas D1 e D2 (docente 1 e docente 2) para identificar suas 

respostas na análise das entrevistas. 

Silva e Fossá (2015) descrevem que a análise de conteúdo é uma metodologia muito 
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refinada por tratar do rigor da objetividade e da fecundidade de subjetividade; é exigido do 

pesquisador, disciplina, dedicação, paciência e tempo. Faz-se necessária também intuição, 

imaginação e criatividade, principalmente na definição das categorias de análise. Ainda as 

autoras explicam que a técnica de Bardin (2011) que divide-se em três passos: 

- Pré-análise: que compreende a leitura geral do material eleito para a análise, no caso 

de entrevistas, estas já deverão estar transcritas. Efetua-se a organização do material a ser 

investigado. Tal sistematização serve para que o analista possa conduzir as operações 

sucessivas. 

- Exploração do material: todo o material é recortado em unidades de registro. Dos 

parágrafos das entrevistas as palavras-chaves são identificadas, faz-se o resumo de cada 

parágrafo para realizar uma primeira categorização. Essas primeiras categorias, são agrupadas 

de acordo com temas próximos, e dão origem às categorias iniciais que são agrupadas 

tematicamente, originando as categorias intermediárias e estas últimas também aglutinadas 

em função da ocorrência dos temas resultam nas categorias finais. 

- Tratamento dos resultados: uma análise comparativa é realizada por meio da 

justaposição das diversas categorias existentes, ressaltando os aspectos considerados 

semelhantes e os que foram concebidos como diferentes. 

 

4.2.8. Socialização dos resultados à comunidade participante 

 

Após a finalização da pesquisa e a aprovação da dissertação redigida, todos os 

resultados e procedimentos construídos a partir do presente estudo foram disponibilizados 

para consulta no site do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática da UNICENTRO. Como uma etapa de finalização da pesquisa-ação, que 

apresenta o objetivo de transformação (ainda que pontual) da realidade estudada, a 

pesquisadora também realizou uma devolutiva ao departamento de Pedagogia da mesma 

universidade disponibilizando os materiais desenvolvidos para o livre acesso e uso no referido 

curso.  

 

4.3.  Síntese do produto educacional  

 

O produto educacional construído foi intitulado “Material potencialmente significativo 
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para o ensino de ciências nos anos iniciais: conhecendo o corpo humano”. O formato de guia 

didático foi escolhido por permitir a melhor organização das atividades propostas. O conteúdo 

“Ser humano e saúde” presente no currículo dos anos iniciais (BRASIL, 1997a), foi indicado 

nos resultados das entrevistas realizadas com as docentes, sendo o ponto de maior dificuldade 

apresentado por parte dos acadêmicos, segundo elas. Desta maneira as aulas e materiais 

potencialmente significativos foram desenvolvidos a partir desta temática, com o objetivo de 

contribuir para a prática docente de futuros professores enriquecendo sua formação e 

disponibilizando ideias e metodologias de fácil acesso para utilização na escola. 

Nesse sentido, os materiais e atividades propostas no guia didático tiveram como 

objetivo promover a aprendizagem significativa no ensino de ciências nos anos iniciais. 

Atuando como instrumentos para a aclaração dos subsunçores e/ou como subsídios para a 

mediação do conhecimento e promoção da modificação dos esquemas mentais dos alunos. 

Baseado na TAS, o guia didático possui diversas atividades (práticas e teóricas) que 

contemplam os direcionamentos para que os conceitos científicos se tornem potencialmente 

significativos para os alunos dos anos iniciais. Para Moreira et al. (2016) os materiais 

introdutórios de um conteúdo devem promover uma “relacionabilidade” do novo 

conhecimento com o conhecimento prévio do aprendiz. Tais materiais são designados 

organizadores prévios e se forem empregados de maneira correta podem ser muitos úteis na 

promoção da aprendizagem significativa. Igualmente Moreira e Masini (1982) explicam que 

para a aprendizagem ser significativa o material apresentado deve realizar este papel, fazendo 

sentido para o aluno e estabelecendo a relação entre os conhecimentos. 

Para a introdução do conteúdo foram escolhidos materiais que contemplassem o corpo 

humano como um todo, criando uma visão geral do conteúdo, para então, serem apresentados 

tópicos mais específicos, os quais foram abordados os sistemas, seus órgãos, funções e o 

cuidado com a saúde. 

A respeito das abordagens didáticas no EC, Lorenzetti e Delizoicov (2001) ressaltam a 

importância de o professor escolher corretamente a forma de trabalhar os conteúdos 

científicos, dispondo de diferentes abordagens e metodologias. Portanto os roteiros 

construídos no produto educacional contemplaram diversos formatos didáticos utilizando 

diferentes materiais alternativos e tecnologias, com o intuito de funcionarem como base para a 

criatividade do professor, que poderá adaptá-los de acordo com sua realidade em sala de aula.  
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Como exemplo dos materiais presentes no guia didático, o quebra-cabeça gigante do 

corpo humano (Figura 2) e o lanche divertido (Figura 3).  O quebra-cabeça é proposto como 

um recurso introdutório, desenvolvido com o objetivo de aproximar os alunos do conteúdo 

que será trabalhado posteriormente. Por meio dele o professor pode criar questionamentos que 

permitam conhecer os subsunçores e por intermédio do lúdico instigar a curiosidade dos 

alunos pelo tema. 

 

Figura 2: Quebra-cabeça gigante medindo 1x0,8 m. Fonte da arte: 

https://www.vectorstock/9914083. Fonte da figura: Autora (2019). 

 

A respeito de alternativas metodológicas no EC, Crisostimo e Kiel (2017) enfatizam 

que se faz necessário que os professores busquem materiais dinâmicos e lúdicos com temas 

contextualizados, que tenham a capacidade de reter a atenção dos alunos de uma forma leve e 

prazerosa. Assim, instigando discussões e ensinamentos que contribuam para uma 

aprendizagem significativa e para a formação de pessoas com pensamento crítico e capazes de 

contribuir com a sociedade.  

Desta maneira, a atividade do lanche divertido (Figura 3) foi proposta para o ensino do 

sistema digestório, em que os alunos podem entrar em contato com diferentes apresentações 

dos alimentos e conhecer novos sabores e texturas podendo melhorar a qualidade da 

alimentação de uma maneira leve e divertida.  
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Figura 3: Sugestão de lanche divertido apresentada aos participantes da pesquisa durante a 

intervenção. Fonte: Autora (2019). 

 

Outras alternativas metodológicas também foram sugeridas, como experiências, 

brincadeiras, construção de modelos didáticos e vídeos, constituindo recursos importantes 

para promoção da aprendizagem significativa sobre o tema. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1. Análise das entrevistas realizadas junto às docentes 

 

A entrevista inicial semiestruturada foi formada por sete questões acerca da prática 

docente e do EC na graduação. As respostas foram analisadas e categorizadas segundo a 

metodologia de Bardin (1977; 2011) e foram organizadas abaixo de cada pergunta.  

Uma síntese das categorias encontradas nas respostas das docentes encontra-se no 

Quadro 6, as três principais categorias presentes nas respostas foram a descrição da “atuação 

docente”, o detalhamento das “dificuldades apresentadas” durante a disciplina no curso de 

Pedagogia, e as principais “sugestões de melhorias” para a mudança deste cenário. 

 

Quadro 6: Síntese das categorias de análise das entrevistas realizadas junto às docentes. 

Atuação docente Dificuldades apresentadas Sugestões de melhorias 

- Aulas diversificadas; 

 

- Carga horária de cada área 
específica; 

 

- Foco na futura sala de aula. 

- Falta de interesse dos 

acadêmicos; 

 
- Defasagem na aprendizagem 

(educação básica); 

 
- Fatores externos à sala de 

aula, uso indevido da tecnologia 

em sala de aula; 

 
- Obstáculos na educação 

brasileira; 

 

- Formação inicial de 

professores; 

 
- Estrutura da universidade; 

 

- Conscientização dos 
acadêmicos sobre a importância 

do Ensino de Ciências; 

 

- Materiais adequados sobre as 
áreas específicas do 

conhecimento (corpo humano); 

 

 

Cada docente foi nomeada por sua sigla D1 ou D2, com o intuito de preservar a 

identidade de ambas. Nas perguntas em que aparece apenas uma resposta na categoria, 

explica-se, porque apenas uma docente citou a categoria em questão.  

 

1) Como acontecem as aulas na disciplina? Que tipos de aulas são propostas? 

 

Categoria: Atuação do professor em sala de aula. 
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Conforme as respostas da D1, foi possível compreender que suas aulas são ministradas 

com enfoque na atuação posterior dos acadêmicos em sala de aula. 

- D1: “Planejo a disciplina considerando o cenário de atuação do Pedagogo... Eu 

considero que o professor educa por sua didática e atitude em sala de aula, por isso, costumo 

desenvolver aulas que possam contribuir com as futuras ações docentes dos acadêmicos de 

Pedagogia.” 

Destaca-se positivamente a atitude da D1em valorizar a futura prática de seus alunos 

na escola, em seu trabalho. Sobre a formação inicial de professores Ducatti-Silva (2005) 

relatou que normalmente, a universidade não oferece todo suporte de base teórico-prática para 

que os recém-formados possam fazer a transposição de determinados conhecimentos para sua 

prática pedagógica. Portanto, a atitude desta docente em refletir futuramente na prática que 

estes acadêmicos irão desenvolver configura-se uma atitude de extrema importância na 

formação inicial destes professores. 

 

Categoria: Organização das áreas na disciplina 

 

Em relação à organização do conteúdo da disciplina, ambas as docentes se basearam 

no plano de ensino da disciplina para a construção das aulas. A professora D1 organizou as 

duas áreas (Ciências e Matemática) em tempo diferente (um semestre para cada área), para 

permitir uma dedicação por igual para cada área e a D2 ministrou as áreas 

concomitantemente, contudo ressaltou que são respeitadas as especificidades de cada uma. 

Também foi citada a interdisciplinaridade, além dessas duas áreas Ciências e Matemática, 

outras foram trabalhadas concomitantemente nas atividades em sala.  

Augusto (2010) e Ducatti-Silva (2005) relatam em seus estudos que tanto na 

graduação como no ensino básico existe certa tendência dos profissionais em priorizar a 

matemática e as linguagens em detrimento das Ciências. Os autores comentam que na 

formação inicial esta situação é especialmente negativa, pois prejudica a formação crítica dos 

futuros alunos dos anos iniciais, estes professores quando formados, irão repetir o 

comportamento impedindo a estimulação da AC. 

As Orientações Pedagógicas para os Anos Iniciais (PARANÁ, 2010) destaca que a 

organização do trabalho pedagógico e a concepção que o professor adotará em seu 
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planejamento deve ser clara e, condizente com a perspectiva teórica adotada pela escola, 

atribuindo importância às áreas do conhecimento, porém não compartimentalizando-as. 

A organização didática impõe certos desafios aos professores como, por 
exemplo, a adequação dos diferentes conteúdos no tempo escolar, de modo 

que todas as disciplinas tenham a mesma importância e se estabeleçam 

interações entre as mesmas. Acredita-se que a característica da unidocência 
dos professores que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

fortalece a possibilidade de um trabalho interdisciplinar, uma vez que pode 

impulsionar uma ação de maior cooperação e coordenação crescente entre as 

disciplinas [...] (PARANÁ, 2010, p. 14). 

Nesse sentido as docentes inquiridas dizem respeitar as especificidades de cada área, 

por dividirem igualmente os períodos para cada uma, ainda que de tempo curto. Esta situação 

favorece o reconhecimento dos acadêmicos da importância das Ciências e que dediquem mais 

tempo para depreenderem os conteúdos ministrados. 

 

Categoria: Diferentes níveis de atuação nos anos iniciais 

 

Ambas as docentes comentaram que trabalham as características de cada nível de 

atuação dos pedagogos, Educação Infantil e Ensino Fundamental I, ensinando aos acadêmicos 

que cada faixa etária necessita de atenção especial, condizentes às suas habilidades e 

competências. 

 

Categoria: Atuação didática diversificada 

 

Ambas as docentes relataram que buscam atuar com aulas diferenciadas e dinâmicas. 

Citaram que usam materiais lúdicos, experiências e realizam aulas em ambientes externos à 

sala de aula, além de textos de apoio e a aula expositiva. 

Em seu trabalho de formação pedagógica na área das Ciências Silva et al. (2011) 

verificaram que os acadêmicos que tiveram contato com atividades experimentais e/ou 

laboratoriais durante sua graduação e compreenderam melhor os conceitos científicos. Em 

seus relatos os autores indicam que a aprendizagem passou de mecânica para significativa, 

quando esses alunos puderam manusear e entender como funcionam alguns aparelhos e 

tiveram proximidade com as práticas do curso de Ciências Biológicas. 



 

 

58 
 

Em relação a abordagens diferenciadas nas aulas de Ciências Bonfim e Guimarães 

(2014) relatam que o enriquecimento das aulas de Ciências acontece quando o professor é 

mediador do conhecimento e aproxima os alunos de situações que permitam reconhecer a 

origem dos conceitos que estão aprendendo. Citam como exemplo observações, passeios 

educativos em parques ecológicos, museus, etc. Esta prática pode ser benéfica não apenas 

com crianças, mas em todos os níveis de ensino. 

 

2) Qual a receptividade dos acadêmicos com as Ciências Naturais? 

 

Categoria: Maior interesse em aulas com metodologia diversificada 

 

De uma maneira geral os acadêmicos demonstram interesse em aprender as Ciências. 

As duas docentes relataram que quando as aulas são diversificadas e práticas há maior 

participação e bons resultados. 

- D1: “Os acadêmicos gostam e são mais motivados para aprendizagem de Ciências 

do que para área de Matemática.” 

- D2: “É visível que as aulas dialogadas, experiências, seminários e trabalhos em 

grupo, assim como visitas pedagógicas, despertam maior interesse.” 

 

Categoria: Aprendizado efetivo da educação básica 

 

A D1 relatou que ao questionar a afinidade dos acadêmicos pelas Ciências, obteve 

respostas que remeteram aos professores da educação básica.  

- D1: “Alguns alunos disseram que gostam da área por que tiveram “bons 

professores” e outros que não gostam devido às deficiências nas aulas em que participaram 

na educação básica. Citaram projetos repetitivos e o uso exclusivo do livro didático por parte 

dos professores dos anos iniciais.” 

A respeito dos tipos de aulas consideradas próprias para a inicialização da AC, 

Lorenzetti e Delizoicov (2001) discorrem como deveriam ser trabalhadas:  

Dentre outras atividades possíveis de serem desenvolvidas destacamos as 

seguintes: o uso sistemático da literatura infantil, da música, do teatro e de 

vídeos educativos, reforçando a necessidade de que o professor pode, 
através de escolha apropriada, ir trabalhando os significados da 



 

 

59 
 

conceituação científica veiculada pelos discursos contidos nestes meios de 

comunicação; explorar didaticamente artigos e demais seções da revista 
Ciência hoje das Crianças, articulando-os com aulas práticas; visitas a 

museus; zoológicos, indústrias, estações de tratamento de águas e demais 

órgãos públicos; organização e participação em saídas a campo e feiras de 

Ciências; uso do computador da Internet no ambiente escolar 

(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 9). 

Estes relatos dos alunos sobre os professores “bons ou ruins” de seus primeiros anos 

escolares vem corroborar com a pergunta da presente pesquisa. Demonstrando que o primeiro 

contato das crianças com as Ciências pode determinar futuramente a afinidade e o 

aprendizado nestas áreas do conhecimento. Afetando negativamente então a predisposição do 

aprendiz (AUSUBEL, 2003), o que prejudica o processo da aprendizagem significativa, 

quando estes acadêmicos forem profissionais em sala de aula também podem transmitir tal 

problema para seus alunos, gerando então um ciclo de aprendizagem mecânica. 

 

3) Você acredita que existem dificuldades no ensino-aprendizagem de Ciências/Biologia 

por parte dos discentes do curso de Pedagogia? 

 

Categoria: Dificuldades que acompanham a formação dos acadêmicos 

 

Reforçando os resultados das pesquisas estudadas neste trabalho, entre elas: Lima e 

Maués (2006); Silva (2014b); Silva et al. (2011); Ovigli e Bertucci (2009); Ducatti-Silva 

(2005); Lorenzetti (2000), as respostas de ambas as requeridas apontam que um dos principais 

problemas encontrados foi a falta de continuidade na AC. Os alunos não conseguem 

acompanhar os conteúdos específicos, devido a possíveis lacunas do EC durante sua formação 

escolar.  

- D1: “[...] percebo que a aprendizagem dos conteúdos é um problema que 

acompanha os acadêmicos desde sua Educação Básica.” 

- D2: “Há algumas dificuldades que gradativamente buscamos sanar.” 

 

 

4) Quais os principais obstáculos notados durante as aulas? 

 

Categoria: Causas externas à sala de aula 
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Curiosamente os fatores alheios à sala de aula foram citados como um obstáculo para a 

aprendizagem. 

- D1: “Cansaço: maior parte dos nossos acadêmicos trabalha, estuda, tem tarefas 

domésticas. O excesso de tarefas ocasiona um grande cansaço. Ausência de tempo para a 

leitura e estudos fora da sala de aula: as várias tarefas já indicadas são desenvolvidas ao 

longo do dia, muitos relatam que tem pouco tempo para dormir.” 

A docente comenta que os acadêmicos possuem pouco tempo para se dedicarem ao 

estudo fora da sala de aula o que dificulta a aprendizagem. A situação gera desinteresse em 

sala de aula por conta do cansaço excessivo alguns alunos tem um comportamento evasivo 

durante as aulas. 

 

Categoria: Uso indevido da tecnologia em sala de aula 

 

O uso de tecnologias durante as aulas (principalmente de smartphones) foi citado 

como um problema frequente, atrapalhando na concentração e por fim no aprendizado. No 

contexto da sociedade de consumo globalizada, o telefone celular consolida-se como um dos 

artefatos símbolo da contemporaneidade (SILVA, 2010). A imensa relevância que este 

aparelho assumiu nos últimos anos produziu grandes mudanças na vida social. A 

disseminação do uso do celular em diferentes faixas etárias e classes sociais fez com que ele 

chegasse rapidamente à escola, atingindo particularmente os adolescentes e os jovens, 

trazendo novas formas de utilização dessa tecnologia (BARRAL, 2012). Não apenas como 

um bem de consumo, Silva (2010) explica, que estes aparelhos assumiram um papel 

importante na afetividade e na forma de expressão cultural dos jovens e adolescentes. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997b) indicam a necessidade de 

aproximar os estudantes de novas tecnologias, trazendo para a sala de aula as mudanças 

tecnológicas a favor da educação. Entretanto, Pacheco et al. (2017) atentam que aproximar 

estas tecnologias dos conteúdos pedagógicos é um desafio para os professores, pois exige 

maior planejamento e domínio das tecnologias. Sendo assim, em salas de aula de todos os 

níveis de ensino, os professores depararam-se com estas dificuldades apresentadas pelas 

docentes inquiridas. Pacheco et al. (2017) ainda comenta sobre a situação polêmica que 

envolve o uso dos celulares, pois fora da sala de aula eles funcionam como uma ferramenta 
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muito eficaz, uma tecnologia que facilita o cotidiano e o acesso ao conhecimento geral. 

Contudo, na realidade escolar é bem diferente, sendo que em muitas escolas é proibido seu 

uso: 

Por outro lado, a escola é detentora de regimentos, normas e regras. Uma 

dessas regras implica na proibição do uso de celular em sala de aula, salvo 
em atividades pedagógicas, devidamente orientadas por um professor. E, 

acredita-se que a dificuldade esteja exatamente nesta questão: do professor 

não deter do conhecimento necessário para planejar e combinar as aulas e 
elaborar estratégias que favoreça ao aluno aprender com os recursos 

tecnológicos. (PACHECO et al., 2017, p. 6365). 

O próprio celular que dificulta a atenção na explicação poderia auxiliar a tornar a aula 

mais atrativa e capturar o interesse dos acadêmicos, se incorporado de diferentes formas para 

apresentar o conteúdo, a aula poderia se tornar mais “leve”, o que ajudaria a minimizar o 

cansaço dos alunos das outras atividades extraclasse. Toda a gama de mídias e meios 

acoplados neste aparelho (celular) lhe permite, em grande medida, explorar o tempo e o 

espaço da sala de aula de uma maneira conectada a outros espaços e tempos sociais 

(BARRAL, 2012).  

 

5) Quando esses acadêmicos forem para a sala de aula, você acredita que esses 

obstáculos da graduação podem afetar a aprendizagem dos alunos da educação básica? 

 

Categoria: Outros obstáculos observados além do conteúdo 

 

Além das dificuldades conceituais sobre as Ciências, as docentes citaram outros 

problemas que podem atrapalhar a atuação destes futuros professores.  

- D1: “Em geral a educação escolar é cheia de obstáculos. Infelizmente, com a atual 

conjuntura os obstáculos serão maiores: pouca valorização salarial, estrutura fragilizada da 

escola, etc. Em relação as Ciências e as outras disciplinas do currículo, certamente haverá 

obstáculos pela ausência de domínios de alguns conteúdos.” 

Compartilhando da mesma opinião da D1 a autora Gatti (2010) preocupa-se com o 

cenário da educação brasileira, especialmente com as licenciaturas, discorrendo da 

necessidade de uma atenção maior quanto às estruturas institucionais que ofertam estes 

cursos, assim como seus currículos e conteúdos formativos. Ela não isenta a responsabilidade 
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do professor em buscar melhorias para sua prática, entretanto aponta outros fatores que em 

grande parte, causam a deterioração da educação brasileira: 

Múltiplos fatores convergem para isso: as políticas educacionais postas em 
ação, o financiamento da educação básica, aspectos das culturas nacional, 

regionais e locais, hábitos estruturados, a naturalização em nossa sociedade 

da situação crítica das aprendizagens efetivas de amplas camadas populares, 
as formas de estrutura e gestão das escolas, formação dos gestores, as 

condições sociais e de escolarização de pais e mães de alunos das cama das 

populacionais menos favorecidas (os “sem voz”) e, também, a condição do 
professorado: sua formação inicial e continuada, os planos de carreira e 

salário dos docentes da educação básica, as condições de trabalho nas 

escolas (GATTI, 2010, p. 1359). 

Acerca da situação da educação no Brasil Ducatti-Silva (2005) explica que o excesso 

de responsabilidade e a insegurança em que vivem os professores os levam a aceitar as 

concepções regulamentares e tecnocráticas, que lhes oferecem uma segurança aparente, 

porém, ao mesmo tempo, a regulação da burocracia impede-lhes de atender às necessidades 

de seus alunos. Ainda comenta que as limitações pessoais e de conhecimento dos professores 

consequentemente impedem de executarem de forma plena suas ideias e aspirações 

profissionais. Essas limitações acontecem pela própria insegurança do professor, já que não 

sabe se sua prática é coerente em relação às novas propostas paradigmáticas vigentes. 

Em sua resposta a D2 ressalta a importância da valorização do profissional da 

educação no Brasil. Ela também afirma que existem outros caminhos de auxílio para o 

professor, como ouvir as sugestões dos alunos, por exemplo. 

- D2: “A importância de apontar o valor do professor enquanto mediador. Costumo 

mencionar sempre o “APREENDER” – aprender a aprender.” 

Em sua pesquisa Carissimi (2011) realiza uma análise detalhada das condições de 

trabalho de professores paranaenses, concluindo que há uma crescente desvalorização do 

profissional da educação brasileira, a remuneração é inferior a de outros países latinos e 

mesmo entre outros profissionais com mesmo nível de qualificação, o que obriga os 

professores a realizarem jornadas de trabalho exaustivas comprometendo a qualidade do 

trabalho e sua saúde. O descompromisso dos poderes públicos com a educação gerou, 

segundo ela, a inserção de valores de mercado na educação, tais como flexibilização, 

competitividade e qualificação e as consequências foram a intensificação e a precarização do 

trabalho docente no Brasil.  
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Ainda aponta que as reformas feitas com o passar dos anos resultaram na precarização 

das condições de trabalho, na ampliação das responsabilidades, na sobrecarga de trabalho e 

nas estratégias de controle da qualidade do desempenho por meio dos resultados estudantis, 

induzindo a um mecanismo de autorresponsabilização.  

[...] é possível concluir, a partir de alguns resultados apresentados nesta 

pesquisa, que a condição de trabalho do professor de Curitiba não se 
constitui para o poder público como um dos fatores primordiais na melhoria 

da qualidade do ensino, haja vista a ausência de políticas comprometidas 

com a valorização do trabalhador docente (CARISSIMI, 2011, p. 126). 

 

6) Quais sugestões você proporia para melhorar este cenário?  

 

Categoria: Formação inicial dos professores 

 

Em consonância com os trabalhos analisados nesta pesquisa, as docentes responderam 

que a estrutura das instituições de ensino no Brasil necessita de investimentos e inovações. E 

que a qualidade da formação inicial de professores é imprescindível para a melhoria da 

educação brasileira. 

- D1: “Teria muitas sugestões para fazer, mas vou limitar a defender uma melhor 

formação de professores e isso implica uma universidade com melhor estrutura, com mais 

valorização para as licenciaturas. E, no que se refere a Ciências, uma melhor formação dos 

formadores de pedagogos.” 

Gatti (2010) demonstra a mesma preocupação em seu trabalho sobre a formação de 

professores no Brasil, ela alerta para necessidades reais de mudanças, tanto nas estruturas 

institucionais que ofertam os cursos de licenciatura, quanto em seus currículos e conteúdos 

formativos. Comparando outros estudos realizados a autora salienta que no Brasil as 

licenciaturas não são valorizadas e em muitos casos ocorre apenas uma comercialização do 

ensino, sem muita preocupação com a qualidade dos profissionais que estão sendo formados 

nestas instituições. 

De qualquer modo, o que se verifica é que a formação de professores para a 

educação básica é feita, em todos os tipos de licenciatura, de modo 
fragmentado entre as áreas disciplinares e níveis de ensino, não contando o 

Brasil, nas instituições de ensino superior, com uma faculdade ou instituto 

próprio, formador desses profissionais, com uma base comum formativa, 
como observado em outros países, onde há centros de formação de 
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professores englobando todas as especialidades, com estudos, pesquisas e 

extensão relativos à atividade didática e às reflexões e teorias a ela 

associadas (GATTI, 2010, p. 1375). 

Em relação ao papel do professor universitário Ducatti-Silva (2005) o classifica em 

uma posição de privilégio, quando comenta que compete a este profissional ensinar aos 

futuros professores a arte de ensinar. Segundo ela os acadêmicos acabam perdidos diante da 

realidade da universidade brasileira, então cabe ao professor orientá-los e direcioná-los para 

as novas descobertas e para uma prática reflexiva da docência. 

 

Categoria: Explorar o conteúdo e desenvolver a conscientização  

 

Os pontos comentados pela D2 foram a exploração dos conteúdos de diferentes formas 

e a conscientização dos alunos de seu papel na formação das crianças. 

- D2: “A conscientização dos mesmos [acadêmicos], sobre a seriedade das aulas de 

Ciências para a vivência do nosso dia a dia.” 

A frase “... a seriedade das aulas de Ciências para a vivência do nosso dia a dia”, 

citada pela D2, pode ser associada ao conceito de AC. Lorenzetti e Delizoicov (2001) 

explicam que grande parte da população vive em situação de pobreza com pouco 

entendimento das Ciências, logo a AC é capaz de contribuir para a superação desta situação, 

tornando o indivíduo apto a resolver problemas básicos que afetam sua vida cotidiana e 

proporcionando os padrões sociais. 

Os autores ainda afirmam que a AC pode ser realizada em muitas situações escolares, 

preparando os alunos para o exercício da cidadania, assim são chamados a solucionar 

problemas, a realizar investigações, a desenvolver projetos em laboratório de apoio e 

experiências de campo. Cabe aos professores dos anos iniciais desenvolverem estas atividades 

e criarem um ambiente propício para a AC. 

 

7) Que tipos de materiais facilitariam a aprendizagem na disciplina? 

 

Categoria: Materiais adequados das áreas específicas  

 

Neste tópico as docentes citaram as seguintes sugestões:  
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- D1: “[...] materiais manipulativos e vivências de situações concretas e 

investigativas, seria pertinente formar pedagogos utilizando materiais lúdicos, simples e 

possíveis de ter e construir nas escolas.” 

- D2: “Há a necessidade de aulas dinâmicas, prazerosas, trabalhar com o lúdico, 

diversificar a metodologia, construir materiais em sala de aula.” 

As duas professoras ressaltaram que os materiais devem ser de baixo custo e fácil 

acesso. Também construídos de forma simples para facilitar sua confecção pelos professores. 

A diversificação das metodologias e a interdisciplinaridade foram colocadas como parte da 

solução dos obstáculos no EC, pois poderiam facilitar a aprendizagem dos acadêmicos bem 

como dos alunos dos anos iniciais.  

Silva et al. (2011) afirmam que ainda há carência de pesquisas voltadas para a 

necessidade de novas metodologias no EC nos anos iniciais do ensino fundamental, 

constituindo assim um campo de conhecimento aberto a novas pesquisas e propostas. As aulas 

de Ciências normalmente são baseadas em livros didáticos, tornando-se engessadas com 

conceitos difíceis e sem significado para as crianças.  

Quando o aprendiz não consegue atribuir significado ao conteúdo apresentado, 

Ausubel (2003) explica que tende a desenvolver uma forma de memorização do mesmo: a 

aprendizagem mecânica. Porém neste tipo de aprendizagem o conhecimento não é 

armazenado de forma efetiva e é esquecido rapidamente sem trazer benefícios para o 

aprendiz. Crisostimo e Kiel (2017) enfatizam que é preciso buscar alternativas diferenciadas 

que incluam os alunos nas discussões e que instiguem o desenvolvimento de pessoas críticas 

que possam contribuir com uma sociedade mais justa e consciente.  

 

Categoria: Conteúdo de maior dificuldade 

 

O conteúdo apontado como a maior fonte de dificuldade e dúvidas dos acadêmicos foi 

a respeito do corpo humano, as duas professoras relataram que há uma dificuldade de 

compreensão ligada a integralidade do organismo e o conceito de que todos os sistemas são 

interdependentes. Também relataram muitas dúvidas dos acadêmicos sobre como apresentar 

temas sobre o corpo humano para as crianças principalmente a sexualidade e órgãos genitais. 

Kiel (2014) explica que a maioria dos professores consideram os temas da sexualidade 

e corpo humano como importantes, porém sentem medo e insegurança em trabalhar com os 
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alunos. Ela comenta que os próprios professores detêm preconceitos e tabus construídos ao 

longo de sua vida, que são difíceis de serem vencidos e podem dificultar o ensino do tema. 

A respeito do estudo do corpo humano nos anos iniciais Kawamoto e Campos (2014) 

concluíram, que se apresentado de forma coerente, pode instigar os estudantes estimulando-os 

a questionar e voltar seu olhar para seu próprio corpo, que está em fase de constantes 

mudanças, e ampliar conhecimentos científicos previamente adquiridos, contribuindo para 

que o indivíduo reflita sobre mudanças de hábitos e formas de pensamento.  

 

5.2. Análise dos questionários realizados junto aos acadêmicos 

 

Neste tópico serão discutidos os resultados obtidos por meio de dois questionários 

respondidos pelos acadêmicos do curso de Pedagogia participantes da pesquisa, o primeiro 

aplicado anteriormente à intervenção realizada, o segundo aplicado posteriormente. As 

perguntas foram predominantemente objetivas e tiveram o propósito de investigar quais as 

perspectivas dos acadêmicos com relação ao EC, aos conteúdos relativos ao corpo humano e 

sua avaliação dos materiais apresentados durante a intervenção. 

 

5.2.1.  Resultados pré-intervenção 

 

 A primeira pergunta a ser respondida pelos acadêmicos foi relativa a seu grau de 

concordância com a seguinte proposição: O EC é essencial para o desenvolvimento dos 

alunos nos anos iniciais. Em 94% das respostas obtidas os participantes concordaram 

totalmente com a sentença.   

 Os PCNs para as Ciências Naturais (BRASIL, 1997a) definem como meta para o 

ensino fundamental, mostrar a ciência como um conhecimento que permite a compreensão de 

mundo e leva o ser humano ao reconhecimento de si próprio como parte integrante do 

universo e, consequentemente, do ambiente natural. Sendo assim, o EC nos anos iniciais 

exerce um papel essencial para que seja possível alcançar a meta proposta, por meio dele é 

possível despertar o interesse e a afetividade dos estudantes para com às Ciências, 

promovendo a aproximação dos conceitos científicos ao cotidiano dos alunos e 

desenvolvendo um espírito crítico com relação à sociedade e suas decisões. Em continuidade 

a este pensamento o texto dos PCNs ainda acrescenta: 
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A apropriação de seus conceitos e procedimentos [da ciência] pode 

contribuir para o questionamento do que se vê e ouve, para a ampliação das 
explicações acerca dos fenômenos da natureza, para a compreensão e 

valoração dos modos de intervir na natureza e de utilizar seus recursos, para 

a compreensão dos recursos tecnológicos que realizam essas mediações, para 

a reflexão sobre questões éticas implícitas nas relações entre Ciência, 

Sociedade e Tecnologia (BRASIL, 1997a, p. 22). 

 Esta apropriação do conhecimento e sua utilização de forma generalizada, aproxima-se 

da definição da AC. Segundo Lorenzetti e Delizoicov (2001), quando o processo de AC é 

efetivo o indivíduo torna-se capaz de resolver problemas básicos que afetam sua vida, 

proporcionando conhecimento científico e técnico que pode usado de imediato em seu 

cotidiano, para ajudar a melhorar os padrões de vida, ou para tomar decisões coletivas e 

opinar sobre assuntos relacionados à ciência como um todo. 

 Na segunda pergunta os acadêmicos responderam atribuindo um nível de relevância da 

AC nos anos iniciais, 54% dos respondentes assinalaram nota cinco e 29% nota quatro, 

correspondendo a um conceito de alta relevância. Em sua pesquisa Augusto (2010) 

compartilha de resultados semelhantes, pois os docentes participantes de seu estudo 

pontuaram que, a AC pode ser um veículo para o desenvolvimento da criança, tanto 

cientificamente quanto na leitura e escrita, incentivando e despertando novos horizontes do 

conhecimento. O autor salienta que apesar de alguns docentes se considerarem despreparados 

para desenvolver a AC nos anos iniciais, a consideram de suma importância para a evolução 

dos estudantes no conhecimento  

 Lorenzetti e Delizoicov (2001) também discorrem sobre a importância da efetiva AC 

na educação básica, evidenciando que os primeiros anos de ensino são propícios para a 

apresentação de tais conceitos aos alunos, que depreendem naturalmente uma curiosidade 

aguçada. Os autores ainda afirmam, que para ensinar Ciências aos alunos não necessariamente 

estes precisam dominar a leitura e a escrita, mas o oposto, a AC pode também favorecer o 

desenvolvimento destas habilidades. 

  Na resposta à terceira pergunta, os acadêmicos apontaram seu nível de concordância 

com a seguinte sentença: Para mim, é difícil compreender os conceitos básicos relacionados 

ao conteúdo corpo humano. Em 54% das respostas foi apontado que concordam parcialmente, 

29% discordam parcialmente, e 10% nem concordam nem discordam da sentença 

apresentada. Corroborando com os resultados obtidos nas entrevistas com as docentes, os 

acadêmicos afirmam que tem dificuldades em compreender os conceitos científicos 
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relacionados ao corpo humano.  

 Leite (2015) comenta que ao ingressarem na graduação, os alunos apresentam certa 

defasagem de conteúdos científicos, e que em muitas vezes é atribuída ao professor pedagogo 

a responsabilidade de tal situação. Porém a autora questiona, que antes de iniciar o ensino 

superior os alunos passam por vários professores durante toda sua jornada escolar, não apenas 

por pedagogos. As respostas obtidas na terceira pergunta confirmam que esta dificuldade é 

presente nos acadêmicos e que o ensino básico como um todo não está alcançando os 

objetivos do EC. 

 A respeito da confiança dos professores pedagogos em desenvolver o EC, Lima e 

Maués (2006) apontam que os professores dos anos iniciais ensinam sobre Ciências, mas não 

entendem completamente o que estão ensinando. Mesmo sendo considerados aptos para 

lecionar, não se sentem preparados para a tarefa. E quando precisam ensinar tais assuntos que 

não dominam, acabam por criar estratégias pessoais que auxiliem neste momento, como o uso 

excessivo do livro didático, não permitir perguntas feitas pelos alunos ou mesmo não 

trabalhar certos conteúdos. Contudo estas estratégias não são benéficas para a aprendizagem 

dos alunos.  

 Em confirmação ao texto destes autores, nas respostas obtidas na pergunta quatro, os 

acadêmicos avaliaram o quanto se consideravam aptos a ministrar conteúdos do corpo 

humano: 46% concordaram parcialmente que estão preparados para a atividade em sala de 

aula, 29% discordaram parcialmente e 15% discordaram totalmente. 

 No tocante ao currículo formativo do curso em que estavam inseridos foi questionado 

se a graduação comtemplaria todos os conteúdos necessários, relacionados às áreas 

específicas do conhecimento, proporcionando uma formação integral ao final do curso. Em 

35% das respostas os acadêmicos discordaram totalmente, 37% discordaram parcialmente, e 

25% concordaram parcialmente.  

 Nos resultados de sua pesquisa Leite (2015) constatou que a maior parte dos cursos 

estudados não continha horas suficientes nas disciplinas de EC. A autora indica que os 

conteúdos trabalhados nessas disciplinas buscavam envolver a teoria e a prática, porém não 

abrangiam os conceitos elementares da Ciência, que poderiam proporcionar confiança aos 

professores durante suas aulas. Percebemos um currículo desconectado e disperso ainda 

distante das reais necessidades da prática escolar indispensável para o professor ter um bom 

desempenho ao Ensinar Ciências Naturais nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (LEITE, 
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2015). 

 Silva (2014b) obteve resultados similares ao estudar currículos formativos de 

universidades paranaenses. Nas respostas dos participantes foram detectadas as seguintes 

expressões a respeito dos problemas apresentados nos cursos: aligeiramento e precariedade na 

formação, necessidade ampliação da duração do curso para seis anos e equilíbrio de carga 

horária entre as disciplinas (SILVA, 2014b).  

 A autora argumenta que o curso de Pedagogia como está configurado atualmente se 

propõe a diversas habilitações e acaba se tornando insuficiente na qualidade. Salienta ainda, 

que o problema não se limita a área das Ciências, mas a todas as habilitações previstas aos 

pedagogos.  

 As perguntas finais, numeradas de seis a nove, trataram de alguns conhecimentos 

básicos sobre os sistemas do corpo humano. Abaixo consta o gráfico 1 com os percentuais de 

acertos e erros das respostas obtidas. 

 

 
Gráfico 1: Apresentação das respostas das perguntas seis a nove, obtidas por meio do 

questionário pré-intervenção aplicado aos acadêmicos participantes. Fonte: Autora 

(2019). 

 

Na pergunta número seis foram abordados os processos de ingestão e absorção do 

cálcio pelo corpo humano, 46% das respostas foram corretas e 54% erradas. Na pergunta sete 

o percentual de erros se mostrou elevado sendo 85% do total de respostas, o conteúdo da 

questão tratava-se do processo de estímulo e resposta do sistema nervoso. A questão oito 
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abordou o funcionamento do sistema respiratório e o percentual de acertos alcançou 48%, 

sendo os erros 52%. Na última pergunta, número nove, os erros alcançaram 70% do total de 

respostas e acertos 30%. O conteúdo abordado foram conceitos a respeito do sistema 

cardiovascular. 

O objetivo destas questões foi investigar o nível de conhecimento, por parte dos 

acadêmicos, de processos básicos do corpo humano. A partir destes resultados foram então, 

preparadas as aulas da intervenção e as explicações dos sistemas do corpo humano. É possível 

observar que em todas as perguntas os percentuais de erros foram superiores aos acertos, 

demonstrando que os respondentes não detinham conhecimentos elementares da fisiologia e 

anatomia humana. Não foram aplicadas questões posteriores a respeito dos conceitos 

abordados, pois o objetivo da pesquisa não estava centrado em avaliar o aprendizado dos 

acadêmicos, mas na investigação sobre possíveis contribuições do produto educacional em 

questão. 

 

5.2.2.  Resultados pós-intervenção  

 

 O questionário pós-intervenção foi direcionado à avaliação do produto educacional 

apresentado aos acadêmicos. As perguntas continham índices de satisfação e atribuição de 

notas aos materiais apresentados, a seguir serão apresentados os resultados obtidos. 

 Na primeira pergunta os materiais apresentados foram avaliados em 69% das respostas 

como ótimos, sendo atribuída a nota cinco, 12% e 14% atribuíram as notas três e quatro 

respectivamente. Estes materiais foram produzidos com o objetivo de enriquecer a prática 

docente no EC, fornecendo subsídios aos professores pedagogos (em formação ou não) para 

aulas diversificadas e significativas. Também objetivaram instigar os profissionais de ensino a 

criarem novas metodologias e materiais significativos compatíveis com a realidade vivida em 

cada escola, servindo como base para novas criações dos próprios professores.  

 A respeito das metodologias desenvolvidas no EC, o texto de Orientações Pedagógicas 

para os Anos Iniciais (PARANÁ, 2010) comenta, que em muitas vezes, a aula é planejada 

baseando-se apenas no livro didático. E que esta prática comum entre os professores 

pedagogos, compromete a interação dos alunos com o conhecimento científico, pois é 

apresentada apenas uma perspectiva a respeito do conteúdo a ser estudado. Assim, os autores 

salientam a importância de que se busquem novas fontes de conhecimento, como revistas, 
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sites, periódicos, produções científicas, entre outras. Desse modo o docente construirá um 

arcabouço maior de informações atualizadas, que estarão presentes durante as aulas, podendo 

desenvolver sua autonomia para sanar dúvidas e curiosidades dos estudantes.  

 O documento ainda propõe que sejam desenvolvidas atividades diversificadas como, 

experimentos com materiais diversos, visitas a locais que tratem do conhecimento científico 

como museus, parques ecológicos; e que o tema da aula seja tratado de forma 

problematizadora incluindo o aluno como sujeito participante do processo de aprendizagem.  

[...] a pesquisa mostra-se como importante estratégia para estudantes dos 
primeiros anos do Ensino Fundamental, no sentido de buscar interações entre 

a escola e a comunidade social, incluindo principalmente a família. 

Entrevistas a familiares, busca por materiais em diversas fontes, consultas a 

outros professores, configuram uma rede de interações sociais importantes 

na aprendizagem de conceitos científicos (PARANÁ, 2010, p. 62). 

 Do mesmo modo, Crisostimo e Kiel (2017) discorrem da necessidade de buscar 

alternativas metodológicas para o EC, além do livro didático. Segundo as autoras as 

atividades devem ser dinâmicas, lúdicas, proporcionando a participação do aluno 

continuamente em discussões e atividades práticas a respeito dos conceitos estudados. 

Ressaltam a importância da aproximação dos conteúdos do cotidiano dos estudantes, de forma 

contextualizada, construindo significados para o conteúdo. 

 A segunda pergunta do questionário argumentava a respeito da composição do 

conteúdo presente nas atividades apresentadas, em 64% das respostas foi atribuída a nota 

cinco, 31% nota quatro, correspondendo ao conceito ótimo. A abordagem do corpo humano 

foi sugerida durante as entrevistas realizadas com as docentes participantes da pesquisa. Em 

que relataram que os acadêmicos têm dificuldade em entender e ensinar acerca da 

integralidade do organismo humano e a relação de interdependência entre os sistemas. Os 

sistemas genitais foram os principais pontos de dificuldades dentro deste contexto. As 

Orientações Pedagógicas para os Anos Iniciais recomendam: 

O corpo humano precisa ser visto como um todo integrado onde os sistemas 

estão interagindo por sinais químicos hormonais através do sangue que não 

tem apenas a função de levar o oxigênio, gás carbônico e nutrientes para 

todo o corpo, mas sim caracterizando um tecido biológico que tem várias 
funções fisiológicas no corpo humano. Outro aspecto importante é estudar o 

corpo humano e seus sistemas analogicamente e comparativamente com 

outros seres vivos de maneira a estabelecer semelhanças e diferenças de 
estrutura e funcionamento de órgãos e sistemas com outras espécies animais 

(PARANÁ, 2010, p. 56). 
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 Desta forma os materiais potencialmente significativos confeccionados pretenderam 

desenvolver nos alunos, uma visão integrada do organismo humano. Buscando sempre 

elucidar as relações entre os diferentes sistemas e a interdependência existente entre os órgãos 

e sistemas. 

Também foi avaliada a didática praticada pela pesquisadora, totalizando 71% de 

respostas com nota cinco e 19% nota quatro. Desta maneira pode-se confirmar que a atuação 

da pesquisadora não influenciou negativamente no processo de apresentação do material. 

 A pergunta quatro considerava o produto educacional como um todo, em 62% das 

respostas foi atribuído um conceito ótimo sendo a nota cinco e 24% atribuíram a nota quatro.  

 Após a intervenção os 76% dos acadêmicos concordavam totalmente e 19% 

concordavam parcialmente, que seria mais fácil compreender os conceitos relacionados ao 

corpo humano após participarem das atividades propostas. Desta maneira pode-se concluir 

que as atividades desenvolvidas auxiliaram na compreensão da fisiologia e anatomia do 

organismo humano, e que os conceitos científicos adquiriram significados para os 

participantes, contribuindo com sua formação em Ciências. 

 Nos dados obtidos na pergunta seis, 98% dos respondentes consideraram que o 

produto educacional apresentado poderia facilitar sua prática docente, ao trabalharem o 

conteúdo corpo humano nos anos iniciais. Comprovando que a aceitação do material pelos 

acadêmicos, foi satisfatória. E que pode contribuir para a formação inicial dos mesmos, assim 

como em sua prática docente futura. 

 

5.3. Análise dos questionários de avaliação realizados junto às docentes 

 

 O questionário de avaliação teve como objetivo investigar a visão das docentes 

participantes acerca as atividades e materiais potencialmente significativos presentes no guia 

didático apresentado. As questões eram a respeito das contribuições do produto educacional 

para a formação de pedagogos e de sugestões para seu aprimoramento. 

 Em uma avaliação geral da intervenção realizada, as docentes a classificaram como 

satisfatória e muito satisfatória. Comentaram positivamente dos materiais dinâmicos e da 

apresentação. A D1 sugeriu que os conteúdos específicos do tema fossem mais aprofundados: 

 - D1: “Todavia, penso que um tempo maior de pesquisa e discussão dos conteúdos 

específicos seria interessante! Ou seja, a exposição de métodos e a manipulação de recursos 
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é muito envolvente, mas no Ensino Superior, bem como na Educação Básica, os acadêmicos 

precisam ser instigados a pesquisar (ser ativos)!” 

 Em relação à composição do conteúdo das atividades foram atribuídas as notas 4 e 5, 

sendo que a D2 apresentou a seguinte sugestão: 

 - D2: “Apontar sugestões onde possam buscar novas alternativas de leituras e 

aprendizagem.”  

  A respeito dos conteúdos específicos das Ciências, Augusto (2010) explica que 

mesmo os professores que detém as habilidades metodológicas do ensino e mesmo que 

tentem desempenhar da melhor maneira o EC, acabam ficando comprometidas pelas 

deficiências no campo dos conteúdos. Essa falta de domínio dos conceitos científicos faz com 

que não consigam introduzir estratégias inovadoras de ensino. Souza e Chapani (2015) 

explicam que as pesquisas relacionadas às necessidades formativas dos professores que 

ensinam Ciências nos anos iniciais, ainda perfazem poucos números sendo escassa no Brasil.  

 As autoras pontuam que as principais linhas de pesquisa têm como objetivo identificar 

as concepções errôneas dos professores das relações ciência-tecnologia-sociedade ou 

desenvolver alguma ação formativa para que os professores possam vencer concepções 

distorcidas da ciência, tecnologia e suas interações sociais. A crítica essencial dos trabalhos 

está centrada na ausência de preparo, seja na formação inicial ou continuada, para o EC no 

curso de Pedagogia. 

 Desta maneira, a disponibilização de materiais para o aprofundamento nos conteúdos 

de Ciências para acadêmicos dos cursos de Pedagogia, pode ser uma estratégia de auxílio para 

a resolução desta situação. Tratando da sugestão das docentes, foram acrescentadas ao texto 

do guia didático, mais sugestões de leitura e links de sites que contém maior aprofundamento 

dos conteúdos de cada aula. 

 Ao atribuírem notas para o nível de relevância do produto educacional para sua prática 

docente e para os acadêmicos as duas docentes classificaram com notas 4 e 5 respectivamente, 

o que corresponde a um conceito ótimo. 

 Houve uma sugestão de aprimoramento do produto educacional, para que algumas 

atividades tivessem seu tempo ampliado de 2h/a para 3h/a. Visto que a docente não 

identificou quais aulas deveriam sofrer esta modificação, não foi realizada nenhuma mudança 

no produto educacional. Entretanto no texto do produto encontram-se sugestões para que cada 

professor faça as adequações dos conteúdos, materiais e tempo para cada atividade, de acordo 
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com sua realidade em sala de aula. 

 Ambas as docentes concordaram que o formato de guia didático escolhido para a 

apresentação das atividades foi pertinente. Acerca da divisão do número de atividades práticas 

versus teóricas, a D1 atribuiu nota 4 e D2 nota 5, correspondendo ao conceito ótimo. 

 Ao classificarem os materiais utilizados para a construção dos modelos didáticos, 

ambas as docentes atribuíram nota 5: 

 - D1: “Os modelos didáticos e atividades selecionados corresponderam aos interesses 

dos acadêmicos.” 

 - D2: “Aspectos positivos o envolvimento de conteúdos pelo lúdico, atitude que 

desperta o interesse no aluno.” 

  Quando questionadas da relevância do guia didático no currículo escolar, obteve-se as 

seguintes respostas: 

 - D1: “O produto educacional deveria ser pensando como um recurso complementar 

de orientação às práticas docentes.” 

 - D2: “Fundamental, é pertinente que o/a pedagogo/a se conscientize quanto a 

pertinência de conteúdos a serem trabalhados em sala de aula.” 

 Ambas as docentes responderam positivamente em relação ao material potencialmente 

significativo produzido, ressaltando que poderia ser utilizado para o aprimoramento das aulas 

do ensino de Ciências, tanto no ambiente escolar quanto na graduação. Assim confirma-se que 

as contribuições poderiam ser positivas tanto para a formação em Ciências de acadêmicos do 

curso de Pedagogia, quanto para a atuação de professores que já são formados e atuam nos 

anos iniciais da educação básica.  

 A respeito das abordagens didáticas no ensino de Ciências, Lorenzetti e Delizoicov 

(2001) ressaltam a importância de o professor escolher corretamente a forma de trabalhar os 

conteúdos científicos, sugerem que sejam apresentados às crianças com diferentes 

abordagens, como a literatura infantil, vídeos, teatros, aulas práticas, jogos, internet, entre 

outras. Podendo assim construir significados à conceituação científica através de uma 

metodologia variada, auxiliando a aguçar a curiosidade e o entusiasmo por aprender Ciências. 

 A respeito da atuação da pesquisadora e da didática desenvolvida durante a 

intervenção, as docentes atribuíram nota 5 e realizaram os seguintes comentários: 

 - D1: “Demonstra comprometimento com sua área de atuação. Durante a atuação, 

estabeleceu vínculos significativos com os acadêmicos, demonstrou-se atenta as dúvidas e 
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dificuldades.” 

 - D2: “Aspecto positivo, muito importante, transmitiu segurança e conhecimento 

sobre o assunto desenvolvido. E ainda, despertou a curiosidade dos acadêmicos, com a 

apresentação de materiais diversificados.” 

 Deste modo pode-se constatar que a atuação da pesquisadora não afetou 

negativamente a avaliação do produto apresentado aos acadêmicos e às docentes, pois as 

respostas obtidas demonstraram que houve uma interação positiva entre os participantes e a 

pesquisadora, e como demonstram as palavras das docentes, o comprometimento por parte da 

pesquisadora cativou um comprometimento dos participantes também. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Iniciou-se esta pesquisa com a intenção da elaboração de um guia didático a respeito 

do corpo humano, baseado na Teoria da Aprendizagem Significativa, e da avaliação de suas 

possíveis contribuições para o enriquecimento da formação em Ciências de acadêmicos do 

curso de Pedagogia. Ao decorrer de todas as etapas do trabalho os materiais potencialmente 

significativos e as atividades foram desenvolvidas com o foco voltado para formação inicial 

destes profissionais essenciais na educação básica.  

 Foi possível observar que, como em todos os níveis de ensino da educação brasileira, 

há muitos problemas no cotidiano destes professores. Como por exemplo a necessidade de 

materiais acessíveis desenvolvidos por especialistas para a área de Pedagogia, a defasagem e a 

falta de domínio dos conteúdos específicos das Ciências, que os acadêmicos mantinham desde 

a educação básica. 

 Apesar de elencar problemas e lacunas existentes no currículo formativo do curso em 

questão, não foi pretensão da presente pesquisa apenas apontar defasagens, mas ao contrário, 

criar uma via de discussão e cooperação mútua entre áreas do conhecimento para o 

aprimoramento da graduação de professores pedagogos, em Ciências. 

 Desta maneira, respondeu-se à expectativa de materiais acessíveis com a construção 

do produto educacional, demonstrando que a realização da pesquisa foi válida. Na 

estruturação do guia didático buscou-se auxiliar na construção e domínio de conteúdos 

específicos das Ciências, fornecendo explicações e caminhos para o melhor entendimento dos 

conceitos científicos relativos ao corpo humano. Entretanto, salienta-se que após a avaliação 

dos envolvidos sobre o guia didático, os mesmos sugeriram um maior aprofundamento. Logo, 

foram acrescentados novos textos e encaminhamentos para que os conteúdos básicos 

pudessem ser acessados e estudados novamente pelos acadêmicos. 

 Tanto acadêmicos, quanto docentes avaliaram positivamente as atividades e materiais 

desenvolvidos. Ambas as docentes comentaram positivamente sobre as contribuições dos 

materiais para sua prática em sala de aula. 

 Portanto, esse estudo primário pôde contribuir para a formação inicial em Ciências de 

acadêmicos do curso de Pedagogia e para o enriquecimento da AC nos anos iniciais da 

educação básica. Espera-se que este trabalho possa inspirar futuras investigações que apontem 

para a melhoria da formação de professores e, consequentemente, da educação brasileira. 
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ANEXO I 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

                      
Prezado(a) Acadêmico(a),  
 
      Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: A FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES PEDAGOGOS:  UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS, 

sob a responsabilidade de Gabriela Cebulski, que irá desenvolver um produto educacional para 

os anos iniciais, no formato de sequência didática, baseado no conteúdo sobre o corpo humano para 

a educação básica; com o intuito de analisar as contribuições e limites deste material no ensino de 

Ciências para acadêmicos do terceiro ano do curso de Pedagogia da UNICENTRO. 

 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO.  

 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  

Emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer: 2.732.343   

Data da relatoria: 24/06/2018 

       

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você irá responder dois 

questionários um que será aplicado antes da atividade pedagógica e outro posterior. A 

atividade pedagógica será em formato de sequência didática, onde será apresentado o 

conteúdo sobre o corpo humano. Serão realizadas atividades práticas e teóricas destinadas 

aos alunos dos anos iniciais, também serão apresentados materiais de apoio para contribuir 

com seu aprimoramento acadêmico. 

    Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 

participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado os questionários 

ou as atividades pedagógicas, sem nenhum prejuízo para você. Caso não aceite responder 

aos questionários também poderá participar das atividades sem nenhum constrangimento. 

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: O procedimento utilizado será o questionário onde você 

deverá responder a questões subjetivas e objetivas, de acordo com sua opinião pessoal e 

seus conhecimentos acadêmicos. Este procedimento poderá trazer algum desconforto como 
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não ter conhecimento das respostas corretas ou expor sua opinião pessoal sobre 

determinado assunto. O tipo de procedimento apresenta um risco mínimo de 

constrangimento que será reduzido pelo anonimato ao responder aos questionários. Se 

você precisar de algum tratamento, orientação, encaminhamento etc, por se sentir 

prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da mesma, o 

pesquisador se responsabiliza por prestar assistência integral, imediata e gratuita.  

 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de promover a 

interação entre duas áreas de ensino: a Pedagogia e a Biologia. O que possibilita uma 

contribuição positiva para sua formação acadêmica e posterior atuação em sala de aula no 

Ensino de Ciências.  

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam 

conseguidas pelos questionários atividades pedagógicas serão utilizadas somente para esta 

pesquisa. Suas respostas e informações ficarão em segredo e o                                                                                                                                                                                                                                                                                         

seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos materiais utilizados nem quando os 

resultados forem apresentados.  

      

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Gabriela Cebulski. 

Endereço: Rua Amaporã, 291, Bairro dos Estados, Guarapuava-PR. 

Telefone para contato: 42 99901-5292 

Horário de atendimento: 9h às 18h. 

 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não 

receberá nenhuma compensação financeira.   

 

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar 

deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em 

duas vias, sendo que uma via ficará com você.     
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ANEXO II 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

                      
Prezado(a) Professor(a),  
 
      Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: A FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES PEDAGOGOS:  UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS, 

sob a responsabilidade de Gabriela Cebulski, que irá desenvolver um produto educacional para 

os anos iniciais, no formato de sequência didática, baseado no conteúdo sobre o corpo humano para 

a educação básica; com o intuito de analisar as contribuições e limites deste material no ensino de 

Ciências para acadêmicos do terceiro ano do curso de Pedagogia da UNICENTRO. 

 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO.  

 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  

Emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer: 2.732.343   

Data da relatoria: 24/06/2018 

       

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você irá responder a 

perguntas durante uma entrevista, que serão baseadas nas práticas desenvolvidas na 

disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino de Ciências Naturais e Matemática do terceiro 

ano do curso de Pedagogia da UNICENTRO, bem como suas contribuições a respeito do 

instrumento que deverá ser produzido neste trabalho. 

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 

participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado a entrevista, sem 

nenhum prejuízo para você.  

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: O procedimento utilizado será uma entrevista 

semiestruturada onde você deverá responder a questões de acordo com sua opinião 

pessoal e seus conhecimentos acadêmicos. Este procedimento poderá trazer algum 

desconforto como expor sua opinião pessoal sobre determinado assunto. O tipo de 

procedimento apresenta um risco mínimo de constrangimento que será reduzido pelo 
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anonimato ao responder e pela possibilidade de negar sua resposta a qualquer pergunta, 

assim como apresentar suas sugestões de modificações. Se você precisar de algum 

tratamento, orientação, encaminhamento, etc, por se sentir prejudicado por causa da 

pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da mesma, o pesquisador se responsabiliza por 

prestar assistência integral, imediata e gratuita.  

 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de promover a 

interação entre duas áreas de ensino: a Pedagogia e a Biologia. O que possibilita uma 

contribuição positiva para a formação acadêmica dos alunos do curso e posterior atuação 

destes professores em sala de aula no Ensino de Ciências.  

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam 

conseguidas pelos questionários atividades pedagógicas serão utilizadas somente para esta 

pesquisa. Suas informações ficarão em segredo e o                                                                                                                                                                                                                                                                                         

seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos materiais utilizados nem quando os 

resultados forem apresentados.  

      

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Gabriela Cebulski. 

Endereço: Rua Amaporã, 291, Bairro dos Estados, Guarapuava-PR. 

Telefone para contato: 42 99901-5292 

Horário de atendimento: 9h às 18h. 

 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não 

receberá nenhuma compensação financeira.   

 

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar 

deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em 

duas vias, sendo que uma via ficará com você.     

 


