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5. A abordagem dos conteúdos nas 
diferentes tendências pedagógicas do 
ensino de ciências

Ao analisar as características principais das várias tendências de ensino de Ciências 
presentes nas escolas brasileiras, podemos evidenciar os pressupostos da seleção e ordena-
ção dos conteúdos que estão implícitos ou explícitos nos modelos de interação entre pro-
fessor, alunos e conhecimento, nas orientações curriculares e nas características dos livros 
didáticos. 

 Tomando como referência um quadro elaborado por Pozo e Crespo (2009, p. 282), 
podemos resumir alguns aspectos relativos aos objetivos e conteúdos que se vinculam a três 
tendências – tradicional, redescoberta e investigação:

Quadro 8 – Principais características de tendências mais 
comuns no ensino de ciências das escolas brasileiras

Tendências Pressupostos
Critérios de 

seqüenciamento
Atividades 
de ensino

Papel do 
professor

Papel do 
aluno

Tradicional
Aprender ciência 
é saber o que os 
cientistas sabem 
sobre a natureza.

A lógica da disciplina 
como um conjunto de 
fatos.

Transmissão 
Verbal

Proporcionar 
conhecimentos 
conceituais

Receber os 
conhecimentos 
e reproduzi-los

Redescoberta

Ao defrontar-se 
com a natureza 
da mesma forma 
que os cientistas, 
o aluno fará as 
mesmas
descobertas.

A metodologia 
científica como lógica 
da disciplina.

Pesquisa e 
redescoberta

Dirigir a 
pesquisa

Pesquisar 
e procurar 
suas próprias 
respostas

Pesquisa ou 
Investigação

Situar o aluno em 
contextos sociais 
de construção de 
conhecimento.

A lógica da disciplina 
como solução de 
problemas

Ensino por 
meio de 
reprodução 
guiada de 
problemas.

Apresentar 
problemas 
e dirigir sua 
solução

Construir 
conhecimentos 
por meio de 
pesquisa

Fonte: Adaptado a partir de Pozo e Crespo, 2009.



84

C
O

N
T

EÚ
D

O
S E D

ID
Á

T
IC

A
 D

E C
IÊN

C
IA

S E SA
Ú

D
E

Examinar a prática pedagógica de professores ao longo de um ano letivo, certamente 
revelará o predomínio de uma das tendências, mas também indicará atividades pedagógicas 
que não correspondem a uma tendência específica. Com esta observação, queremos enfa-
tizar que, na sala de aula, até em função de sua formação, o professor dos anos iniciais, 
geralmente, não assume uma postura metodológica coerente ao longo de um ano letivo. Que 
implicações podem ter esse ecletismo na aprendizagem dos alunos? O que pode determinar 
a mudança da abordagem de um conteúdo? Uma vez elaborado o planejamento, temos auto-
nomia para mudar objetivos, conteúdos e procedimentos?
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O professor e o aluno 
em sala de aula: 

procedimentos de ensino 
e materiais didáticos

O trabalho do professor é arriscado. 
Quem teme perigos deve renunciar à tarefa do ensino.
Milton Santos (1998, p. 20)

Reunião de planejamento: os objetivos foram estabelecidos a partir de um diag-
nóstico sobre as possibilidades e dificuldades dos alunos na aprendizagem; os conteúdos 
foram definidos a partir de critérios que pudessem favorecer um ensino dinâmico e uma 
aprendizagem significativa, valorizando o papel do aluno na construção do conhecimento; 
o plano de ensino levou em consideração o projeto pedagógico da escola. A questão que se 
apresenta, agora, ao professor é: como devo desenvolver as aulas para que todos os alunos 
possam aprender? 

Embora a resposta a essa questão apareça no início de qualquer planejamento, é na sala 
de aula que os propósitos poderão ou não se concretizar. Afinal, sabemos que a dinâmica 
da sala de aula sempre permite o surgimento de situações não previstas: a pergunta de um 
aluno, para a qual não temos resposta naquele momento; uma brincadeira inadequada; 
uma atividade prática que não funciona como se pensou ou um problema particular que nos 
preocupa! Essa imprevisibilidade é parte dos riscos que corremos como professores.

Se não é possível deixar de correr riscos, o que podemos fazer para atenuá-los ou para 
superar as dificuldades inerentes à prática docente? 

Nos outros textos, procuramos destacar a importância de uma abordagem dos con-
teúdos de forma a privilegiar a participação dos alunos. Acreditamos que tal participação é 
fundamental para aumentar as possibilidades de sucesso no trabalho docente. Os procedi-
mentos de ensino são importantes nesse processo e podem fazer com que a sala de aula seja, 
de fato, um espaço de formação. Mas faz-se necessário registrar que a questão metodológica 
é apenas parte do caminho que pode levar a um ensino de qualidade. Não podemos deixar 



86

C
O

N
T

EÚ
D

O
S E D

ID
Á

T
IC

A
 D

E C
IÊN

C
IA

S E SA
Ú

D
E

de trabalhar no sentido de superar outros problemas inerentes à prática pedagógica, entre 
os quais: formação e condições de trabalho dos docentes; maior envolvimento da família na 
educação das crianças; fazer da escola um espaço de trabalho coletivo, entre outras questões 
que são historicamente conhecidas, mas que devem ser consideradas no processo de fazer da 
sala de aula um espaço de efetiva aprendizagem.

1. O professor em ação: três situações de sala 
de aula

 Ao discutir aspectos sobre o corpo humano, conte-
údo usualmente trabalhado no 4º ou no 5º ano do ensino 
fundamental, o professor desenvolve o conteúdo “sangue e 
circulação”. Na prática da sala de aula, poderemos encon-
trar várias formas de abordar o tema. Vamos apresentar, 
resumidamente, três possibilidades de abordagem1.

Situação 1 – Após falar sobre as partes que constituem o coração, mostrando-as em 
modelo de gesso, o professor passa a explicar como o sangue circula no corpo humano. Para 
tanto, utiliza-se de uma prancha com o esquema do coração e do sistema circulatório e faz 
uma exposição com as seguintes informações:

O coração é um músculo que tem quatro cavi-
dades: dois ventrículos e dois átrios. O átrio direito se 
comunica com o ventrículo direito e o átrio esquer-
do tem comunicação com o ventrículo esquerdo. Os 
batimentos do coração correspondem à sua contração 
e ao seu relaxamento. A contração se chama sístole e 
o relaxamento é a diástole. Quando os ventrículos se 
contraem, mandam sangue para a artéria aorta, que 
vocês vêem aqui, e pela artéria pulmonar. O sangue do 
ventrículo esquerdo sai pela artéria aorta e se distri-
bui por todo corpo. O sangue do ventrículo direito vai 
pela artéria pulmonar para os pulmões. O sangue que 
vai para os pulmões chama-se sangue venoso porque 
tem muito gás carbônico e pouco oxigênio. O sangue 
que vai para os tecidos é o sangue arterial, rico em 
oxigênio. Nos tecidos, o oxigênio do sangue arterial 
vai para dentro das células e aí promove combustões 

1. As situações 1 e 3 foram elaboradas a 
partir de exemplos descritos no livro Como 
ensinar Ciências (FROTA-PESSOA; GE-
VERTZ; SILVA, 1970). A situação 2 foi ela-
borada a partir de texto do livro Ambiente 
Vivo (JAKIEVICIUS, 1999).
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que fornecem energia. O resultado da queima dos alimentos dentro das células 
é a produção de gás carbônico. O sangue que recebe gás carbônico das células 
é reunido em veias cada vez maiores, que por fim desembocam nas veias cavas, 
superior e inferior, que vocês vêem aqui no desenho.                                                                                      

As veias cavas entram no átrio direito, trazendo o sangue venoso que vem 
de todo corpo. Este sangue passa do átrio para o ventrículo direito, terminan-
do assim a grande circulação. Daí o sangue segue da artéria pulmonar para os 
pulmões, onde vai ser oxigenado. 

Nos capilares dos alvéolos, o gás carbônico escapa para o ar e o oxigênio 
do ar entra para o sangue. Assim, quando o sangue volta para os pulmões pelas 
veias pulmonares e entra no átrio esquerdo, é o sangue arterial, rico em oxigênio.

Ao final da aula, responde às dúvidas dos alunos. Como atividade de fi-
xação do conteúdo, solicita-lhes que leiam o assunto no livro e respondam às 
questões. Em seguida, entrega-lhes uma folha com o esquema da circulação e 
pede para os alunos pintarem de vermelho o trajeto do sangue arterial e com a 
cor azul, o trajeto do sangue venoso.

Situação 2 – A aula é sobre “Os materiais que circulam pelo corpo” e foi organizada 
seguindo o texto do livro didático adotado na escola. A aula articula a fala do professor(P) 
com atividades do aluno(A) e foi desenvolvida de acordo a seguinte sequência:

(P) – Os nutrientes dos alimentos digeridos e o oxi-
gênio que veio dos pulmões circulam pelo corpo até che-
gar aos músculos, ao cérebro, à pele e a todas as outras 
partes. Esse transporte é feito pelo sangue. O coração 
é fundamental para enviar o sangue para todas as par-
tes do corpo. A partir destas considerações, respondam: 
Onde existe sangue? Como ele fica dentro do corpo? 

(A) – Cada aluno representa sua “hipótese” em silhueta do corpo humano que 
está disponível no livro didático.

(P) – Toma conhecimento das representações dos alunos e faz uma discus-
são das mesmas, procurando chegar a uma síntese sobre o processo de circulação 
do sangue. 
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(P) – Pede aos alunos que acompanhem, na figura do sistema circulatório, 
a circulação do sangue e a descreve de forma resumida: “o sangue com oxigênio 
sai do coração e circula pelo corpo. Volta ao coração e vai para os pulmões, 
deixando gás carbônico e recebendo oxigênio. O sangue volta novamente para 
o coração e vai para o corpo todo”.

(P) – Orienta os alunos sobre como localizar o coração e propõe a eles que 
realizem, em grupo, uma atividade de interpretação de um gráfico de batimen-
tos cardíacos ao longo de um dia. A atividade consta do livro didático e afirma 
o seguinte: “O coração bate o tempo todo. Você pode sentir sua pulsação, não 
apenas onde ele está, mas também na barriga, no pescoço e no pulso, entre ou-
tros locais. Quantas vezes você acha que o coração bate por minuto? Será que 
essa medida varia ao longo do dia?”

(A) – Levantam hipóteses e justificam suas respostas. Em seguida, obser-
vam, no livro, o gráfico que representa as batidas do coração de um aluno e res-
pondem às seguintes questões: “A que horas esse aluno teve sua pulsação mais 
elevada? Menos elevada? Explique porque isso aconteceu.”

(P) – Demonstra aos alunos como medir a pulsação e solicita que realizem 
a seguinte atividade: medir a pulsação por um minuto em 4 momentos diferentes 
(quando acorda; na hora do almoço; após correr; fazendo lição) e elaborar um 
gráfico com os resultados. Pede o gráfico para a próxima aula, a fim de discutir 
os resultados obtidos pelos alunos.

Sequência 3 – O assunto a ser discutido na aula é “sangue e circulação”.  O professor 
parte da ideia de que não é suficiente fazer uma aula expositiva ou pedir para os alunos lerem 
sobre o assunto no livro. A opção é propor uma atividade com caráter investigativo para, a 
partir dela, motivar os alunos para o estudo teórico.

(P) – Inicia a aula perguntando aos alunos: Quando vocês vão ao médico, 
ele verifica como está seu coração? Como ele faz isso? Por que é importante 
saber como o coração está batendo? Onde fica o coração? Qual é a sua função 
(para que serve) em nosso corpo? 

(A) – Apresentam suas respostas, as quais o professor anota no quadro 
negro, separando-as de acordo com a pergunta. 

(P) – Discute as respostas dos alunos – entre as quais o fato do coração ser-
vir para enviar o sangue para as várias partes do corpo – e propõe uma atividade:
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– “Hoje vamos brincar de médico. Cada um de vocês vai tomar o pulso de 
seu colega”.  Em seguida, o professor faz uma demonstração de como se deve 
tomar o pulso. Pergunta se conseguiram perceber a pulsação e orienta aqueles 
que estão com dificuldade. 

(P) – Quando os alunos conseguiram aprender a tomar o pulso, diz: “– 
Bem, vou marcar um minuto no meu relógio e vocês contam quantas vezes o 
pulso bate nesse minuto. Atenção, já!” Os alunos contam as batidas, mas muitos 
perdem a conta no meio. O professor repete o procedimento até a maioria acertar 
e pede aos alunos para anotarem o número de batimentos que contaram. Com 
base nas informações, orienta os alunos a elaborarem uma tabela com o número 
de batimentos agrupados de 10 em 10.

(A) – Elaboram a tabela solicitada pelo professor e observam qual o inter-
valo mais comum. Observam também que existem valores bem maiores ou bem 
menores

(P) – Discute os dados da tabela e surge a dúvida: será que os valores 
bem maiores ou bem menores não resultaram de erro na contagem? O professor 
promove mais uma contagem para conferir os números aberrantes; faz outros 
alunos contarem o pulso dos que tiveram contagem muito baixa ou muito alta e, 
finalmente, conclui que alguns destes resultados estavam errados, mas, realmen-
te, um ou outro aluno tem um número de batimentos bem diferente da maioria. 
Segue-se uma discussão sobre o significado dessa variação do ponto de vista da 
saúde. Os alunos ficam sabendo que uma pessoa difere da outra quanto a muitos 
caracteres, inclusive quanto à frequência do pulso, e que essas variações indivi-
duais só significam doença quando acompanhadas de outros sintomas.

(P) –Agora, o professor pede aos alunos que subam em suas cadeiras e 
tornem a descer dez vezes seguidas, e tomem o pulso imediatamente depois. 
Registra os resultados no quadro negro e orienta os alunos a fazerem a anotação 
na tabela elaborada anteriormente e verificarem se houve alguma modificação 
nos agrupamentos.

(A) – Complementam a tabela e percebem que aumentou o número de 
pulsações.

(P) – Pergunta aos alunos o que pode ter provocado a modificação? Discute 
as explicações apresentadas, concluindo que o exercício físico aumenta a frequ-
ência da pulsação. Discute também o entendimento dos alunos sobre a relação 
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entre os batimentos cardíacos e os batimentos do pulso. Orienta os alunos a 
construírem um estetoscópio improvisado e a contarem os batimentos cardíacos 
ao mesmo tempo em que contam as pulsações. Faz uma discussão sobre a causa 
dos batimentos do pulso e dos batimentos cardíacos e levanta as questões dos 
alunos sobre o tema. 

(A) – Entre tais questões feitas, estão: O que é pressão arterial? Como 
funciona aquele aparelho de medir pressão que as pessoas colocam no braço? 
Para que locais o coração manda o sangue? Para que serve o sangue? Quanto 
sangue tem no corpo de uma pessoa? Por que o sangue é vermelho? O que é 
transfusão de sangue? Por que o coração bate? O coração do homem é igual 
ao do frango? É igual ao dos outros animais? Todos os animais têm coração? 

(P) – Responde algumas perguntas e orienta os alunos para uma pesquisa 
sobre outras. Na aula seguinte o assunto deverá ser retomado, e o professor já 
sabe que um dos aspectos que deverá abordar será a circulação do sangue.

2. Analisando as três situações: papel do 
professor e dos alunos

As três formas de abordar o conteúdo podem ser analisadas sobre diferentes aspectos: 
objetivo que podem ser alcançados; estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas; conceitos, 
procedimentos e atitudes que podem ser atingidos; integração com outras áreas de conheci-
mento (interdisciplinaridade); concepções de ensino e de ciência que estão implícitas; papel 
dos alunos durante as atividades; papel do professor na preparação e desenvolvimento da 
aula; tempo necessário para o desenvolvimento do tema; recursos didáticos envolvidos.

Embora a lista de possibilidades possa ser ampliada ainda mais, vamos nos deter nos 
papéis do professor e dos alunos e nos possíveis resultados das estratégias na aprendizagem. 
Um resumo desses aspectos, em relação a cada uma das situações é apresentado no Quadro 1:

Quadro 1– Características de três situações de ensino

Situação 1 Situação 2 Situação 3

Técnicas utilizadas Exposição tradicional.
Exposição dialogada.
Demonstração ilustrativa.
Experimento ilustrativo

Exposição dialogada.
Demonstração ilustrativa.
Experimento investigativo
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Papel do professor

Expõe o assunto com 
apoio em ilustração; 
transmite informações 
específicas; responde às 
perguntas dos alunos; 
propõe atividades de 
fixação.

Expõe o assunto, com a 
participação dos alunos.
Faz demonstração. 
Prepara, orienta e discute 
atividades que ilustram 
conceitos. Propõe 
atividades de pesquisa.

Expõe o assunto, com a 
participação dos alunos.
Faz demonstração. Prepara, 
orienta e discute atividades 
para investigação de 
conceitos. Levanta questões 
para continuidade do tema.

Papel do aluno

Ouve as explicações do 
professor; faz perguntas 
ao final da aula; faz 
leitura do livro e realiza o 
exercício solicitado.

Ouve explicações do 
professor. Realiza 
atividades práticas 
(ilustrativa). Faz registros.

Ouve explicações do 
professor. Realiza 
atividades práticas 
(investigação). Faz 
registros. 

Objetivos predominantes Conhecimento de fatos e 
princípios

Conhecimentos e 
habilidades.

Conhecimentos, habilidades 
e atitudes.

Tipo de Aprendizagem Mecânica (foco na 
memorização). Significativa Significativa

Transversalidade Não abordada. Não abordada. Procura integrar conteúdos 
de Saúde.

Tipos de conteúdos Conceituais (fatos e 
terminologia)

Conceituais e 
procedimentais.

Conceituais, procedimentais 
e atitudinais.

Recursos de ensino Modelo. Imagem. Quadro 
negro. Livro didático. Imagem. Livro didático Quadro negro. Aparelho 

improvisado

Fonte: Elaboração própria do autor.

 Se você tivesse que optar por uma das situações para trabalhar em sala de aula, consi-
derando apenas o potencial de cada uma para a aprendizagem mais qualificada dos alunos – 
entendida como aquela que propicia maior envolvimento do aluno na busca do conhecimento 
– qual delas seria a escolhida? 

Teoricamente, e considerando o que procuramos explicitar em outros textos, a maioria 
dos professores talvez escolha a situação 3. Mas, se tiver que considerar todos os aspectos 
envolvidos em cada uma delas, inclusive a questão da formação científica e pedagógica e as 
suas condições de trabalho, a escolha seria a mesma? E se você fosse aluno da classe, que 
avaliação faria das três situações? Que critério poderia ser utilizado para tal avaliação?

 Em relação à primeira situação, os autores do texto original imaginam como seria o 
resultado de uma prova sobre o assunto:

[...] provavelmente quase nenhum estudante entendeu o que eles próprios 
escreveram na prova: “o oxigênio promove a queima dos alimentos nas 
células e daí resulta a produção de gás carbônico”. Foi uma frase memori-
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zada do que disse o professor. Pode ser que um aluno escreva “o oxigênio 
queima as células”. O professor dá nota zero na questão e se espanta com 
a ignorância desse aluno. Mas, a maioria dos que escreveram que o oxigê-
nio queima os alimentos e tiraram 10, entendeu tão pouco o fenômeno da 
respiração celular como o que tirou zero. (FROTA-PESSOA; GEVERTZ; 
SILVA, 1970, p. 64)

A segunda situação consegue avançar de forma significativa, em relação à primeira, 
no aspecto referente à participação dos alunos. O professor mantém a direção do processo tal 
como foi planejado, mas cria situações que favorecem o envolvimento dos alunos e que con-
sidera suas concepções. Provavelmente, em função da realidade da maioria das escolas, pode 
ser uma alternativa para avançar na perspectiva de uma aprendizagem mais significativa.

A atividade descrita na situação 3 se aproxima da estratégia denominada método de 
projetos ou projetos de trabalho. Entre as dificuldades a serem enfrentadas no trabalho com 
projetos, uma das mais significativas – em especial quando se trata de alunos de anos iniciais 
– é conseguir o envolvimento de todos e saber os objetivos e metas que podem ser alcançadas 
por tais alunos. Para Santos e Inforsato(2011, p. 98):

Um dos grandes problemas observados é que o projeto se torna enfadonho 
quando o professor não percebe que os alunos estão desmotivados ou que a 
problemática já foi resolvida e insiste em manter a sequência de atividades 
propostas. Nesses casos, a avaliação do professor está falha, pois ele não 
percebeu que os alunos atingiram suas metas, que o projeto avança justa-
mente quando as respostas são encontradas e os problemas resolvidos. Este é 
um cuidado que devemos ter para não destruirmos uma estratégia que pode 
devolver tanto nos alunos, quanto nos professores, o prazer da descoberta. 

As análises sobre as vantagens e limitações de cada uma das abordagens, além de 
preliminares e parciais, não devem ser consideradas como definidoras da superioridade de 
uma em relação às outras. Há nessas três situações e, como sempre se observa na educação, 
uma proposta de ação que, na prática de sala de aula, nem sempre se concretiza. Em outras 
palavras, a avaliação mais positiva ou negativa de uma técnica de ensino depende de saber se 
os objetivos previstos foram alcançados. 

A primeira situação não deve ser criticada pelo uso da exposição, mas pela forma 
como ela foi desenvolvida e pela ênfase excessiva na terminologia e nos detalhes que foram 
apresentados sem qualquer relação com as concepções dos alunos. Em função do que se 
espera da escola, podemos criticá-la por enfatizar apenas objetivos cognitivos (fatos e prin-
cípios) e por priorizar a memorização.
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As outras duas formas apresentadas não deixam de utilizar a exposição, mas o fazem 
de forma distinta. Ao relacionar os conteúdos com o cotidiano dos alunos, ao favorecer a par-
ticipação deles através de questões e atividades, ao considerar seus conhecimentos prévios, 
ao propor diferentes formas de expressão, o professor pode se envolver com o maior número 
de alunos e com mais intensidade no processo ensino-aprendizagem. Em tais circunstâncias, 
a aprendizagem mecânica, que decorre da primeira situação, é substituída por uma aprendi-
zagem significativa. A exposição tradicional é substituída pela exposição dialogada.

Podemos analisar as três situações, utilizando os seis aspectos que Vasconcellos (2011, 
p. 50) considera como exigências para a aprendizagem: capacidade sensorial e motora, além 
de operar mentalmente; conhecimento prévio relativo ao objeto de conhecimento; acesso ao 
objeto de conhecimento (informação nova); querer conhecer o objeto; agir sobre o objeto; 
expressar-se sobre o objeto. A respeito dessas exigências, o autor afirma que o professor tem 
influência direta nas quatro últimas. Considerando tais exigências, vale refletir: Em qual das 
três situações a postura do professor contribui mais para a aprendizagem? O que poderia ser 
feito em cada uma delas para ampliar a possibilidade de atendimento das referidas exigências?

Os conteúdos das ciências e a natural curiosidade das crianças podem favorecer a diver-
sificação das situações de ensino e aprendizagem. Podem contribuir, também, a diversidade 
de estratégias e recursos didáticos disponíveis para o ensino daqueles conteúdos. Melhorar 
nosso trabalho como professor sempre requer disposição para mudar e conhecimentos sobre 
as diferentes concepções teórico-metodológicas que fundamentam algumas alternativas que 
podem ser utilizadas no ensino das Ciências Naturais. Pequenas modificações na abordagem 
de um tema podem, muitas vezes, significar grandes avanços na qualidade da aprendizagem. 

3. Princípios metodológicos na abordagem 
dos conteúdos de ciências 

Nos textos anteriores, procuramos apontar alguns critérios para a seleção de objetivos e 
conteúdos. Subjacente àqueles critérios encontravam-se, de um lado uma crítica à prática pe-
dagógica vigente na maioria das escolas; e de outro, uma concepção de método de ensino e a 
perspectiva de utilização de princípios metodológicos, que julgamos fundamentais para a im-
plantação de novas possibilidades de abordagens dos conteúdos no ensino das Ciências Naturais.

É evidente que essa passagem de uma forma de ensinar para outra não é, na prática 
docente cotidiana, uma ruptura absoluta em relação à forma anterior. É um processo de cons-
trução e, como tal, se faz por tentativas de aproximações sucessivas. Para tais aproximações, 
é necessário consciência das determinações educacionais dos modelos vigentes e dos que se 
pretende adotar. E isto é diferente em função da experiência docente e das concepções que 
subjazem a tal experiência. Fracalanza, Amaral e Gouveia (1987, p. 13) expressam com ade-
quação os dilemas em que vive o professor em suas atividades:
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O professor vive o dilema de ser ou não livre, ter ou não ter liberdade para 
exercer o magistério de acordo com sua concepção de educação. O conhe-
cimento de algumas facetas da realidade escolar revela problemas cujas 
soluções ora dependem de ações coletivas dos educadores, ora dependem 
apenas dele próprio. Revela também que o professor está envolvido com 
alguns padrões como leis, propostas curriculares, livros didáticos, etc.

 Em decorrência daquelas determinações e desses dilemas, a aproximação ou distan-
ciamento de uma forma de ensinar para outra é diferente de um professor para outro. Os prin-
cípios metodológicos a que faremos referência permitem várias alternativas para o trabalho 
do professor, em função de suas concepções, de seus objetivos, das características dos alunos 
e dos conteúdos a serem abordados. São, nessa perspectiva, elementos orientadores para o 
trabalho de elaboração do plano de ensino e para a prática pedagógica. O objetivo principal 
da utilização dos princípios metodológicos é tornar a aprendizagem mais significativa e mais 
próxima dos objetivos gerais da educação básica.

Explicitando o significado de  
princípios metodológicos

Por princípios metodológicos, entendemos o conjunto de proposições que servem para 
auxiliar o trabalho do professor de Ciências no que se refere, principalmente, à seleção, 
organização e apresentação de conteúdos, de forma a garantir uma visão de totalidade do 
conhecimento. Os princípios referem-se a orientações teórico-metodológicas que podem es-
tar presentes nas diferentes formas da abordagem de um conteúdo. São, portanto, princípios 
que se vinculam ao trabalho pedagógico do professor e traduzem uma determinada visão de 
ciência, sociedade e educação. 

De maneira geral, pode-se dizer que o uso de princípios metodológicos propostos para 
ensino de Ciências decorre da situação da escola e da necessidade de superar algumas limi-
tações desta realidade. Várias dessas limitações já foram apontadas anteriormente, mas é im-
portante reiterar algumas delas: a visão fragmentada dos conteúdos; a desvinculação dos con-
teúdos trabalhados com a realidade cotidiana do aluno e com seu desenvolvimento cognitivo.

Considerando que a mudança de uma dada situação de ensino para outra é um pro-
cesso contínuo e demorado, podemos pensar nos princípios metodológicos como ponto de 
chegada, como metas a serem alcançadas ao longo do tempo. Mas, também, esses princípios 
podem ser tomados como ponto de partida para melhorar a situação daquele ensino. Esta du-
pla dimensão dos princípios metodológicos os credenciam, inclusive, a serem tomados como 
referencial para o trabalho de formação de professores. 
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Os princípios metodológicos que propomos na abordagem dos conteúdos, podem ser 
agrupados em três blocos:

1. Princípios relativos à ciência

�� Núcleos integradores das ciências naturais:

��Biologia – Vida: organização, reprodução, hereditariedade, evolução.

��Física e Química – Matéria e energia.

��Geociências – Movimento, gravidade, transformação.

�� Noções de tempo, espaço e causalidade.

�� Interdisciplinaridade.
 

2. Princípios concernentes à relação entre ciência, tecnologia e sociedade
��Relevância social e científica.

��Produção do conhecimento científico.

��Tecnologia.

3. Princípios relativos ao desenvolvimento intelectual (cognitivo)
��Cotidiano e conhecimentos prévios dos alunos.

��Habilidades lógicas e procedimentos de ensino. 

A apresentação dos princípios metodológicos, com exemplos de aplicação no ensino de 
ciências, será feita para cada um dos três blocos.

Princípios relativos à Ciência

Os princípios relativos à Ciência incluem aspectos mais diretamente vinculados ao co-
nhecimento científico. Com tais princípios, pretende-se encontrar elementos que articulem o 
conhecimento, reduzindo a visão fragmentada que tem caracterizado o ensino das Ciências 
Naturais.

 Em relação aos núcleos integradores, cabem algumas observações:

�� É possível propor uma maior quantidade de conceitos integradores. A 
escolha feita levou em consideração a possibilidade de utilizá-los na 
abordagem de conteúdos normalmente trabalhados nos anos iniciais do 
ensino fundamental.
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�� Determinados conceitos perpassam mais de uma área. Matéria e ener-
gia são fundamentais em todas as áreas. 

�� A utilização de um ou mais conceito na abordagem de um tema depen-
derá, entre outros critérios: das características dos alunos (desenvolvi-
mento intelectual e concepções prévias), dos procedimentos de ensino 
utilizados, dos objetivos a serem alcançados e do momento da aula.

 A utilização desses núcleos integradores nos anos iniciais do ensino fundamental 
deverá ser feita com menor ou maior facilidade e em diferentes níveis de profundidade, em 
função daqueles critérios.

Assim, por exemplo, a ideia de organização dos seres vivos passa, nas atividades de sala 
de aula, pela sequência células → tecidos → órgãos → sistemas → organismos → sociedades. 
Ou seja, procura-se mostrar que há um padrão de organização interna e externa comum aos 
seres vivos. Todavia, essa articulação sequencial além de não ser totalmente correta, não é fa-
cilmente compreendida pelas crianças dos anos iniciais e, a rigor, não é necessário que o seja. 
Ao se ensinar os seres vivos nessa faixa de escolaridade, podemos chamar a atenção para as 
semelhanças e diferenças de cada ser vivo em relação a outros seres. Isto contribuirá para que 
se perceba que o agrupamento dos seres relaciona-se às semelhanças entre eles.

 Outro exemplo que pode ser analisado refere-se aos conteúdos de Genética e Evo-
lução, praticamente ausentes do currículo dos anos iniciais do ensino fundamental. Apesar 
da complexidade dos conceitos de hereditariedade e evolução, é possível o desenvolvimento 
de atividades que permitam uma aproximação dos alunos dos anos iniciais a tais conceitos. 
Toda criança percebe semelhanças e diferenças em relação a seus pais, parentes e outras 
pessoas. Essa concepção de senso comum pode ser discutida a partir de atividades que iden-
tifiquem algumas características hereditárias das pessoas: cor dos olhos, tipo de cabelo, sen-
sibilidade ao PTC, capacidade de enrolar a língua, entre outras.

 As noções de tempo, espaço e causalidade podem ser consideradas fundamentais 
em todas as ciências. No bloco temático “Ambiente”, por exemplo, essas três noções estarão 
presentes na maioria dos conceitos discutidos. A biodiversidade dos seres vivos só poderá ser 
compreendida quando analisada a partir das transformações ocorridas na Terra (espaço), ao 
longo do tempo. Em outras palavras, quando o ambiente é analisado sob o aspecto evolutivo. 
Atividades simples poderão ser realizadas para que as crianças percebam que os fenômenos 
naturais são dependentes do espaço e do tempo. Por exemplo, observar os animais e plantas 
existentes em locais mais secos e mais úmidos ou em locais com maior e menor iluminação; 
animais de hábitos diurnos e noturnos; a recuperação de uma grama seca em decorrência 
de uma chuva. Nos exemplos citados, é fundamental e indispensável analisar as questões 
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ambientais com a contribuição de diferentes áreas do conhecimento e com a utilização de 
conceitos, como energia, matéria, transformação, evolução.

Considerando novamente as três situações sobre o tema “sangue e circulação”, você 
consegue identificar as noções de tempo, espaço e causalidade em alguma delas? Em que 
parte das aulas descritas? 

A utilização de conceitos integradores, como aqueles que foram apresentados, repre-
senta uma forma de buscar uma compreensão mais articuladas dos conteúdos de Ciências 
Naturais. Nas poucas vezes que essa perspectiva foi observada nas aulas de Ciências dos 
anos iniciais, ela pouco se aproximou do que poderia caracterizar a interdisciplinaridade. A 
preocupação com uma abordagem interdisciplinar no ensino de Ciências, embora sem uma 
referência explícita ao termo, está presente no Guia Curricular de Ciências (SÃO PAULO, 
1975) que define temas integradores de conteúdos para cada uma das séries escolares: 1ª sé-
rie – Observando o ambiente; 2ª série – Analisando as relações entre o Homem e o ambien-
te; 3ªsérie – Analisando a influência do Homem sobre o ambiente; 4ª  série – Aproveitamento 
os organismos. Entretanto, a organização dos conteúdos de cada série escolar não avança 
nessa perspectiva de integração, mantendo-se muito próximo da organização por disciplinas.

Na década de 1980, a Proposta Curricular de Ciências do Estado de São Paulo, esta-
beleceu “o estudo do ambiente com abordagem interdisciplinar” como uma das diretrizes 
para o estudo de Ciências. Segundo a proposta, “[...] currículo com enfoque interdiscipli-
nar é aquele que trata de diferentes campos de conhecimento (no caso de Ciências: Física, 
Química, Biologia e Geociências), estabelecendo conexões sistemáticas entre os respectivos 
conteúdos.” (SÃO PAULO, 1990, p. 11). Quando faz referência à forma de organização e tra-
tamento dos conteúdos nas diferentes séries, o referido documento oferece alguns exemplos, 
dos quais transcrevemos um referente ao Ciclo Básico:
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Quadro 2– Exemplo de organização e  
tratamento de conteúdo

                 TEMA

ENFOQUES

O AMBIENTE

Os componentes e os 
fenômenos

AS INTERAÇÕES

Entre os componentes 
e os fenômenos

Entre os demais componentes 
e os fenômenos e o

Homem

A energia

- Ocorrência de luz, 
calor, som, eletricidade, 
magnetismo e gravidade.

- Variedade de sons e de 
cores no ambiente.

- Influência do calor para 
desenvolvimento dos 
seres vivos: germinação 
das sementes e eclosão 
dos ovos.

- O som e a 
comunicação entre os 
animais.

- Importância da eletricidade, do 
magnetismo, do som, da luz e 
do calor na vida diária.

- Importância de evitar 
acidentes provocados por calor 
(queimaduras) e eletricidade 
(choque elétrico).

Fonte: Proposta curricular de Ciências – 1º grau (SÃO PAULO, 1990, p. 31)

 A proposta de trabalho interdisciplinar em Ciências também é enfatizada nos Parâ-
metros Curriculares Nacionais, conforme pode ser observado no trecho abaixo:

A compreensão integrada dos fenômenos naturais, uma perspectiva inter-
disciplinar, depende do estabelecimento de vínculos conceituais entre as 
diferentes ciências. Os conceitos de energia, matéria, espaço, tempo, trans-
formação, sistema, equilíbrio, variação, ciclo, fluxo, relação, interação e 
vida estão presentes em diferentes campos e ciências, com significados 
particulares ou comuns, mas sempre contribuindo para conceituações 
gerais. Por isso, adotou-se como segundo referencial esse conjunto de con-
ceitos centrais, para compreender os fenômenos naturais e os conhecimen-
tos tecnológicos em mútua relação. (BRASIL, 2000, p. 41)

 Mais recentemente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Bási-
ca estabelecem a transversalidade e a interdisciplinaridade como formas para organização 
curricular. No Parecer CNE/CBE Nº. 7/2010 (BRASIL, 2010) a transversalidade refere-se à 
forma didático-pedagógica de organização do trabalho com os conteúdos; e a interdiscipli-
naridade, à abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. No referido Parecer e 
na literatura pertinente sobre o tema, fica evidente que há consenso sobre a importância da 
interdisciplinaridade como prática educativa, mas, também, há muita discussão conceitual 
sobre o que é interdisciplinar, pluridisciplinar, transdisciplinar.
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As atividades com a abordagem interdisciplinar, como já afirmamos, são raras na es-
cola de educação básica. Lavaqui e Batista (2007) publicaram um trabalho que discute o 
conceito de interdisciplinaridade e avalia algumas práticas desenvolvidas em escolas brasi-
leiras. Os resultados de tais trabalhos demonstram a dificuldade de se viabilizar um ensino 
interdisciplinar. 

A partir do exposto, faz-se necessário indagar: A aprendizagem também seria tão 
complexa?

Se não for possível se implantar um ensino predominantemente interdisciplinar, jul-
gamos fundamental avançar na superação da abordagem exclusivamente disciplinar, através 
de algumas ações que permitam uma relação entre diferentes áreas de conhecimento. É o 
caso, por exemplo, do que se propõe para a rede municipal de São Paulo, a considerar-se o 
documento Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para o 
ensino fundamental – ciclo I (SÃO PAULO, 2007), ao qual já nos referimos anteriormente, e 
que procura articular os conteúdos de Ciências, Geografia e História.

 Apesar de algumas propostas e práticas de sala de aula, é inquestionável que ainda 
será necessário muito trabalho para se chegar a uma prática interdisciplinar em sala de aula. 
Uma das condições para isso reside na necessidade de formação dos professores, a partir da 
vivência de propostas práticas de interdisciplinaridade em sala de aula. Outra, na existência 
de propostas resultantes de um trabalho coletivo, ou seja, realizado com o envolvimento de 
toda equipe escolar. Nesse processo, deve-se dar destaque ao papel dos gestores escolares.

Princípios concernentes à relação  
entre ciência, tecnologia e sociedade

 A discussão da relação entre ciência, tecnologia e sociedade não é nova na educação 
brasileira, mas ainda é pouco enfatizada. No livro Ensino de Ciências e Cidadania, Miriam 
Krasilchik e Marta Marandino (2007) analisam a importância de serem todos os cidadãos 
capazes de compreender o significado da relação entre o desenvolvimento científico e o 
econômico, além do tecnológico. Na apresentação, as autoras se referem às dificuldades dos 
docentes em tratar da relação entre ciência, tecnologia e sociedade: relacionar os assuntos 
tradicionais dos programas de Ciências com os conhecimentos da ciência e tecnologia; in-
segurança diante da necessidade de uma abordagem interdisciplinar; receio em discutirem 
temas que envolvem questões éticas. No livro, Krasilchik e Marandino (2007, p. 10) sugerem 
atividades didáticas que podem contribuir para o educador consiga uma:
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[...] mudança de postura na preparação de seu trabalho, o qual pode levar 
à crescente participação dos alunos em questões que afetam o seu modo 
de vida e que demandam a contribuição de diferentes capacidades para 
análise e tomada de decisão. Para tanto, o confinamento na sala de aula é 
restrito e impede que os educandos tenham contato com a realidade que 
está em discussão.

 Provavelmente, a dificuldade do professor é ainda maior quando se trata do ensino de 
ciências nos anos iniciais. Não apenas pelas características dos alunos, como também pela 
sua formação em relação aos conhecimentos sobre Ciência e Tecnologia. Como trabalhar 
essa relação com tais alunos? Até onde será possível chegar quando da abordagem do tema 
com alunos dos anos iniciais?

 Um primeiro aspecto a considerar na resposta dessas questões diz respeito à seleção 
dos conteúdos que tenham relação com a vida cotidiana dessas crianças e com os conheci-
mentos que possuem sobre a realidade da ciência e tecnologia. O critério que se propõe é 
trabalhar com temas que tenham relevância social e científica. 

 Discutir aspectos socialmente relevantes das Ciências Naturais significa trabalhar 
com conteúdos que permitam avançar na interpretação da realidade, compreendendo-a e 
repensando-a. A realidade cotidiana do aluno, suas condições de vida, as questões que emer-
gem desse dia a dia, podem servir para a seleção e tratamento de conteúdos com relevância 
social. Mas aspectos relevantes socialmente não se resumem às questões do cotidiano do alu-
no, ao seu espaço mais próximo ou ao tempo presente. Tampouco precisam envolver temas 
que necessariamente tenham origem em problemas de caráter socioeconômico.

 Para as crianças, uma questão é relevante quando faz parte de suas experiências de 
vida. Assim, por exemplo, quando uma criança quer saber por que é dia ou noite, o seu inte-
resse é pessoal. Ela não está preocupada com a relevância social ou científica do tema. O que 
a intriga é o fato em si. Cabe ao professor, incorporar o tema à sua programação de ensino, 
desenvolvê-lo com a perspectiva de incluir aspectos físicos e biológicos: clima, formação dos 
solos, tipo de agricultura, hábitos e costumes das pessoas. No livro O ensino de Ciências no 
primeiro grau2, as múltiplas possibilidades de aborda-
gem de temas provenientes do cotidiano dos alunos são 
discutidas, bem como a relevância científica e social 
deles, além de seu caráter interdisciplinar. Para Fraca-
lanza, Amaral e Gouveia(1987, p. 84):

O tema em questão apresenta, também, grande potencial interdisciplinar, o 
que aumenta sua relevância. Na faixa de escolaridade de que estamos tra-

2. O livro apresenta várias propostas para abordar 
o tema “os dias e as noites”. Embora esgotado, 
os autores colocaram-no para consulta e cópia 
no site da Faculdade de Educação da UNICAMP: 
http://www.fe.unicamp.br/formar/producao/pdf/En-
sinoCiencias1oGrau.pdf.
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tando, a visão sincrética que a criança tem do mundo resulta na dificuldade 
em ver as coisas separadas, conforme são apresentadas pelas diferentes 
disciplinas ou áreas de conhecimento. Para essa criança, as coisas do am-
biente estão integradas, e não separadas em ciências físicas, geológicas e 
biológicas, em estudos sociais, matemática, comunicação e expressão ou 
outras áreas curriculares. 

Nos anos iniciais, como selecionar conteúdos com relevância científica? 

Justamente, são aqueles que permitem às crianças obter a aprendizagem de conceitos 
fundamentais das várias áreas das Ciências Naturais. Esses conteúdos devem propiciar às 
crianças vivências de situações, por meio da observação mais sistemática dos fenômenos na-
turais, dos seres vivos e de seu próprio corpo. Ainda, possibilitar-lhes a utilização de alguns 
procedimentos fundamentais para a superação da concepção mágica ou de senso comum da 
realidade, tais como: comparar, classificar, organizar informações, estabelecer relação de 
causas e efeitos. 

Conteúdos cientificamente relevantes são aqueles que favorecem as crianças com a 
percepção das relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Além disso, os temas precisam 
permitir-lhes conhecer e compreender como se produz o conhecimento científico e quem são 
seus produtores.

 Desde os anos iniciais, é importante discutir aspectos que se relacionem à produção 
do conhecimento científico. O aluno dos anos iniciais tem representações sobre a ciência e o 
cientista que, muitas vezes, são muito próximas de um sentido mágico. A televisão, princi-
pal meio de comunicação que atinge as crianças, favorece muito essa ideia da ciência como 
um saber mágico e o cientista, como alguém capaz de fazer coisas que as pessoas comuns 
não conseguiriam. Romper essa concepção é um dos objetivos do ensino de Ciências. Para 
tanto, é necessário usar os espaços das aulas para discutir vários aspectos sobre a produção 
do conhecimento: como ele é produzido; quem o produz; a relação entre a produção de co-
nhecimento e sociedade; a história dessa produção; como e onde se produz o conhecimento; 
e quem é o “cientista”.

Considerando as situações descritas no exemplo “sangue e circulação sanguínea”, será 
possível discutir, de forma conjunta, alguns aspectos, tais como: a história do conhecimento 
sobre anatomia e função do coração; a evolução das técnicas de transfusão de sangue e do 
transplante de coração; a participação de médicos brasileiros na evolução da técnica cirúrgi-
ca; entre dezenas de outros aspectos relacionados.

 Em cada conteúdo é importante realizar uma análise da produção do conhecimento 
na área – fazer considerações sobre o caráter coletivo dessa produção e o contexto histórico 
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em que ocorre –, bem como sobre os produtos gerados (tecnologia). Em relação aos produ-
tos, é importante discutir quem produz, como o faz e com que interesses. Nesse sentido, é 
importante discutir as vantagens da tecnologia para o bem-estar da sociedade, bem como os 
possíveis ou reais efeitos prejudiciais que ocasionam. Desse modo, aborda-se em sala de aula 
aspectos relacionados às questões éticas, aos valores e atitudes das relações entre ciência, 
tecnologia e sociedade.

 Nos anos iniciais do ensino fundamental, é importante a discussão da tecnologia que 
está presente no cotidiano das pessoas. Vivemos cercados de produtos que, na maioria das 
vezes, não sabemos como surgiram, por que foram produzidos ou quais as formas de pro-
dução. Desconhecemos a matéria-prima de determinados produtos ou por que um material 
permite produzir uma diversidade de produtos. A discussão de algumas dessas questões 
podem auxiliar na aprendizagem das crianças, em função da maneira como se organizam as 
atividades de ensino. 

Novamente, é preciso trabalhar os interesses e as concepções prévias dos alunos, ou 
criar situações que favoreçam a investigação. Por exemplo, a visita a uma estação de trata-
mento de água poderá facultar a discussão de diferentes conteúdos: os aspectos químicos, 
físicos e biológicos envolvidos no processo de purificação da água; os equipamentos utiliza-
dos para tal; a distribuição da água até chegar a cada residência e como, dentro da casa, ela 
é armazenada e distribuída; a semelhança do tratamento em larga escala, com as formas de 
tratamento doméstico; questões relacionadas à saúde; a história da utilização ao longo dos 
tempos etc.

Pensem, por exemplo, se a aula sobre “sangue e circulação” fosse iniciada com a pos-
sibilidade dos alunos manusearem um estetoscópio ou um marcapasso. Seria diferente o en-
volvimento dos alunos? Que aspectos poderiam ser discutidos em relação aos temas da aula? 

Outra forma de discutir as relações que se estabelecem entre ciência, tecnologia e so-
ciedade é associar os conteúdos curriculares ao trabalho de um cientista, ou mesmo partir 
de seu trabalho para a discussão de conceitos científicos. Por exemplo, o professor, ao abor-
dar questões sobre animais ou corpo humano e saúde, poderá analisar o trabalho de Vital 
Brazil3 na produção do soro antiofídico. O trabalho desse 
cientista permitirá analisar aspectos como: senso comum 
e conhecimento científico; ciência como produção coleti-
va; características do cientista; espaços para produção do 
conhecimento científico.

3. Na plataforma do curso há uma proposta de 
abordagem do ensino de Ciências a partir do 
trabalho que Vital Brazil desenvolveu ao longo 
de sua vida de médico e pesquisador. 
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Princípios relativos ao  
desenvolvimento intelectual

 Todos os aspectos analisados até o momento, que visam superar a abordagem tradi-
cional do conhecimento científico, precisam ser pensados a partir da aprendizagem que se 
deseja e das melhores alternativas para tal. Em outras palavras, o que realmente deve servir 
de foco para a seleção e tratamento dos conteúdos em sala de aula é o desenvolvimento inte-
lectual da criança e os conhecimentos prévios que possuem sobre um determinado fenômeno 
ou objeto.

 Retomamos aqui alguns pontos descritos por Cunha (2010), ao discutir aspectos da 
psicologia genética na escola, e que são relevantes para o trabalho do professor nos anos ini-
ciais do ensino fundamental: 

�� A educação deve contribuir para desenvolver as competências cogniti-
vas do educando; cabe ao professor é organizar atividades para viabi-
lizar tal contribuição.

�� O aluno deve ser motivado para a relevância do que vai ser ensinado; 
isso é condição para que ele se posicione ativamente diante da matéria.

�� Para conhecer, é necessário que Sujeito e Objeto estabeleçam uma rela-
ção que envolve assimilação, acomodação e equilibração.

�� O aluno só opera mentalmente com dados que já tenham feito parte de 
sua experiência.

�� As atividades de trabalho cooperativo contribuem para o processo de 
socialização e permitem que os alunos atuem mais efetivamente sobre 
os saberes escolares.

 Por todos os aspectos considerados, é fundamental o trabalho do professor na organi-
zação de situações de ensino que sejam desafiadoras aos alunos. Questões do cotidiano dos 
alunos podem ser importantes para configurar tais desafios. Cabe ao professor ter o melhor 
conhecimento possível de tal cotidiano (este é um dos objetivos do diagnóstico para o pla-
nejamento) e conseguir estabelecer um diálogo com os alunos de modo a evidenciar seus 
conhecimentos prévios que são matérias-primas para a construção de novos conhecimentos.

 No ensino de Ciências, as atividades práticas são fundamentais para que o sujeito 
atue sobre os objetos, favorecendo a instauração de condições de diálogo e evidenciando as 
concepções dos alunos. Ao mesmo tempo, podem contribuir para o desenvolvimento cogni-
tivo das crianças.
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 Os princípios relativos ao desenvolvimento intelectual são, portanto, fundamental-
mente questões metodológicas. Na concepção de ensino de Ciências que temos trabalhado, 
os procedimentos de ensino devem: contribuir para um papel ativo do aluno e permitir situa-
ções que favoreçam o desenvolvimento de suas habilidades intelectuais. Assim, por exemplo, 
ao se propor que o aluno investigue um problema, não se deve pensar na perspectiva de “vi-
venciar o método científico”. A escolha de um procedimento de ensino deve ser feita a partir 
do que ela pode contribuir para uma aprendizagem significativa e para facultar a vivência 
de habilidades como: observação, comunicação, comparação, organização, experimentação, 
inferência e aplicação.

 A proposta de utilização de princípios metodológicos no ensino de Ciências dos anos 
iniciais é uma tentativa de mudar a realidade atualmente vigente na maioria das escolas. Al-
guns aspectos poderão ser implementados pelo esforço teórico e metodológico do professor 
da classe; outros demandarão um trabalho coletivo e de longo prazo. Iniciar por um único 
aspecto e de forma gradativa, pode ser uma estratégia adequada para esse longo caminho de 
transformação.

4. O professor e as questões metodológicas 

Provavelmente ao chegar nesta parte do texto, você deve estar pensando sobre a quan-
tidade e a diversidade de exigências que foram colocadas para o trabalho do professor em 
sala de aula. Algumas delas são aspectos rotineiros no trabalho do professor: conhecer a 
matéria a ser ensinada; organizar uma sequência de conteúdos e definir as formas de ensi-
nar; selecionar material de apoio às aulas; avaliar. Outras estão relacionadas à perspectiva 
de um ensino em que se busca o envolvimento ativo do aluno na sua aprendizagem: criar 
situações motivadoras de aprendizagem; ativar o conhecimento prévio dos alunos; saber 
conduzir o diálogo; criar situações que permitam a investigação.

A relação pode ser mais significativa, em função das concepções do ensino de Ciên-
cias que fundamenta o trabalho do professor. Carvalho e Gil-Pérez (1995, p. 19) indicam 
aquilo que os professores de Ciências deverão “saber” e “saber fazer” quando consideram a 
aprendizagem como construção de conhecimento: conhecer a matéria ensinada; conhecer 
e questionar o pensamento docente espontâneo; adquirir conhecimentos teóricos sobre a 
aprendizagem e aprendizagem de Ciências; fazer a crítica fundamentada no ensino habi-
tual; saber preparar atividades e dirigir as que são feitas pelos alunos; avaliar; utilizar a 
pesquisa e a inovação.

Embora tais características sejam desejáveis a todos os professores, para Carvalho e 
Gil-Péres (1995, p. 18), elas devem ser associadas a um trabalho coletivo de inovação, pes-
quisa e formação permanente, destacando que
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[...] nenhum professor deve se sentir vencido por um conjunto de saberes 
que, com certeza, ultrapassam as possibilidades de um ser humano. O es-
sencial é que possa ter-se um trabalho coletivo em todo processo de ensino/
aprendizagem: da preparação das aulas até a avaliação. 

 A atividade docente nos anos iniciais do ensino fundamental quase sempre é de res-
ponsabilidade de um professor. Cabe a ele, durante o processo de ensino-aprendizagem, di-
rigir a atividade dos alunos. Embora seja muito raro, a preparação de atividades deveria ser 
uma atividade predominantemente coletiva. Cabe, então, indagarmos: No ensino de Ciências 
para os anos iniciais, de que forma as atividades devem ser organizadas para que seja possí-
vel uma aprendizagem significativa?

 Responder a essa questão exige considerar as condições para que ocorra uma apren-
dizagem significativa. Para Ausubel, Novak e Hanesian4, dois fatores são fundamentais: na-
tureza do material de aprendizagem e estrutura cognitiva. A figura 1 resume tais condições, 
destacando-se que a busca do significado e do sentido dependem de uma predisposição favo-
rável à compreensão. 

Figura 1 - Condições ou requisitos para que  
ocorra uma aprendizagem construtiva

Condições da aprendizagem construtiva

Relativas ao material Relativas ao aprendiz

Busca do

do que se aprende

Significado Sentido

Organização interna
(estrutura lógica e 

conceitual explicita)

Vocabulário e 
terminologia

adaptados ao aluno

Conhecimentos 
prévios sobre 

o tema

Predisposição 
favorável para a 
compreensão

Fonte: Pozo; Crespo, 2009, p.85.

4. Cf. POZO; CRESPO, 2009, p. 85.
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Preparação de atividades

Em relação à preparação de atividades para uma aprendizagem na perspectiva cons-
trutivista, Carvalho e Gil-Pérez (1995, p.48) fazem referência a quatro estratégias de ensino 
a serem consideradas pelo professor, quando se opta pelo desenvolvimento da prática pe-
dagógica como pesquisa. A referência a essas estratégias é acompanhada de exemplos que 
se relacionam ao tema das três situações apresentadas no início do texto, ou seja, ao tema 
“sangue e circulação”, conforme Quadro 3:

Quadro 3 – Exemplos de estratégias de ensino, 
considerando as três situações descritas sobre o  

tema “sangue e circulação”

1. Propor situações problemáticas que sejam acessíveis, gerem interesse e proporcionem 
uma concepção preliminar da tarefa.

Exemplos de problemas:
��Onde existe sangue? Como ele fica dentro do corpo?
��Quando vocês vão ao médico, ele verifica como está seu coração? Como ele faz isso? Por que 

é importante saber como o coração está batendo? Onde fica o coração? Qual sua função (para 
que serve) em nosso corpo? 

Observações: 
a. A escolha dos problemas depende do conhecimento que o professor tem dos alunos da classe e 

do encadeamento com ideias anteriormente discutidas. 

b. Ao invés de partir de questões, o professor pode apresentar situações que gerem questões por 
parte dos alunos. Por exemplo, falando sobre a importância da doação de sangue, sobre trans-
plante de coração, sobre exames de sangue (Quem já fez? Quem mandou fazer? O que o médico 
falou sobre os resultados?). Também se pode partir da observação de um equipamento: estetos-
cópio ou um marcapasso.

c. No caso das duas primeiras questões, o professor poderia associá-las a uma atividade: represen-
tar o sangue na silhueta do corpo humano.
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2. Propor estudo qualitativo das situações problemáticas propostas.

Estudo do problema:

Na dependência das questões discutidas, o estudo qualitativo envolverá as explicações, concepções 
prévias ou hipóteses dos alunos sobre as questões levantadas por eles ou pelo professor, a respeito 
do tema. É o caso, por exemplo, de discutir os esquemas feitos pelos alunos sobre a circulação do 
sangue, através de aspectos como: a que partes do corpo o sangue chega, por que o sangue precisa 
chegar a tais partes ou qual a relação entre o batimento cardíaco e a distribuição do sangue. Essa 
etapa da estratégia envolverá, necessariamente, uma intensa atividade de diálogo entre os alunos e 
deles com o professor. É importante registrar as ideias dos alunos, para que se possa confrontar com 
os momentos seguintes da elaboração do conhecimento.

3. Orientar o tratamento científico dos problemas propostos, incluindo: a invenção de con-
ceitos e emissão de hipóteses (uso das ideias prévias para fazer previsões); elaboração de 
estratégias de resolução; encaminhamento da resolução e análise dos resultados (possibili-
dade de conflito cognoscitivo entre diferentes conceitos).

Exemplo de atividades: 
��Propor a comparação da representação da circulação feita pelos alunos, como esquemas ou 

imagens da circulação humana. Projetar vídeos. Buscar informações na internet.
��Elaborar atividades de medida do batimento cardíaco em diferentes situações: em repouso e 

após exercício físico; em diferentes horas do dia; de pessoas com diferentes idades e outras 
variáveis que possam testar as hipóteses levantadas (gerar conflitos cognitivos).

��Orientar a elaboração de tabelas e gráficos para análise de resultados.

Observações:

a. Esse momento da estratégia está muito vinculado ao anterior. Assim, as primeiras hipóteses se 
iniciam no momento da discussão das concepções dos alunos. 

b. A formulação de novas hipóteses (reconstrução das concepções) deve ocorrer como resultado 
do tratamento do problema e não como um confronto entre as ideias do aluno e os conceitos 
científicos.

c. Por estarmos nos referindo aos alunos de anos iniciais, a colaboração ou intervenção do professor 
nas propostas de resolução do problema deverá ser significativa.
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4. Utilizar os novos conhecimentos em uma variedade de situações, possibilitando realiza-
ção de sínteses e de levantamento de novos problemas e hipóteses.

O encaminhamento dessa etapa também está profundamente associado à anterior. Por exem-
plo, se a aula consistiu em aprender a tomar o pulso e realizar a contagem de batimentos, poderão 
ser levantadas novas questões: o coração bate sempre com a mesma intensidade? Há variação com 
a idade das crianças? E com o horário do dia? Algumas questões levarão a pesquisas, através de 
atividades práticas ou de consulta a diferentes fontes de informação (livros, revistas, jornais, internet, 
especialistas). Poderão gerar o interesse por fazer um estetoscópio improvisado.

Essa etapa também deve se caracterizar como um momento de síntese e de registro por parte 
dos alunos. Essa finalização também é uma das instâncias de avaliação do trabalho, para fins de 
atribuição de notas.

Fonte: Elaboração própria do autor.

É importante reiterar aspectos fundamentais nessa proposta de organização das ativi-
dades: a dinâmica da sala de aula pode determinar outros caminhos para a condução do pro-
cesso ensino-aprendizagem. Por esse motivo, o planejamento não deve ser entendido como 
um roteiro de passos a serem seguidos. O desafio do professor não é só saber planejar, mas 
ter capacidade de improvisação para atender as circunstâncias de cada momento da aula.

Dirigir a atividade dos alunos

 Também considerando a proposta de Carvalho e Gil-Pérez (1995, p. 52), encontramos 
uma série de habilidades importantes para o professor de Ciências, que estão correlacionados 
ao que foi denominado de saber dirigir a atividade dos alunos. São elas:

1. Apresentar as atividades de maneira a permitir uma ideia geral da tarefa e a 
possibilidade do aluno se interessar pela mesma.

2. Dirigir de forma ordenada as atividades de aprendizagem, possibilitando 
o trabalho de pequenos grupos, o intercâmbio de ideias e informações, e 
tomando decisões que contemplem o contexto e a diversidade da sala de aula.

3. Valorizar as contribuições dos alunos, realizando sínteses e orientando 
devidamente o desenvolvimento da tarefa.

4. Fornecer informações que permitam aos alunos avaliarem seus trabalhos e 
que abram novas perspectivas de aprendizagem.

5. Estabelecer um clima adequado ao bom funcionamento da aula, através de 
bom relacionamento com os alunos (cordialidade e aceitação das opiniões).
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6. Favorecer as interações frutíferas entre a aula, a escola e o meio exterior.

7. Ser capaz de dirigir o trabalho de várias equipes de “pesquisadores iniciantes”, 
demonstrando interesse pelo seu trabalho e pelos avanços dos alunos.

Atividades: características  
e formas de organização

Se as atividades são fundamentais em um processo construtivo de aprendizagem, duas 
questões precisam ser tratadas quando se pensa no trabalho de sala de aula: 

�� Que características devem ter as atividades para uma aprendizagem não ape-
nas de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, mas que favore-
çam o aprender a aprender?

�� Como podemos organizar as atividades para o desenvolvimento das aulas?

Partindo dos princípios de uma concepção construtivista, Zabala (1998, p. 165) rela-
ciona oito aspectos importantes quando se prepara atividades de ensino em uma perspectiva 
construtivista. Para tanto, elas devem:

1. possibilitar o conhecimento das concepções prévias do aluno em relação aos 
novos conteúdos de aprendizagem;

2. ser colocadas ao aluno de modo que os conteúdos sejam significativos e 
funcionais;

3. ser adequadas ao nível de desenvolvimento;

4. constituir  um desafio acessível ao aluno, permitindo criar zonas de 
desenvolvimento proximal e nelas intervir;

5. provocar um conflito cognitivo e promover atividade mental do aluno, para 
estabelecer relações entre os novo conteúdos e os conhecimento prévios;

6. fomentar uma atitude favorável (motivação) à aprendizagem de novos conteúdos;

7. estimular autoestima e autoconceito, isto é, possibilitar ao aluno que experimente 
o que aprendeu em algum grau e que seu esforço valeu a pena;

8. ajudar ao aluno no desenvolvimento de destreza relacionadas com o aprender a 
aprender, favorecendo o desenvolvimento de autonomia na aprendizagem.
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 Em relação às formas de organização das atividades de ensino, o documento 
Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para o Ensino 
Fundamental: ciclo I  (SÃO PAULO, 2007, p. 121) sugere a possibilidade de quatro modali-
dades de organização para a abordagem dos conteúdos: atividades sequenciadas, atividades 
permanentes, projetos e atividades ocasionais. Transcrevemos a seguir as informações so-
bre cada modalidade:

Quadro 4– Modalidades de organização dos conteúdos
Atividades

Sequenciadas
Atividades

Permanentes
Projetos

Atividades
Ocasionais

O que são

São situações 
didáticas articuladas, 
que possuem uma 
sequência de realização 
cujo principal critério é 
o nível de dificuldade 
– há uma progressão 
de desafios que 
devem ser enfrentados 
pelos alunos para 
que construam 
um determinado 
conhecimento.

São situações 
didáticas propostas 
com regularidade, 
cujo objetivo é 
constituir atitudes, 
desenvolver hábitos 
etc. Por exemplo, 
para ampliar o
repertório de 
estratégias de 
cálculo mental é 
preciso participar 
sistematicamente de 
situações em que 
esse conteúdo esteja 
em jogo.

São situações 
didáticas que se 
articulam em razão 
de um objetivo 
(situação problema) e 
de um produto final. 
Contextualizam as 
atividades e podem ser 
interdisciplinares.

São situações 
ocasionais em que 
algum conteúdo 
significativo é 
trabalhado sem que 
tenha relação direta 
com o que está sendo 
desenvolvido nas 
outras atividades ou
projetos, ou situações 
de sistematização de 
algum conhecimento 
estudado em outras 
atividades ou projetos.

Características

Funcionam de forma 
parecida com os 
projetos e podem 
integrá-los, mas 
o produto final é 
apenas uma atividade 
de sistematização/ 
fechamento.

A marca principal 
dessas situações 
é a regularidade e, 
por isso, possibilita 
contato intenso com 
um tipo de conteúdo/
assunto.

Ter uma finalidade 
compartilhada por 
todos os envolvidos, 
que se expressa 
na realização de 
um produto final, 
cuja construção 
desencadeou o 
projeto.

Tratam de conteúdos 
significativos, ainda 
que não façam parte 
do currículo da série, 
ou sistematizam 
conhecimentos 
estudados.

Tempo de
duração

Variável.

Repetem-se de 
forma sistemática e 
previsível – semanal, 
quinzenal ou 
mensalmente.

Depende dos objetivos
propostos – podem 
ser dias ou meses. 
Quando de longa 
duração, os 
projetos permitem o 
planejamento de suas 
etapas e a distribuição 
do tempo com os 
alunos.

Variável, mas 
normalmente trata-
se de uma atividade 
única.

Fonte: SÃO PAULO, 2007, p. 121.
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No mesmo documento referido anteriormente, quando da discussão da área de conhe-
cimento Natureza e Sociedade, poderão ser encontrados exemplos de cada um dos três tipos 
de atividades, em especial sobre as atividades sequenciadas (SÃO PAULO, 2007, p. 166-178).

5. Estratégias de ensino e materiais didáticos

No decorrer desse texto, por várias vezes, destacamos a importância de uma aprendi-
zagem com participação ativa do aluno. Também foram mostrados exemplos de situações de 
ensino em que o professor utilizou-se de diferentes estratégias na abordagem dos conteúdos. 
Apenas na descrição e análise das três situações de ensino, fizemos referência a termos como: 
exposição tradicional, exposição dialogada, método de projetos, demonstração, experimento, 
atividades práticas, trabalho em grupo, quadro negro, prancha ou cartaz, livro didático, ob-
jetos de ensino.

Também procuramos relacionar as diferentes estratégias e materiais didáticos aos objeti-
vos do ensino-aprendizagem. Quando escolhemos essa e não aquela técnica, esse ou aquele ma-
terial didático, devemos considerar os conteúdos – conceituais, procedimentais ou atitudinais 
– com que estamos trabalhando e, sobretudo, a aprendizagem que pretendemos como resultado 
final. Como vimos nos exemplos, a técnica expositiva pode servir para uma aprendizagem 
mecânica ou para uma aprendizagem significativa. Igualmente, podemos usar um objeto para 
ilustrar um conceito ou para servir como elemento motivador para a participação ativa do alu-
no. Se o objetivo da aprendizagem é a memorização de fatos ou conceitos, em sua forma final, a 
exposição e uma demonstração ilustrativa poderão ser suficientes. Ao contrário, se o professor 
tem como objetivo uma aprendizagem em que o aluno participa da assimilação do conceito, se 
os conteúdos procedimentais e atitudinais são relevantes, outras estratégias serão mais adequa-
das, inclusive a exposição em determinados momentos.

Assim, no ensino de Ciências Naturais todas as técnicas e materiais didáticos podem ser 
relevantes. Todavia, em determinadas situações, existem algumas técnicas e determinados ma-
teriais didáticos que serão mais adequados. Por exemplo, a observação de um determinado am-
biente natural, feito com o propósito de coleta de dados para levantar ou discutir questões sobre 
a relação homem-ambiente, será mais bem conduzida e com maiores possibilidades de sucesso, 
se forem observados os elementos que constituem o trabalho de campo. Se quisermos envolver 
ativamente o aluno na solução de um problema – por exemplo, como se formam as gotas do lado 
de fora de um copo com água gelada? – o experimento investigativo será mais adequado.

Também não podemos nos esquecer de que as atividades de ciências estão incluídas no 
contexto geral da aprendizagem de outras habilidades importantes para as crianças, como é o 
caso da leitura e do registro, e da organização das informações, com a utilização de diferentes 
meios (relatórios, desenhos, tabelas, gráficos, esquemas). 
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Por mais simples que seja uma atividade, ela poderá ser um rico espaço de desenvolvi-
mento de várias habilidades e competências. O ensino de Ciências é muito favorável a essa 
diversidade de situações de aprendizagem. Reconhecemos a complexidade da tarefa de ensinar 
Ciências nos anos iniciais que pode resultar na possibilidade de um professor se acomodar, 
desenvolvendo um trabalho mais tradicional, apoiado exclusivamente no livro didático. 

 A superação dessa realidade demanda um esforço individual e um trabalho coletivo 
da escola, com ações significativas por parte do poder público na formação profissional e na 
melhoria das condições de trabalho do professor. Fechamos este texto com uma questão central 
para a reflexão: Quando conseguiremos juntar essas três condições?
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