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Resumo 

Este artigo de cunho teórico é uma tentativa de descrever as razões para ensinar ciências 
naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental e a relevância da relação intersubjetiva 
como possibilidade no processo da construção do saber. A pesquisa foi importantíssima, pois 
nos permitiu adquirir, durante a elaboração, conhecimentos importantes para a nossa prática 
em sala de aula, possibilitando-nos apreciarmos a magnitude da ciência que nos rodeia em 
todo o âmbito educacional; procurando estabelecer algumas questões: A importância dos 
conhecimentos científicos em Ciências Naturais para a vida dos educandos; Os aspectos 
proeminentes devem ser enfatizados ao se ensinar Ciências Naturais, nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental; A intersubjetividade como possibilidade no processo de aprendizagem. 
Validando a necessidade de inovações para que os alunos aprendam eficientemente e eficaz. 

Palavras chave: anos iniciais do ensino fundamental, ensino de ciências naturais, 
intersubjetividade. 
 

 
Resumen 
Este artículo teórico es un intento de describir las razones para la enseñanza de las ciencias 
naturales en los primeros años de la escuela primaria y la importancia de la relación 
intersubjetiva como una posibilidad en el proceso de construcción del conocimiento. La 
investigación fue importante porque nos ha permitido adquirir, durante la preparación, el 
conocimiento importante para nuestra práctica en el aula, lo que nos permite apreciar la 
magnitud de la ciencia que nos rodea en cualquier contexto educativo, tratando de establecer 
algunos temas: La importancia de la el conocimiento científico en las ciencias naturales a la 
vida de los estudiantes; las características más destacadas hay que destacar en la enseñanza de 
las ciencias naturales en los primeros años de escuela primaria, la intersubjetividad como una 
posibilidad en el proceso de aprendizaje. Validación de la necesidad de innovaciones que los 
estudiantes aprendan de manera eficiente y eficaz. 
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Palabras clave: los primeros años de enseñanza en la escuela elemental, de las ciencias 
naturales, la intersubjetividad. 
 

 

 

1. Introdução 

A ciência é o conhecimento claro e evidente de algo, fundado quer sobre princípios evidentes 

e demonstrações, quer sobre raciocínios experimentais, ou ainda sobre a análise das 

sociedades e dos fatos humanos. Esta definição permite distinguir os três tipos de ciência: as 

ciências formais, compreendendo a Matemática e as ciências matemáticas como a física 

teórica; as ciências físico-químicas e experimentais (ciências da natureza e da matéria, 

biologia, medicina); as ciências sociais, que se referem ao homem, a sua história, o seu 

comportamento, a língua, o social, o psicológico, a política. No entanto, os seus limites são 

leves; em outras palavras, não existe categorização sistemática dos tipos de ciência, o que 

constitui, além disso, um questionamento epistemológico. 

O presente trabalho faz alusão ao ensino de Ciências Naturais no Brasil, trazendo alguns 

apontamentos. Um breve panorama sobre o ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. E a intersubjetividade como possibilidade no processo da construção do 

saber. 

Tendo em vista que o ensino de Ciências com seus métodos, linguagem e conteúdos próprios, 

tem o objetivo de promover a formação integral do cidadão, como ser pensante e atuante, e 

como corresponsável pelos destinos da sociedade. 

A criança, desde os anos iniciais de escolaridade, é cidadã que se constrói através de inúmeros 

atos interativos com os outros e com o meio em que vive. 

Ela é sujeito de seus conhecimentos. “O propósito mais geral do ensino das Ciências deverá 

ser incentivar a emergência de uma cidadania esclarecida, capaz de usar os recursos 

intelectuais da Ciência para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento do Homem 

como ser humano”. (CARMO, 1991, p. 146). 

Portanto, esse trabalho irá nos mostrar a relevância do ensino de Ciências Naturais e sua 

contribuição para a sociedade, bem como a importância da relação intersubjetiva no processo 

educacional. 

 

2. O Ensino de Ciências Naturais no Brasil: alguns apontamentos. 
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Neste tópico serão apresentados alguns apontamentos sobre o Ensino de Ciências Naturais no 

Brasil que retratam um pouco da história ao longo do desenvolvimento desta disciplina. 

Primeiramente o ensino de Ciências Naturais é marcado pelo tradicionalismo, que segundo 

Amaral (2000) imperou em várias partes do mundo nos anos 50. Esta perspectiva é percebida 

pelos conhecimentos científicos encarados como verdades absolutas, com evidência num 

processo de repetição, na memorização de algo pronto e acabado. Neste contexto a posição do 

professor era de neutralidade perante os modelos curriculares elaborados por especialistas. 

Segundo Lopes e Macedo (2004) neste mesmo período, depois da Segunda Guerra Mundial, 

as Ciências passaram a ter uma posição de unir o mundo que estava dividido. No Brasil 

alguns fomentos foram realizados através de ações governamentais, como por exemplo, a 

criação do Instituto Brasileiro de Ciências e Cultura. Em 1960 foram criados centros de 

ciências; nas décadas de 70 e 80 o Ensino de Ciências foi amparado pelo Programa de 

Expansão e Melhoria de Ensino. Atualmente o Centro Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) desenvolve ainda Programa em Ciência e Tecnologia. 

Impulsionados por esta dimensão surge programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática. Contribuindo, desse modo, na criação substancial de princípios teóricos e 

metodológicos. 

Foi a partir destes princípios que se chegou ao início da educação liberal, evoluindo para uma 

pedagogia renovada, não excluindo a tradicional, mas caminhando paralelo. Desta renovação 

e pela configuração do desenvolvimento tecnológico surge a forma da ‘Ciência, Tecnologia e 

Sociedade’ (CTS), difundida até hoje, acrescida o Ambiente (CTSA), refletindo sobre as 

questões ambientais (PAIXÃO e CACHAPUZ, 1999). 

Dos anos 80 até hoje, segundo os PCN de Ciências (1997) a produção acadêmica é vasta 

voltada à investigação das pré-concepções de crianças e adolescentes sobre os fenômenos 

naturais e suas relações com os conceitos científicos. Partindo para dois pressupostos básicos: 

o conhecimento provém do envolvimento do aluno com sua construção e os conceitos prévios 

dos alunos possuem relevância no processo de aprendizagem. E ainda, enfatiza que a 

construção do conhecimento científico exige relações com os valores humanos, à elaboração 

de uma visão de Ciência que busque atingir os diferentes métodos das ciências. 

Os anos iniciais do Ensino Fundamental vem marcado com peculiaridades que são específicas 

por conta da faixa etária, da formação de valores e outros fatores. Tendo especificidades 

também no que diz respeito ao ensino de Ciências Naturais como veremos a seguir num breve 

panorama. 
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3. Ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental: um breve 
panorama. 

Muito se tem discutido e escrito sobre a importância do ensino de Ciências Naturais em todos 

os níveis de escolaridade. A importância do ensino de Ciências é reconhecida por 

pesquisadores da área em todo o mundo, havendo uma concordância relativa à inclusão de 

temas relacionados à Ciência e à Tecnologia nos anos iniciais. Apesar da convergência de 

opiniões e de sua incorporação pelas propostas curriculares e planejamentos escolares, ainda 

hoje em dia a criança sai da escola com conhecimentos científicos insuficientes para 

compreender o mundo que a cerca. (ASTOLFI, 1990). 

Diante de tal fato, podem ser formuladas questões como: Qual é, afinal, a importância do 

Ensino de Ciências Naturais para a vida dos educandos? Quais aspectos devem ser 

enfatizados ao se ensinar Ciências Naturais? Quais as demandas da sociedade em decorrência 

do desenvolvimento científico e tecnológico? Como as pessoas e as escolas deveriam agir 

perante o amplo desenvolvimento da ciência e da técnica? 

Considerando que a Ciência e a Tecnologia desempenham um papel muito importante na 

escola elementar, em 1983, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) elencou algumas justificativas para a inclusão desses temas nos currículos 

escolares (UNESCO apud HARLEN, 1994, p. 28-29): 

• As ciências podem ajudar as crianças a pensar de maneira lógica sobre os 
fatos cotidianos e a resolver problemas práticos simples. 
• As ciências, e suas aplicações tecnológicas, podem ajudar a melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. As ciências e a tecnologia são atividades 
socialmente úteis que esperamos sejam familiares às crianças. 
Dado que o mundo tende a orientar-se cada vez mais num sentido científico 
e tecnológico, é importante que os futuros cidadãos se preparem para viver 
nele. 
• As ciências podem promover o desenvolvimento intelectual das crianças. 
• As ciências podem ajudar positivamente as crianças em outras áreas, 
especialmente em linguagem e matemática. 
• Numerosas crianças de muitos países deixam de estudar ao acabar a escola 
primária, sendo esta a única oportunidade de que dispõem para explorar seu 
ambiente de um modo lógico e sistemático. 
• As ciências nas escolas primárias podem ser realmente divertidas.  

Com estas justificativas fica clara a importância das Ciências para as crianças no intuito de 

resolver problemas lógicos, visando uma qualidade de vida a partir do envolvimento da 

criança com o ambiente em que vive. 

Segundo Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986 p. 26-27): 
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[...] o ensino de ciências no primeiro grau, entre outros aspectos, deve 
contribuir para o domínio das técnicas de leitura e escrita; permitir o 
aprendizado dos conceitos básicos das ciências naturais e da aplicação dos 
princípios aprendidos a situações práticas; possibilitar a compreensão das 
relações entre a ciência e a sociedade e dos mecanismos de produção e 
apropriação dos conhecimentos científicos e tecnológicos; garantir a 
transmissão e a sistematização dos saberes e da cultura regional e local. 
 

As razões apontadas acima se contrapõem ao ensino livresco, decoreba, acrítico e a - histórico 

ministrado na maioria das escolas. Para mudar esta realidade, torna-se necessário desenvolver 

um ensino de Ciências Naturais que tenha como foco, nos anos iniciais de escolaridade, “a 

ação da criança, a sua participação ativa durante o processo de aquisição do conhecimento, a 

partir de desafiadoras atividades de aprendizagem”. (Frizzo e Marin, 1989, p. 14). 

Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986) afirmam também que o ensino de Ciências, além dos 

conhecimentos, experiências e habilidades inerentes a esta matéria, deve desenvolver o 

pensamento lógico e a vivência de momentos de investigação, convergindo para o 

desenvolvimento das capacidades de observação, reflexão, criação, discriminação de valores, 

julgamento, comunicação, convívio, cooperação, decisão, ação, entendidos como sendo 

objetivos do processo educativo. Estas habilidades descritas são instrumentos de suma 

importância para a vida do educando, pois, em muitas situações de sua existência, estas 

estarão presentes e, é em nível elementar que estas podem ser iniciadas, permitindo ao aluno 

discutir e analisar o conhecimento que está sendo construído. 

O ensino de Ciências nos Anos Iniciais deverá propiciar a todos os cidadãos os 

conhecimentos e oportunidades de desenvolvimento de capacidades necessárias para se 

orientarem nesta sociedade complexa, compreendendo o que se passa à sua volta, tomando 

posição e intervindo na sua realidade. 

Desta maneira, possibilitaremos condições para que o educando exerça a sua cidadania. “Para 

o exercício pleno da cidadania, um mínimo de formação básica em ciências deve ser 

desenvolvido, de modo a fornecer instrumentos que possibilitem uma melhor compreensão da 

sociedade em que vivemos” (Delizoicov e Angotti, 1990, p.56). Assim, todos os indivíduos 

devem receber uma formação mínima em Ciências  Naturais para a sua formação cultural, 

uma vez que o "corpus" do conhecimento científico das Ciências Naturais é parte constitutiva 

da cultura elaborada. Ademais, é no âmbito dos anos iniciais que a criança constrói seus 

conceitos e apreende de modo mais significativo o ambiente que a rodeia, através da 

apropriação e compreensão dos significados apresentados mediante o ensino das Ciências 

Naturais. 
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No que respeita ao exercício da cidadania, Fumagalli (1998, p. 15) explicita que se deve 

perceber o aluno dos anos iniciais também como sujeito social de sua própria história: 

Cada vez que escuto que as crianças pequenas não podem aprender ciências, 
entendo que essa afirmação comporta não somente a incompreensão das 
características psicológicas do pensamento infantil, mas também a 
desvalorização da criança como sujeito social. Nesse sentido, parece que é 
esquecido que as crianças não são somente ‘o futuro’ e sim que são ‘hoje’ 
sujeitos integrantes do corpo social e que, portanto, têm o mesmo direito que 
os adultos de apropriar-se da cultura elaborada pelo conjunto da sociedade 
para utilizá-la na explicação e na transformação do mundo que a cerca. E 
apropriar-se da cultura elaborada é apropriar-se também do conhecimento 
científico, já que este é uma parte constitutiva dessa cultura. 

Esta autora afirma ainda que não ensinar Ciências Naturais nos anos iniciais, utilizando-se do 

argumento que as crianças não possuem capacidades intelectuais, é uma forma de discriminá-

las como sujeitos sociais. Defende ainda que, embora no discurso pedagógico reconhece-se a 

importância social de abordar as ciências no nível básico de educação, na prática escolar o 

conhecimento científico e tecnológico parece estar ausente, tendo em vista a prioridade ao 

ensino das matérias chamadas instrumentais (Matemática e Linguagem). Desta forma, o 

ensino de Ciências, principalmente nos primeiros e segundos anos, ocupa um lugar residual, 

no qual chega a ser fortuito. 

Fumagalli (1998, p. 18) afirma também que se deve valorizar a prática social 

presente nas crianças. Quando se ensina Ciências Naturais, nos anos iniciais, está-se 

formando o cidadão e não apenas futuros cidadãos. Argumenta que os alunos, “enquanto 

integrantes do corpo social atual, podem ser hoje também responsáveis pelo cuidado do meio 

ambiente, podem agir hoje de forma consciente e solidária em relação a temas vinculados ao 

bem-estar da sociedade da qual fazem parte”. Valorizando a criança como sujeito social atual, 

estar-se-á contribuindo para a sua ação como adulto responsável e crítico na sociedade. 

HARLEN (1989, p. 35-36) apresenta três argumentos para a introdução de temas relativos às 

ciências na escolarização elementar: 

a) As crianças constroem ideias sobre o mundo que as rodeia, 
independentemente de estarem estudando ou não ciências na escola. As 
ideias por elas desenvolvidas não apresentam um enfoque científico de 
exploração do mundo e, podem, inclusive, obstaculizar a aprendizagem em 
ciências nos graus subsequentes de sua escolarização. Assim, se os assuntos 
de ciência não forem ensinados às crianças, a escola estará contribuindo para 
que elas fiquem apenas com seus próprios pensamentos sobre os mesmo, 
dificultando a troca de pontos de vista com outras pessoas. 
b) A construção de conceitos e o desenvolvimento do conhecimento não são 
independentes do desenvolvimento de habilidades intelectuais. Portanto, é 
difícil ensinar um “enfoque científico”, se não são fornecidas às crianças 
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melhores oportunidades para conseguir tratar (processar) as informações 
obtidas. 
c) Se as crianças, na escola, não entrarem em contato com a experiência 
sistemática da atividade científica, irão desenvolver posturas ditadas por 
outras esferas sociais, que poderão repercutir por toda a sua vida. 

Estes três argumentos enfatiza o envolvimento das crianças com as ciências com o meio, o 

conhecimento científico deve ser construído a partir desse envolvimento a fim de melhor 

processar o enfoque científico e quando isso não ocorre poderá repercutir em toda a vida da 

criança, causando lacunas que poderão ser prejudiciais. 

Pretto (1995, p. 19), ao discutir o ensino de Ciências nos livros didáticos, apresenta quatro 

argumentos em sua defesa no Ensino Fundamental: “O conhecimento científico é uma 

maneira de se interpretar os fenômenos naturais; a ciência é parte integrante da cultura; a 

ciência faz parte da história das diferentes formas de organização da sociedade; e o 

desenvolvimento científico e tecnológico é cada vez mais acentuado”. 

As crianças, desde cedo, precisam conhecer e interpretar os fenômenos naturais, situando-se 

no Universo em que estão inseridas e interpretando a Natureza, visto que a Ciência precisa ser 

entendida como um elemento da Cultura e que os conhecimentos científicos e tecnológicos 

desenvolvem-se em grande escala na nossa sociedade, resultante do trabalho do ser humano, 

do seu esforço criador, e não de um momento mágico, no qual o cria, a partir do nada, teorias 

e leis. 

Pretto, (1995, p. 19-20) afirma: 

Ao considerar ciência como um elemento do universo cultural, deve-se 
considerar que ela possui uma história. A produção do conhecimento 
científico está relacionada com os diversos momentos históricos do seu 
surgimento, recebendo influências das instâncias econômicas, sociais, 
políticas, religiosas, entre outras, e também sobre elas exercendo a sua 
influência.  

O ensino de Ciências Naturais não deveria ser desenvolvido como um elemento independente 

do todo social e, além disso, pode auxiliar o cidadão na compreensão das múltiplas questões 

com as quais lidamos no nosso cotidiano e que envolvem elementos da ciência e da técnica. 

Pode-se pensar que o ensino de Ciências Naturais deva contribuir para o próprio crescimento 

da Ciência, garantindo a formação inicial e o estímulo à posterior profissionalização dos 

cientistas e técnicos aptos a dar respostas às necessidades sociais (CARMO, 1991). Não 

obstante, sua principal função deverá ser a de proporcionar aos indivíduos uma melhor 

compreensão não só da Ciência e de sua natureza, como também do papel da ciência na 

sociedade atual. Assim, o ensino de Ciências Naturais possibilitará a todos os alunos uma 
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formação científica básica, capacitando-os a compreender o funcionamento de seu mundo, ao 

mesmo tempo em que pode incentivá-los a prosseguir seus estudos nos campos da ciência e 

da técnica. 

Uma possibilidade para que a criança possa construir o conhecimento no que diz respeito as 

Ciências Naturais seria as relações intersubjetivas, a transcendência das afinidades, onde o 

professor possibilitando a intersubjetividade poderá possibilitar a construção do saber.  

 

4. A intersubjetividade como possibilidade de construção do saber nas Ciências 
Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

 

O ser humano constitui-se mediante a aprendizagem, no recurso ao mundo da vida e ao agir 

comunicativo. Ele não nasce pronto ou pré-definido. Nasce como possibilidade, referido ao 

outro, à cultura e a historia. Por isso, podemos defini-lo como um ser em constante construção 

e reconstrução, um ser histórico, social e circunstanciado. Diferencia-se, o humano, das outras 

espécies animais por desenvolver-se simbolicamente, dotando a própria existência e o mundo 

ao seu redor de sentido. Além dos elementos biológicos e hereditários, confluem no processo 

de humanização elementos simbólicos, culturais e sociais. Ou seja, ao nascer, o homem 

adentra num mundo simbolicamente estruturado, no qual entrará em contato com outros 

humanos e com uma cultura específica. Desse contato e mediante processos de aprendizagem, 

singulariliza-se ao mesmo tempo em que se socializa. 

É para além desta socialização que chegamos a intersubjetividade, a transcendência nas 

relações para a construção do conhecimento, que é um desafio espiritual, como é enunciado:  

A tarefa de educar contém enorme desafio espiritual. Educar é fazer 
desabrochar o que há de melhor dentro de cada um dos nossos alunos... 
Educar é ajudar a descobrir as potencialidades dos alunos e fazê-las 
operativas. É fazê-los descobrir os próprios medos e aprender a superá-los. E 
isso é tarefa altamente espiritual. (JULIATTO, 2009, p. 49) 
 

Com esta afirmação Juliatto assume o papel de educador no paradigma progressista, 

transdisciplinar, em que este deve ser um mediador/interlocutor no desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno. Espiritual no sentido da transcendência, daquilo que está além dos 

meros conceitos e perpassa sobre a esfera atitudinal e procedimental, levando o discente não 

apenas a aprender conceitos, mas aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser (DELORS, 1998). 

É nesta perspectiva que surge a intersubjetividade, a qual Vygotski (1998) nos chama atenção 

como fundamental para o processo de ensino e aprendizagem, quando ele enfatiza a 
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internalização dos processos interpessoais, que seriam transformados em processos 

intrapessoais e ainda em suas referências à “zona de desenvolvimento proximal”, onde o 

aluno pode ser pensado como protagonista e o professor como facilitador, desmistificando a 

visão de que a aprendizagem acontece a partir da transmissão e passando a perceber que o 

conhecimento se processa nas relações intersubjetivas. 

São nestas relações, quer seja na família, no grupo de amigos, na vizinhança e também, de 

forma sistemática, na escola que o saber é construído. É o grupo cultural ao qual o indivíduo 

pertence que lhe fornece formas de perceber e organizar o real. Isto, contudo, sem deixar de 

assinalar que o indivíduo está num processo de criação e de interpretação contínuas 

(OLIVEIRA, 1993).  

E este processo de criação e de interpretações contínuas é e deve ser reforçado pelo professor, 

principalmente no que diz respeito a sua relação com o aluno, sendo que esta relação é o que 

poderá motivar a aceleração desta ação e assim nos distancia tanto do perigo de incorporação 

de uma dada teoria, como se fosse a resposta última para nossas questões, quanto de uma 

concepção tecnicista, voltada para estatísticas e metas a serem atingidas de forma 

preestabelecidas (ROCHA, 2001).  

Diante destas afirmações fica evidente que a educação, o ensino de Ciências Naturais, deve 

ser visto como algo transformador, de relações que estão interligadas, o professor não ensina 

só, o aluno não aprende só, existe uma co-relação no processo de aprendizagem que quando 

melhor forem as relações, melhor poderá acontecer a aprendizagem. 

A escola pode ser um lugar de mudança entre a tradição e a criação do sujeito. Para que ela 

exista enquanto “espaço potencial”, há que se ter um encontro professor/aluno que permita 

isto. Um encontro no qual o que se aprende e o que se ensina seja significativo para ambos os 

participantes. Neste sentido, o educar poderia visar à criação de condições para que se 

estabeleça uma ponte entre a tradição (o já instituído) e a criação (novos conjuntos de 

conhecimentos a serem acumulados). 

Para que a aprendizagem aconteça a partir deste encontro significativo ela tem que ser 

prazerosa, permitindo o gozo, o bem estar (CHARLOT, 2005), possibilitando uma autonomia; 

que, no entanto, não pode ser dissociada do “ser” do sujeito, não pode ser dissociada da 

“continuidade do sentimento de existir”. Ou seja, a autonomia aqui não pode ser vista 

somente como intelectual ou dependente apenas do desenvolvimento das “estruturas 

cognitivas”. Ela é dependente, sim, das condições que o ambiente proporciona e da interação 

que se estabelece entre esses dois seres.  
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O conhecimento é histórico, jamais é dado ou está acabado. Isto nos afasta de uma concepção 

autoritária de conhecimento como verdade última, posto que ele depende da ação 

transformadora do ser humano, criando cultura e também se transformando. Esta ênfase na 

relação intersubjetiva pode ser percebida quando Vygotski (1998) se refere à zona de 

desenvolvimento proximal na qual atuam os outros (professor ou alunos) para que aquilo que 

a criança faz hoje com ajuda, ela possa fazer sozinha amanhã. O conceito de “zona de 

desenvolvimento proximal” se refere: 

A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes (VYGOTSKI, 1998, p. 112). 
 

Reflexão neste sentido, que conceba uma construção de conhecimento na relação 

aluno/professor, ou uma construção subjetiva criativa a partir de uma dada interação, deve, de 

forma conceitualmente rigorosa, possibilitar imaginar a educação enquanto um espaço de 

criação. Podemos conceber, portanto, o espaço educacional como um lugar de criação, na 

medida em que permita autonomia e autocriação do aluno e do professor. O importante é 

trabalhar na direção de se pensar o espaço educacional através das questões da 

responsabilidade e do reconhecimento mútuo que permitam sujeitos de ação e de criação. 

É neste contexto que se deve ser repensada a construção do saber no ensino de ciências 

naturais nos anos iniciais do ensino fundamental. Pautado nas relações intersubjetivas, 

partindo do princípio que quanto melhor for a relação entre o professor/educando e educando/ 

educando, melhor será a produção do saber. Tendo em vista que os alunos dos anos iniciais 

estão na fase da formação da personalidade e as assimilações ocorrem de forma mais ágil, 

ampliando os esquemas mentais que devem ser proporcionados pelo professor, num ambiente 

propício onde a relação intersubjetiva possa harmonizar o saber que objetiva ser construído. 

 

5. Considerações Finais 

A disciplina de Ciências Naturais nos anos iniciais pode ser muito mais explorada pelos 

professores. Percebemos que esse estudo, ainda é deixado de lado, dando prioridades às 

matérias mais básicas, e que, supostamente, os alunos irão necessitar ter mais conhecimento. 

As Ciências Naturais podem ser estimuladora, inovadora e atrativa aos olhos das crianças, 

pois qual criança não se interessa pela natureza, pelas novas descobertas, experimentos. O 
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professor pode utilizar inúmeros artifícios para conquistar seu aluno, podendo trabalhar ao 

mesmo tempo com várias disciplinas. 

Analisando tudo isso, constata-se a existência de inúmeras críticas relacionadas, em especial, 

aos procedimentos de ensino empregados pelos docentes, assim como a sua formação inicial e 

continuada e à utilização do livro didático no magistério dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

De início, deve-se considerar que as crianças adoram aprender. Portanto, é vital que os 

professores levem em consideração que as crianças, mesmo antes de frequentarem a escola, 

manifestam um interesse muito grande pelas coisas da natureza, apresentando curiosidades, 

demonstrando interesse para descobrir como as coisas funcionam e repetindo incansavelmente 

suas dúvidas e os porquês. A criança mostra curiosidade pelo ambiente em que vive. Assim, 

ao estudar o ambiente, ela estará se envolvendo em situações reais com as quais está 

familiarizada. Por outro lado, dependendo das suas vivências na escola, esta curiosidade pode 

se perder a medida que ela avança na escolaridade. 

De fato, é notório o descompasso que existe entre o ensinado em sala de aula e a realidade dos 

alunos, o que torna as aulas de Ciências Naturais irrelevantes e sem significado, pois o que se 

veicula nas escolas quase nunca se relaciona com os conhecimentos anteriormente 

construídos pelos educandos. 

Entretanto, a prática pedagógica deveria oportunizar, para além do exercício da verbalização 

de ideias, discutir as causas dos fenômenos, entender os mecanismos dos processos que estão 

estudando, analisar onde e como aquele conhecimento apresentado em sala de aula está 

presente em sua vida e, sempre que possível, relacionar as implicações destes conhecimentos 

na sociedade. 

Para tal, faz-se necessário uma mudança de postura do professor, utilizando-se da relação 

intersubjetiva para que a aprendizagem aconteça de forma eficiente e eficaz. Deste modo 

favorecerá para que a sala de aula seja um espaço de construção do saber, onde o papel do 

professor seja de facilitador da aprendizagem e o aluno seja protagonista nesta construção. 
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