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RESUMO

A ideia do papel fundamental dos conhecimentos prévios no processo de aprendizagem é bastante
pertinente, contudo, se faz necessário refletir sobre as implicações de tais conhecimentos no ensino
de Ciências, pois, há pelo menos cinquenta anos, Bachelard (1938) já atentava para a premissa de
que conhecimentos oriundos das relações cotidianas por serem elaborados em fragilidades do senso
comum podem se constituir como obstáculo a cultura científica. Respaldados na pesquisa qualitativa,
fizemos análise de conteúdo nas obras de Carvalho (2013), Campos e Nigro (1999) e Pozo e Crespo
(1999) o que tornou possível a inferência de que o professor, principalmente dos anos iniciais, deve
tomar cuidado para não resvalar em falsos sentimentos de que o aluno pelo simples fato de está em
sala de aula, diante do conhecimento científico em sua versão pronta, passa a utilizar, por
consequência, os conhecimentos científicos em detrimento dos conhecimentos prévios para fazer a
leitura do mundo. A fim de evitar essa situação, delineamos no presente estudo a assertiva de que o
professor deve mudar de cultura didática, o que demanda aulas nas dimensões conceituais,
procedimentais e atitudinais de forma articulada.

Palavras – chaves: ensino de ciências; conhecimentos prévios; conhecimentos científicos

ABSTRACT

The idea of the fundamental role of prior knowledge in the learning process is quite pertinent, however,
if it is necessary to reflect on the implications of such knowledge in science education, for at least fifty
years, Bachelard (1938) was already attentive to the premise that knowledge derived from everyday
relationships because they are elaborated in common sense fragilities may constitute an obstacle to
scientific culture. Based on qualitative research, we did content analysis in the works of Carvalho
(2013), Campos and Nigro (1999) and Pozo and Crespo (1999), which made possible the inference
that the teacher, especially in the early years, should be careful to not to slip into false feelings that the
student, for the simple fact of being in the classroom, in the face of scientific knowledge in its ready
version, starts to use, therefore, the scientific knowledge to the detriment of the previous knowledge to
make the reading of the world. In order to avoid this situation, we delineate in the present study the
assertion that the teacher must change didactic culture, which demands classes in the conceptual,
procedural and attitudinal dimensions in an articulated way.

Keywords: science teaching; previous knowledge; scientific knowledge

Introdução

Bachelard (1938) destaca que é surpreendente que os professores de Ciências, em uma escala ainda
maior que outros professores, não tenham o conhecimento de que alguém não possa compreender.
Isso acontece por alguns fatores relacionados à concepção dos professores, são alguns deles: Não
considerar o erro como elemento presente no processo de conhecer; partir do pressuposto de que
para reconstruir conhecimentos mal concebidos, ou mesmo, que para entender uma demonstração
experimental se faz necessário repetir o script da lição e dos experimentos ponto a ponto; Não
considerar que os alunos ao entrarem em contato com os conhecimentos sistematizados do ambiente
escolar, já possuem compreensões empíricas bastante arraigadas acerca desses mesmos
conhecimentos.

Essa questão dos conhecimentos empíricos sedimentados pela vivência cotidiana serviu de base para
Bachelard (1938) inferir, que a escola não deve adquirir uma nova cultura experimental, mas sim,
mudar de cultura experimental. Anos após, tal conclusão teve bastante repercussão nas pesquisas
em ensino de Ciências. Dessa forma, é possível verificar estudos como os feitos por Campos, Nigro
(1999); Pozo; Crespo (2009), Carvalho (1998), entre outros, voltados para acepção de que os
indivíduos constroem de maneira espontânea conceitos sobre o mundo, e que, tais conceitos, por
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apresentarem uma coerência psicológica bastante elucidativa servem de bases para ouvir e
interpretar os conhecimentos trazidos pelo professor.

Essas concepções oriundas das relações sociais e físicas, por se construírem em um contexto dotado
de coerência interna para os alunos, se categorizam como elementos de difícil ressignificação, isto é,
em construções que não são suplantadas com facilidade para tornar viável os conhecimentos
científicos. Nas pesquisas em didática em Ciências, essas construções advindas do cotidiano ficaram
referendadas como concepções alternativas ou espontâneas e serviram de cenário para o estudo da
concepção de ensino denominada de Modelo de Mudança Conceitual, que de uma forma geral, se
constituiu em uma tentativa de ensino para conduzir o aluno a abandonar suas concepções
alternativas para se pautar no conhecimento científico.

Diante dessas considerações, nos fundamentamos na pesquisa qualitativa e na análise de conteúdo a
fim de responder ao seguinte problema: Como propiciar aulas de Ciências, nos anos iniciais, sem
resvalar na falsa compreensão de que os alunos romperam com conhecimentos espontâneos e
elaboraram conhecimentos científicos

Pelas tessituras feitas principalmente por Carvalho (2013), Campos e Nigro (1999) e Pozo e Crespo
(1999) podemos afirmar que para não criar a falsa ilusão de que os alunos romperam com
conhecimentos alternativos e passaram a enxergar o mundo pelas lentes da Ciência é preciso
planejar aulas que mostrem aos estudantes uma Ciência viva, uma Ciência que não é pronta,
acabada, fria e hermética, mas, uma Ciência que se constrói por um fazer humano e que, por isso,
demanda posturas, escolhas e atitudes também humanas. Para tanto, é preciso mudar a cultura
didática em planos que encaminhem as aulas de Ciências nas dimensões conceituais, procedimentais
e atitudinais.

Do saber do aluno ao saber da Ciência:
Buscando referenciais teóricos para esse
entendimento

De acordo com Carvalho (2013) ensino e aprendizagem são conceitos diferentes, mas que devem
caminhar juntos. Nesse sentido, a autora (Ibid.) argumenta que no processo de ensinar, o professor
deve, necessariamente, pensar nos processos que envolvem o aprender. Afirma também, que essa
ideia é uma premissa da Didática desde Comenius (1592-1604). A esse respeito, vejamos o que nos
diz Carvalho (2013, p. 01, grifo nosso):

[...] a didática, isto é, a área do conhecimento que procura respostas às
questões: “por quê” “o quê”, “para quem” e “como ensinar”, deve
transformar-se na mesma razão e na mesma direção do entendimento de
como se aprende.

Essa busca de entender os processos de ensino atrelados aos da aprendizagem é uma forma de não
fazer do ensino uma ação unilateral, uma ação que se esgota nela mesma, pois “[...] ensino e
aprendizagem são dois conceitos que têm ligações bastante profundas. Fazer com que esses dois
conceitos representem as duas faces de uma mesma moeda é, e sempre foi o principal objetivo da
didática” (CARVALHO, 2013, p. 01).
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Ademais, o ensino só ganha funcionalidade se for capaz de resultar na aprendizagem. Contudo, entre
o ensino e a aprendizagem existe um processo, um caminho a ser percorrido, tanto pelo professor
quanto pelo o aluno. Levar em consideração esse caminho significa não somente se preocupar com o
produto final: a aprendizagem, mas significa também, entender que o aluno não é uma tábula rasa,
um papel em branco em que o professor escreve fatos e conceitos.

De acordo com Carvalho (2013), a didática tradicional teve seus referencias abalados quando estudos
envolvendo as formas de aprendizagem dos alunos abordaram o pressuposto de que os discentes, ao
chegarem às salas de aula, já trazem concepções que explicam fenômenos vistos em suas atividades
cotidianas. Essas concepções são oriundas dos mecanismos internos que os alunos põem em
movimento para significar o mundo. A lógica utilizada nessas concepções, muitas vezes, é diferente
da lógica que explica fatos e conceitos pelo viés da Ciência. Acerca desse assunto, Carvalho (Ibid., p.
05) explicita:

[...] a descoberta de que os alunos trazem para a sala de aula noções já
estruturadas, com toda uma lógica própria e coerente e um desenvolvimento
de explicações causais que são fruto de seus intentos para dar sentido às
atividades cotidianas, mas diferentes da estrutura conceitual e lógica usada na
definição desses conceitos, abalou a didática tradicional que tinha como
pressuposto que o aluno era uma tábula rasa, ou seja, que não sabia nada
sobre o que a escola pretendia ensinar.

Campos e Nigro (1999) afirmam que os cientistas, ao verificarem fatos ocorridos na natureza, também
são influenciados por concepções prévias. Essas concepções interferem na interpretação dos
experimentos, logo, interferem na interpretação dos fatos. “Assim, muitas vezes o conhecimento
científico pode não refletir muito bem o mundo natural, mas muito mais o modo como esse mundo é
(ou foi) visto em determinada época da história por determinado grupo de pessoas” (Ibid., p. 24).

Para tornar essa ideia mais clara, resumiremos a experiência de Vesálio contada por Campos e Nigro
(Ibid., p. 21):

No século XVI foi realizado um experimento para testar se realmente existiam
canais no septo cardíaco pelos quais o sangue “refinado” chegava ao lado
esquerdo do coração. Esse experimento foi realizado pelo anatomista
flamengo André Vesálio (1514-1564), um dos primeiros a dissecar o corpo
humano. O experimento de Vesálio não poderia ter sido mais simples. Ele
pegou minúsculas cerdas de um animal e mergulhou-as numa solução,
colocando-as do lado direito do coração. Então, esperou algum tempo para
verificar se as cerdas passavam para o outro lado do órgão. Analisando esse
experimento nos dias de hoje, parece-nos óbvio que somente poderia existir
duas interpretações para o resultado. Se as cerdas passassem, era sinal de
que os canais existiam; se não passassem, isso indicava que não havia canais
[...] A explicação de Vesálio foi a seguinte: “Os canais do septo do coração
devem ser tão pequenos que não permitem a passagem de cerdas do
tamanho utilizado.”Esses fatos ocorridos na história das ciências mostram que,
apesar de os experimentos terem o potencial de verificar teorias e hipóteses,
eles não são suficientes para as eliminar.

Campos e Nigro (1999) afirmam que se estivéssemos no lugar de Vesálio, talvez inferíssemos a

08/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/do_saber_do_aluno_ao_saber_da_ciencia_uma_reflexao_necessaria_aos.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.4-10,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



mesma interpretação, pois os resultados dos experimentos são fortemente influenciados pelo contexto
histórico de cada época. Ademais, observa-se no experimento que o fato de ter verificado que as
cerdas não passavam para o outro lado do coração não foi suficiente para o anatomista mudar sua
concepção. Desse modo, o que Vesálio fez foi simplesmente estruturar uma nova situação (os canais
do septo do coração são tão pequenos que não possibilitam a passagem de cerdas do tamanho
utilizado), sem por isso mesmo, mudar seu conceito sobre o assunto.

A ideia de que o aluno traz para sala de aula concepções acerca dos conteúdos, ocasionou um novo
cenário para o Ensino de Ciências, pois originou a partir da década de 1970, diversas pesquisas no
objetivo de conhecer as formas que os alunos estruturam suas concepções acerca dos conceitos
científicos. Essas pesquisas foram muito intensas na área do ensino da Física (CARVALHO, 2013).

Antes de tratarmos aspectos dessas pesquisas, cabe esclarecer que na década de 60 surgiu um
modelo pedagógico que ficou conhecido como “ensino por redescoberta”. Nessa perspectiva, o ensino
do método científico, envolvido na construção do conhecimento, passou a ser mais enfatizado nas
práticas pedagógicas do que até mesmo o ensino de conceitos. O Ensino de Ciências sob essa ótica
vislumbrava conduzir o aluno a realizar o método científico nos mesmos moldes praticados pelos
cientistas. (CAMPOS; NIGRO 1999)

Apesar do ensino por redescoberta ter enveredado o ensino tradicional para um conceito obsoleto, de
ter aproximado o aluno para a atividade científica e oportunizado o estudo da história das Ciências, se
constituiu em uma prática de ensino equivocada, pois se acreditava que, através de um método rígido
baseado em atividades de observação, experimentação e generalização, semelhantes às dos
cientistas, os alunos atingiriam evidências, tendo de formular novas hipóteses aos fenômenos
observados. Se referindo ao modelo de ensino por redescoberta, destacam Campos e Nigro (1999, p.
26):

Entretanto, na hora em que essa prática era aplicada, algumas confusões
ocorriam. A primeira era o fato de muitos professores conceberem que o
desenvolvimento de um conhecimento científico se dava, somente, à medida
que se caminhava em um método, rígido e indutivo. E, assim, para muitos
professores bastava observar, realizar experimentos e fazer generalizações
com base nos resultados obtidos, e os alunos automaticamente
redescobririam o conhecimento científico.

Assim, verifica-se que o ensino por redescoberta difundiu a necessidade de oportunizar aos alunos a
realização de um método científico em sala de aula. Esse método era pautado no seguinte
pressuposto: ao passo que os alunos observassem e generalizassem resultados por meio da
observação experimental iriam, consequentemente, se deparar com evidências científicas que os
impulsionariam a formular hipóteses mais alinhadas ao entendimento científico do fenômeno em
estudo.

Dessa forma, o professor passou a trabalhar sob a ótica de que bastava explicar os passos do
método e oferecer os materiais para experimentação, que os alunos acabariam por redescobrir os
conhecimentos construídos pelos cientistas ao longo dos anos.

Segundo os PCNs (1997) foi embasado nessa ideia (na década de 60), que se tentou democratizar o
Ensino de Ciências, sob o lema de que o conhecimento científico não deveria se limitar a poucos
cientistas, mas, se estender a qualquer cidadão comum. Contudo, após algumas tentativas do uso do
Ensino de Ciências por redescoberta em sala de aula, começou a se difundir na literatura da didática
em Ciências a premissa de que “[...] os alunos viam os fatos e os fenômenos da natureza de uma
forma muito peculiar, geralmente distinta do conhecimento científico formal” (CAMPOS; NIGRO 1999,
p. 27).
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Foi nessa perspectiva, que na década de 80 começaram a surgir várias pesquisas argumentando que
os alunos possuíam uma maneira bastante própria de interpretar os fenômenos da natureza, e que
essas formas de interpretação, geralmente, destoavam das formas de caracterização dos
conhecimentos científicos. Esses estudos também alegaram que essas interpretações, que pareciam
bastante intrínsecas aos alunos, eram de natureza intuitiva desconhecida, fato que as tornavam
bastante resistentes ao ensino formal (SILVA; SILVA; BELTRAN NUÑES, 2004).

Para Pozo e Crespo (2009) essas interpretações, que são os conhecimentos prévios[1], são
concepções generalizantes de caráter bastante singular, implícitas e de difícil verbalização. Por
possuir essas características, nem sempre as ativações dos conhecimentos prévios[2]vão confluir
para o objetivo principal da teoria significativa da aprendizagem, que é justamente levar o aluno,
diante de uma informação nova, buscar em seu aparato cognitivo conhecimentos prévios para
significar a informação, transformando suas concepções iniciais em um conhecimento novo. Vejamos
em Pozo e Crespo (Ibid., p. 87) os fatos que concorrem para essa situação:

Contudo, a ativação de conhecimentos prévios, mesmo sendo necessária para
a compreensão, não garante um aprendizado adequado dos novos conceitos
apresentados. O objetivo do aprendizado significativo é que, na interação
entre os materiais de aprendizagem (o texto, a explicação, a experiência, etc.)
e os conhecimentos prévios ativados para dar-lhe sentido, esses
conhecimentos prévios sejam modificados, fazendo surgir um novo
conhecimento; contudo, com maior frequência do que a explicação
ausubeliana do aprendizado significativo faria supor, quando os alunos tentam
compreender uma nova situação a partir de seus conhecimentos prévios, o
que muda é essa nova informação, que é interpretada em termos dos
conhecimentos prévios, sem que eles sofram praticamente nenhuma
modificação. (Grifo nosso)

Nesses termos, se referindo às concepções alternativas na aprendizagem dos conteúdos de Ciências,
Campos e Nigro (1999) afirmam que os alunos criam um significado próprio para as informações
advindas do universo científico, o que resulta na construção de uma interpretação que não altera a
concepção inicial do fenômeno estudado.

Fundamentos metodológicos

Embasados na abordagem da pesquisa qualitativa, buscamos o rigor científico para essa
investigação, isto é, buscamos técnicas alinhadas a um método que, indexado a fundamentos
epistemológicos da pesquisa científica, pudessem viabilizar resultados fidedignos. A pesquisa
qualitativa “[...] tem por objetivo expressar o sentido dos fenômenos do mundo social” (NEVES, 2007,
p. 01). Nessa abordagem de pesquisa, se faz necessário utilizar um conjunto de técnicas
interpretativas que ajudem ao pesquisador descrever e decodificar o significado da situação estudada.
Por esse motivo, optamos pela análise de conteúdo, que na perspectiva de Bardin (2011, p. 48) se
constitui em:

Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção/ (variáveis
inferidas) dessas mensagens.

Assim, trabalhando com fontes bibliográficas - Carvalho (2013), Campos e Nigro (1999) e Pozo e
Crespo (1999) - realizamos de forma sistematizada, uma leitura atenta, buscando construir um diálogo
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que, em meio a várias informações, tornasse possível a classificação de dados a serem apresentados
e analisados. Isso feito, tivemos subsídios para responder o seguinte problema de pesquisa: Como
propiciar aulas de Ciências, nos anos iniciais, sem resvalar na falsa compreensão de que os alunos
romperam com conhecimentos espontâneos e elaboraram conhecimentos científicos

Análise e resultados

Pelas tessituras feitas principalmente por Carvalho (2013), Campos e Nigro (1999) e Pozo e Crespo
(1999) podemos afirmar que apesar dos alunos vivenciarem o conhecimento formal na escola durante
anos muitos não conseguem abandonar suas concepções alternativas de entendimento do mundo.
Essa situação acontece pelo fato dessas concepções se constituírem como conhecimentos que
possuem uma organização única e pessoal, questão que as tornam resistentes às mudanças.

Como exemplo, podemos citar uma pesquisa realizada por Nussbaum (1989) apud Campos e Nigro
(1999). Essa investigação almejou averiguar as concepções que as crianças possuíam sobre o
formato da Terra. Diante do questionamento: “Porque podemos dizer que a Terra é redonda”, uma
criança de 8 anos argumentou da seguinte maneira: “Por que ela é redonda nas colinas e nas
montanhas”. Outra criança de 12 anos argumentou com a seguinte resposta: “Por que Colombo deu a
volta ao mundo.”

Vale mencionar que essas duas crianças falaram que o formato da Terra é esférico, porém, mesmo
com essa informação científica, mostraram possuir concepções “erradas” para explicar o formato do
planeta em questão. O que se percebe também é que as crianças pesquisadas utilizaram informações
científicas para reforçar suas concepções implícitas.

Ainda de acordo com Campos e Nigro (1999), a ideia de que a ativação dos conhecimentos prévios é
importante, mas nem sempre suficiente para desencadear novas aprendizagens, trouxe novos
objetivos ao Ensino de Ciências. Esses novos objetivos convergiram para uma orientação didática,
que ficou conhecida como conflito cognitivo e mudança conceitual. Nessa perspectiva, podemos
afirmar que a mudança conceitual é consequência do conflito cognitivo.

Campos e Nigro (1999) nos esclarecem que as orientações didáticas para ocasionar o conflito
cognitivo e, consequentemente, a mudança conceitual, basicamente era a seguinte: colocar o aluno
diante de várias situações que evidenciassem um contra-senso entre as ocorrências reais dos
fenômenos e as suas concepções explicativas.

Com essas atividades, esperava-se que o aluno percebesse as discrepâncias entre a ocorrência do
fenômeno e suas ideias iniciais, não encontrando por isso mesmo, bases sólidas que continuassem
sustentando seu modelo explicativo. De tal modo, o que se esperava era que o aluno abandonasse
explicações guiadas por suas concepções prévias, dando lugar a explicações guiadas pela Ciência.
Vejamos em Campos e Nigro (1999, p. 27) uma atividade prática visando esse objetivo.

[...] se um aluno acredita que o efeito de afundar é determinado pelo volume
de um objeto – objetos grandes afundam e objetos pequenos flutuam -, e não
pela relação entre a sua massa e o seu volume, o professor pode então, criar
situações nas quais esse sistema explicativo não seja válido. Uma das
possibilidades seria apresentar ao aluno dois objetos: um pequeno e bem
denso e um grande e pouco denso. Em seguida, o professor poderia perguntar
ao aluno o que ele acha que irá acontecer se os objetos forem mergulhados
na água. Caso o aluno diga que o objeto maior vai afundar e o menor não, ele
estará em situação de conflito cognitivo ao observar o resultado da atividade.

As orientações didáticas da época enfatizavam que, para o professor analisar se a prática do conflito

08/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/do_saber_do_aluno_ao_saber_da_ciencia_uma_reflexao_necessaria_aos.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.7-10,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



cognitivo, realmente, ocasionaria a mudança conceitual, seria necessária a aplicação de novas
atividades práticas. Nessas atividades, os professores verificariam se os alunos agiriam no sentido de
aplicar novos conceitos ou se continuariam agindo de acordo com suas concepções iniciais.

Contudo, a prática didática proposta para o conflito cognitivo se mostrou insuficiente para ocasionar a
mudança de conceitos. Essa insuficiência foi definida em grande medida pelo fato dos alunos, mesmo
diante de evidências empíricas, não conseguirem perceber incoerências entre essas e suas
concepções iniciais, não alcançando, por isso mesmo, a almejada mudança de conceitos. Desse
modo, destaca Campos e Nigro (2009, p. 28):

[...] nem tudo o que para o professor parecia um contra-senso, ou uma
evidência contrária a determinado modelo explicativo, era visto do mesmo
modo pelo aluno. Consequentemente, na prática, nenhum conflito cognitivo
ocorria, e o aluno não sentia necessidade de alterar os seus sistemas
explicativos.

A essa altura do texto, o leitor deve estar se questionando se não é complicado demais ter que lutar
contra concepções alternativas que parecem se constituir como resistências à aprendizagem de
conceitos científicos. Tentando responder questionamentos como esse, Pozo e Crespo (2009, p. 89)
nos dizem: “o panorama não é tão denso assim. As concepções alternativas não são um problema a
mais, e sim uma outra manifestação do mesmo problema, que tem dimensões atitudinais,
procedimentais e conceituais.” Com tal afirmativa, os autores alegam que não basta o professor
objetivar uma mudança de conceitos, mas também deve praticar um fazer pedagógico que conduza o
aluno a uma mudança de atitudes em relação à Ciência. Corroborando essa assertiva Pozo e Crespo
(Ibid., p. 118) mencionam:

[...] utilizar ou pôr em marcha algum tipo de conhecimento científico requer dos
alunos que adotem atitudes diferentes com respeito ao aprendizado e à
ciência e que adquiriram certos procedimentos efetivos para adotar essas
atitudes e usar os conhecimentos adquiridos.

Esse tipo de ideia nos conduz a concluir que, para efetivar essa mudança de atitudes para com o
aprendizado da Ciência, o professor deve pensar sobre “o que ensinar Como ensinar E para que
ensinar” na mesma direção que pensa no como se aprende. Essas ações só vêm a certificar o
pensamento de que “[...] ensino e aprendizagem são dois conceitos que tem ligações profundas”
(CARVALHO, 2013, p. 01).

Contudo, se quisermos promover uma efetiva aprendizagem dos conteúdos de Ciências, tendo por
isso mesmo, que conduzir os estudantes a progredirem do conceito de senso comum ao científico, é
preciso necessariamente, pensar no ensino e aprendizagem como processos distintos, mas que
devem caminhar juntos. É nessa perspectiva que Carvalho (2013) vem afirmar que, desde as últimas
décadas do século XX, o conteúdo curricular ganhou novas dimensões, sendo elas: Conteúdos
conceituais, procedimentais e atitudinais. É justamente sobre essas dimensões que apontamos
caminhos de como o ensino de Ciências pode promover o rompimento de conhecimentos construídos
no senso comum e assim ser possível a elaboração dos conhecimentos pelas lentes da Ciência.

Dessa forma, mais que ensinar conceitos herméticos, frios e estáticos Carvalho (2013) nos diz que
um dos principais objetivos do Ensino de Ciências é conduzir o aluno a praticar características da
natureza dessa área do saber, tendo que, para isso, aprender a “Fazer Ciência”, isto é, tendo que
desenvolver habilidades de utilizar procedimentos que os permitam aprender conteúdos conceituais
dentro de uma lógica oposta à acumulação enciclopédica de conteúdos.
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Assim, a utilização de procedimentos que propiciem a participação ativa do aluno, como:
argumentação, construção de hipóteses, teste de hipóteses, comparação de ideias, sistematização de
informações, conclusões e socialização de ideias são conteúdos procedimentais que, sobremaneira,
desencadeiam a enculturação científica dos alunos (Ibid.).

Nessa perspectiva, o ensino de conteúdos conceituais e procedimentais deve ser planejado
juntamente com os conteúdos atitudinais. Isso implica dizer que essas três dimensões formam uma
tríade estritamente relacionada. Nesse entendimento, a capacidade de “saber sobre” e “saber fazer”
se amplia para a habilidade de ser capaz de emitir juízo de valor sobre os assuntos discutidos em sala
de aula.

Os conteúdos atitudinais geralmente são tomados como atitudes necessárias à aprendizagem de
conteúdos conceituais e procedimentais, como: prestar atenção à aula, entregar as tarefas com
pontualidade e demonstrar respeito ao professor. Porém, esse tipo de conteúdo também se refere a
valores atribuídos a fatos e conceitos. É sob essa perspectiva que Carvalho (2013) relaciona a
dimensão atitudinal como conteúdo que permite ao aluno vivenciar a democracia dentro de uma
lógica que o permita exercitar seu poder de decisão nos assuntos que envolvem Ciência e sociedade.

Considerações finais

O professor dos anos iniciais, entre outros posicionamentos, deve planejar suas aulas com a clareza
de que o conteúdo não se esgota na dimensão conceitual, mas, se amplia para outros tipos de
conteúdos, isto é, se desdobra para o “saber fazer” e para o “saber ser”. Dessa forma, o docente
estará oportunizando uma cultura escolar que dinamiza a reflexão dos elementos estudados, o que
por sua vez, impulsiona o aluno a verdadeiramente compreender, fazer e assumir posições mais
éticas diante de assuntos que envolvem a Ciência. Por fim, ao ensinar Ciências colocando tanto
conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais em prática se torna mais viável ao aluno superar
suas concepções alternativas e, consequentemente, perceber e atuar no mundo pela ótica da Ciência.
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