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RESUMO

Este artigo teve o intuito de enfatizar a importância da aprendizagem através da prática, evidenciando aspectos na
formação do pedagogo para o ensino de ciências, também busca incentivar a preparação integral do aluno através do
ensino de ciências, indicar alternativas didáticas para o ensino, ressaltar particularidades do ensino de ciências no
decorrer da história.Para alcançar tais objetivos foram utilizados como métodos de pesquisa a abordagem qualitativa,
tendo como forma de coleta de dados uma pesquisa bibliográfica e documental. Através desses métodos, pode-se
concluir que os professores ainda encontram dificuldades para tal ação, devido sua formação polivalente não formar
especificamente para essa área, surgindo assim a necessidade da formação continuada.

Palavras–chave: Ciências. Professor. Aluno. Prática.

ABSTRACT

This article aimed to emphasize the importance of learning through practice, highlighting aspects in the formation of the
pedagogue for the teaching of science, also seeks to encourage the complete preparation of the student through
science teaching, indicate teaching alternatives for teaching, highlight particularities of science teaching throughout
history. To achieve these objectives, the qualitative approach was used as research methods, having as a form of data
collection a bibliographical and documentary research. Through these methods, it can be concluded that teachers still
encounter difficulties for such action, because their polyvalent training does not specifically form for this area, thus
arising the need for continuing education. Key words: Sciences. Teacher. Student. Practice.

RESUMEN

Este artículo tiene un intuito de enfatizar una importación de aprendizaje práctico, evidenciando aspectos en la
formación del pedagogo para el encino de las ciencias, también busca incentivar una preparación integral para todos
los atractivos de las ciencias, indicar alternativas didácticas para el encino, resaltar las particularidades hacer encino
de ciencias no decorrer da história. Para alcançar tais objetivos como métodos de búsqueda a abordaje cualitativo,
tendo como forma de coleta de dados uma pesquisa bibliográfica y documental. A través de métodos, puede-se
concluir que los profesores a veces encuentran dificultades para tal acción, debido a su formación polivalente no
formar específicamente para esa área, surgiendo así la necesidad de la formación continuada. Palabras clave:
Ciencias. Maestro. Estudiante. La práctica.

1 INTRODUÇÃO

No cenário atual, o ensino de ciências tem sido deturpado onde o aluno perde a oportunidade de saber o que
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realmente é ciências e o “fazer cientifico”. O papel da ciência tem sido modificado ao longo do tempo. Hoje, ela é vista
como uma prática social relevante e necessária para a resolução ou encaminhamento de muitos problemas humanos
(CACHAPUZ, 2005). Problemas esses que vem interferindo no desenvolvimento da interação social do individuo com
o meio que convive, seja ambientalmente, socialmente, cognitivamente afetando na formação do espírito crítico.

Em consonância a essa afirmação, é relevante ressaltar a importância da Alfabetização Científica segundo a
Concepção de Paulo Freire. Para ele, “a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de
técnicas de ler e escrever. É o domínio destas técnicas em termos conscientes. (...) implica numa autoformação de
que possa resultar uma postura interferente do homem sobre contexto (1980, p.111).” Dessa forma, a alfabetização
científica tem a oportunidade de proporcionar ao indivíduo a propensão da organização do seu pensamento de forma
que ele seja capaz de ter um pensamento concreto além de um posicionamento sensato sobre o mundo que o cerca.

A utilização de diálogos em sala de aula está intimamente ligada à reflexão crítica do educando para a construção da
sua autonomia, a fim de interpor o que é utilizado no cenário atual, onde na maioria das vezes o aluno tem uma
passividade em receber somente as informações que lhes é passada, mas, com o diálogo, o aluno tem a possibilidade
de refletir as suas aprendizagens e atuar como colaborador interativo no seu processo de ensino-aprendizagem.
Freire (2002) afirma que a autonomia não se é uma construção imediata ou que tenha uma data marcada, a
autonomia é adquirida pela experiência onde são estimuladas as decisões e o senso de responsabilidade.

Para isso, a utilização de atividades que envolvam a prática é de extrema importância para os anos iniciais do Ensino
Fundamental, pois instigam o pensamento crítico, a reflexão e o desenvolvimento prático de ações que englobam
esse processo. Pensando na preparação integral dos discentes, surge então o seguinte questionamento: O professor
faz o uso do ensino de ciências para contribuir na formação integral do discente ou detém-se em teoriza-la

Em resposta a esse questionamento surgem também possíveis respostas. Dentre elas estão: Não contribui, pois, o
que é visto na formação do professor não é suficiente para a prática em sala de aula. Contribui, pois ensinar ciências é
atribuir valor ao desenvolvimento do pensamento crítico, onde o aluno pode se posicionar diante os problemas que o
cercam.

Esse trabalho objetiva enfatizar a importância da aprendizagem através da prática, evidenciando aspectos na
formação do pedagogo para o ensino de ciências. Traz também objetivos específicos. São eles: incentivar a
preparação integral do aluno através do ensino de ciências, indicar alternativas didáticas para o ensino, ressaltar
particularidades do ensino de ciências no decorrer da história.

O fazer cientifico não se resume a ensinar ciências dentro de uma sala, ensinar conceitos ou nome de estruturas
científicas, vai além. Caminha pelo campo da instigação, da dialogicidade, da reflexão do aluno como um sujeito
transformador da sua realidade. Partindo desse ponto, esse trabalho é de fundamental importância, pois vem trazendo
um olhar de incentivo sobre a autonomia do aluno na construção do seu conhecimento cientifico, abandonando
“receitas prontas” e deixando que o senso comum não se aproprie das vivências dos mesmos.

Dessa forma surge uma necessidade atual do ensino de ciências descentralizar a ideia de fornecimento de
conceituações científicas, mas é necessário que haja também uma viabilização de condições para que o aluno “faça
ciência”, através de problemáticas atuais e cotidianas, nas quais a investigação seja o meio que encontrem a
resolução.

Por esse motivo, houve a instigação ao escrever esse trabalho, afim de que essa pesquisa possa contribuir para
mudanças significativas no cotidiano escolar do ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental, pois a
educação segue em constante evolução com seus novos avanços tanto nos ramos das ciências como nas
tecnologias. Na era da pós-modernidade, é de fundamental importância que os alunos possam dispor de alternativas
para acompanhar esse desenvolvimento e compreender os impactos que ele causa na sociedade e no meio ambiente.

Essa pesquisa é de cunho bibliográfico e documental, tem a abordagem qualitativa. Como fundamentação, no primeiro
item foi feita uma sucinta abordagem à cronologia do ensino, trazendo um olhar sobre o desenvolvimento do ensino de
ciências no decorrer do tempo. No segundo item, uma explanação na formação de professores para o Ensino de
ciências e também uma análise das Leis Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e Parâmetros Curriculares
Nacionais para o ensino de ciências. Por fim, no terceiro item são apresentadas alternativas didáticas para um ensino
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de Ciências eficaz.

Para fundamentar essa pesquisa, foram utilizadas as ideias de Gadotti (2009), sendo ele um dos principais analistas
das tendências pedagógicas no cenário atual. Foram utilizadas também as falas de Paulo Freire concernente a
“Pedagogia da autonomia” na qual ele ressalta a importância do aluno ter possibilidades de aprendizagens através de
experiências que estimulem decisões e responsabilidades. Por fim, foram utilizadas as ideias de Vygotsky (1989) e
Piaget (1976) que são norteadores das teorias cognitivistas, as quais ressaltam a importância de uma melhor
educação científica os anos iniciais. Ambos concordam que o aluno não é apenas um sujeito ativo da sua
aprendizagem, eles afirmam que os alunos são sujeitos interativos, partindo da ideia que a construção do
conhecimento não é apenas através das ações e também das interações que eles fazem com a sociedade e com
ambientes onde convivem. Ademais, é importante ressaltar a valorização do conhecimento prévio dos sujeitos, no qual
é um dos pontos principais tanto na teoria sócio-histórica de Vygotsky, quanto na teoria psicogenética de Piaget.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O ensino de Ciências no linear do tempo

Antes de adentrar na história do Ensino de Ciências no Brasil, vale ressaltar que o cenário da educação brasileira
sempre está relacionado ao governo vigente, as suas políticas e intencionalidades (FURLAN, 2008).

No período colonial e na primeira república, quando a educação era voltada para o ensino jesuítico, não houve
significativas propostas na educação no que se relaciona com o Ensino de ciências devido à falta de uma organização
concisa dos currículos escolares, ou seja, a educação brasileira estava começando a estruturar-se (ARANHA, 2006).
Contudo, no decorrer dos anos, e advento do capitalismo europeu no Brasil os interesses governamentais foram
modificados incentivando mudanças também nos currículos escolares e acréscimos das mais diferentes disciplinas,
dentre elas, o Ensino de ciências Naturais.

As principais mudanças no Ensino de ciências começaram a ter a sua significância no período republicano. Em
consulta a um referencial importante ligado à educação brasileira (ARANHA, 2006) e especificamente sobre a história
do ensino de ciências (DELIZOICOV E ANGOTTI, 2000; KRASILCHIK, 1987; 2000) evidencia-se que foi nos períodos
de república populista, ditadura militar e também da República Nova que o ensino de ciências começou a ser olhado
de forma especial.

A década de 1950 é considerada por Delizoicov e Angotti (2000) como um marco inicial para o Ensino de ciências,
pois teve então o reconhecimento de ciências como uma disciplina escolar, fazendo sua projeção em larga escala
para todo país. Foi nesse período que a preocupação do país se intensificou para o seu crescimento e
desenvolvimento, “o projeto político republicano visava implantar a educação escolarizada, oferecendo o ensino para
todos” (ARANHA, 2006, p.298) o que justifica em partes a preocupação com esse ensino, pois nesse período houve
também revoluções significativas nos meios industriais e tecnológicos, no qual modificaram as situações vivenciais da
população e das realidades das exigências do mercado de trabalho.

Sob a fundamentação de Delizoicov e Angotti (2000) e Krasilchick (1987; 2000) que trazem as principais
características pedagógicas e didáticas do Ensino de ciências no Brasil e algumas dessas ideias serão explanadas
agora.

No inicio do século XX até o final da década de 1950 a ciências era vista apenas como disciplina acadêmica, onde o
seu principal objetivo era a qualificação dos estudantes para os meios científicos e tecnológicos visando a atual
situação do país. A educação era elitista, com cursos profissionalizantes e bem ligados à tendência tradicional do
ensino, no qual os professores eram o centro desse processo, desconsiderando a participação dos alunos e utilizando
dos livros didáticos como manuais de ensino.

Devido ao acordo feito pelo Ministério a Educação e Cultura em 1964, no inicio do golpe militar, a educação brasileira
teve muitas influencias estrangeiras, principalmente através de um acordo feito com os Estados Unidos com a United
States Agency for International Development (MEC-Usaid). Esse acordo fez com que a educação brasileira se
tornasse autoritária e domesticadora. (ARANHA, 2006.) Dessa forma, o Brasil visava uma educação que formava para
a ciência e tecnologia. Esse fato foi o verdadeiro impulsionador da implementação da tendência tecnicista nos anos
seguintes, que para Saviani (2001) tinha como principal intencionalidade fazer com que o aluno sinta-se útil,
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diminuindo assim as questões de marginalidade social através da profissionalização durante a vivência escolar.

A Escola Nova foi uma tendência que causou controvérsias de opiniões entre os ideários na ditadura militar devido
seu caráter inclusivo do aluno como agente participativo, descentralizando a ideia do professor como detentor do
conhecimento. Para Aranha (1996) a Escola Nova surge com o objetivo de:

(...) propor novos caminhos à educação, que se encontra em descompasso com o mundo
no qual se acha inserida. Representa o esforço de superação da pedagogia da essência
pela pedagogia da existência. Não se trata mais de submeter o homem a valores e dogmas
tradicionais e eternos nem de educá-lo para a realização de sua &39;essência
verdadeira&39;. A pedagogia da existência volta-se para a problemática do indivíduo único,
diferenciado, que vive e interage em um mundo dinâmico. (ARANHA, 1996, p. 167).

Até o inicio dos anos 70, mesmo com as teorias construtivistas já vigentes no país o ensino de ciências não deixou de
ter o caráter capitalista devido ao desenvolvimento econômico do país (KRASILCHIK, 2000). Em resposta a essa
intencionalidade do crescimento exacerbado da indústria brasileira, a preocupação com os impactos ambientais se
intensificaram, a preocupação agora passa a ser relativa à poluição, o consumo demasiado e também as questões
sociais tomam um espaço considerável por suas lutas contra as desigualdades raciais.

Com as mudanças na estrutura do ensino, um olhar mais claro sobre a sua importância e a relevância do papel da
escola nos anos 80 e 90, o ensino de ciências assumiu então o papel de fomentador da cidadania nos alunos. Com a
difusão da nova ideia de alfabetização científica, os currículos escolares passaram a ser reestruturados para que
houvesse um pensamento coletivo da Ciência, Tecnologia e Sociedade afim de um desenvolvimento integral tanto do
sujeito, quanto da sociedade. Nessa fase também foi desenvolvido o pensamento de responsabilidade social e do
meio ambiente.

A constituição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) vem a calhar com a o estabelecimento de
normatizações específicas para cada nível de ensino e suas disciplinas. No tocante ao ensino de ciências, ele é
enfático ao afirmar que:

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

Quando os parâmetros demonstram uma preocupação especial na formação atual do aluno, é considerável afirmar
que um o ensino deve ser voltado para as preocupações cotidianas dos alunos, podendo também trabalhar com a sua
realidade.

Atualmente a educação escolar tem incentivado a observar a ciência como um objeto de estudo e investigação pelo
qual os alunos, com a devida orientação, serão capazes de ter um conhecimento sobre si, sobre a sua natureza e o
que o cerca. (MUNFORD; LIMA 2007)

2.2 Normatizações Científicas

Com a promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394/96, o discurso que a
educação escolar deve tem a significância de formar um sujeito critico e criativo. O ensino de Ciências tornou-se uma
disciplina de grande importância nos currículos escolares, apesar de, como citado anteriormente, ter passados por
variadas mudanças até chegar ao cenário atual, por conta das alterações de intencionalidades e relações políticas no
governo vigente.

Os conteúdos ministrados nas disciplinas de ciências não devem ser restritos a reprodução de pesquisas feitas em
laboratórios, pois, para os PCN’s (1997), é na escola que os alunos entendem a valorização da construção do próprio
conhecimento e encontram na disciplina de ciências a possibilidade de produzir cientificamente, historicamente e
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coletivamente. O artigo 26 da LDB dá respaldo para uma flexibilização curricular, para melhor adaptação que atendas
as necessidades socioculturais e econômicas de cada região. A relação entre Ciência, Sociedade e Tecnologia vem a
calhar na inclusão de valores e fundamentam a cidadania dos alunos.

Os objetivos abordados nos PCN’s de ciências naturais para o ensino fundamental vem com a intencionalidade de
fazer com que o aluno possa ter uma compreensão do mundo e possa ser um cidadão consciente de suas
responsabilidades seja ela de cunho social, naturais, tecnológico, educacional e seus afins. Em consonância com essa
afirmação, os PCN’s afirmam que:

Dizer que o aluno é sujeito de sua aprendizagem significa afirmar que é dele o movimento
de ressignificar o mundo, isto é, construir explicações norteadas pelo conhecimento
cientifico [...] Os alunos têm ideias acerca do seu corpo, dos fenômenos naturais e dos
modos de realizar transformações no meio; são modelos como uma lógica interna,
carregados de símbolos de sua cultura (BRASIL, 1997, p.33).

Considerações como essa, fazem com que o aluno se transforme no sujeito ativo no seu aprendizado, defrontando
com a ideia de ensino tradicional, onde esse novo aluno pode investigar, questionar, opinar e reconstruir seus próprios
conhecimentos adquiridos anteriormente seja no âmbito escolar ou não.

Diferentemente de outras disciplinas, os conteúdos de ciências são divididos em blocos temáticos e em ciclos, no qual
facilitarão o trabalho com a interdisciplinaridade e os temas transversais.

Quadro 1: Conteúdos para os anos iniciais do Ensino Fundamental
Blocos Temáticos Principais Conteúdos
0000000000000000000000000

0000000000000000000000000

0000000000000000000000000

00000000Ambiente000000000

00000000000000000000000000

00000000000000000000000000

00000000000000000000000000

1º ciclo (hoje 1º ao 3º anos): noção de ambiente; ambiente natural e
ambiente construído; seres vivos, alimentação, locomoção,
reprodução e ambiente, adaptação dos seres vivos ao ambiente,
ecologia.

2º ciclo (hoje 4º e 5º anos): estado físico da água; ciclo da água na
natureza; cadeia alimentar; tipos de solo; higiene pessoal e
ambiental; fotossíntese.

00000000000000000000000000

0000Ser Humano e saúde00000

00000000000000000000000000

00000000000000000000000000

1º ciclo (hoje 1º ao 3º anos): ciclo de vida dos seres vivos (fases da
vida); desenvolvimento; preservação da saúde; higiene.

2º ciclo (hoje 4º e 5º anos): sistemas do corpo humano; alimentação,
saúde do corpo; sexualidade; autoestima.

00000000000000000000000000

00000000000000000000000000

0000Recursos Tecnológicos000

00000000000000000000000000

1º ciclo (hoje 1º ao 3º anos): processos artesanais e industriais;
origem de materiais e suas transformações.

2º ciclo (hoje 4º e 5º anos): recursos envolvidos nos temas: água,
lixo e saneamento básico; captação, armazenamento e destinação da
água; coleta e tratamento de lixo; solo e atividades humanas;
poluição e diversidade de equipamentos.
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00000000000000000000000000

Fonte: Elaborado pela pesquisadora em: 10 de maio de 2018

No que se refere ao bloco temático “Ambiente”, ele traz a importância do desenvolvimento de valores, desde a
infância, sobre a natureza e ressalta a valorização, pelo aluno, ao meio que pertence. Para os PCN’s é necessário que
o aluno “derrube a crença do homem como senhor da natureza e alheio a ela” (BRASIL, 1997, p.45). É necessário que
o aluno possa ter o senso de pertencimento a natureza, fazendo com que ele possa entender os impactos das suas
ações e desenvolver uma consciência ambiental de cuidado com o meio ambiente.

Sobre “Ser humano e Saúde” nos parâmetros são ressaltadas as singularidades do corpo humano, mas também as
suas similaridades com outros seres vivos, seja de forma anatomicamente estruturais, morfológicas ou biológicas. Os
PCN’s também ressaltam que o conhecimento do corpo humano, traz o cuidado com a higiene e saúde, pois devida
essa compreensão, ele pode entender quais cuidados são necessários para à garantia da vida. (BRASIL, 1997)

No bloco “Recursos tecnológicos”, os alunos vem a conhecer as relações entre os seres humanos e os ambientes
sendo eles naturais ou que já tenham passado por transformação, de forma que haja a compreensão que as ações
deles podem contribuir para a preservação do meio ambiente.

Os conteúdos destacados através dos blocos temáticos são considerados de extrema importância na formação do
cidadão crítico e atuante (BRASIL, 1996). Os professores se deparam então com o desafio de ensinar tais conteúdos
mantendo o equilíbrio entre o conhecimento cientifico e o senso comum.

2.3 Formação de professores e o preparo para o “fazer cientifico”

A formação do pedagogo não se resume em formar professores para a educação infantil ou para os primeiros anos do
Ensino Fundamental. Para Libaneo (2010) as áreas de atuação do pedagogo são relativas a qualquer atividade
educacional, seja ela em escolas, empresas, saúde, social, e em espaços públicos ou privados.

As diretrizes nacionais para o curso de Pedagogia (BRASIL, 2006) traz a docência como base na formação do
pedagogo. Essas diretrizes são empenhadas em esclarecer que o papel da docência não se resume em ensinar e
também não existe receita para que a aprendizagem aconteça, ressaltando a importância da valorização da
dialogicidade entre as diferentes formas de olhar o mundo. As diretrizes Nacionais do curso de Pedagogia (BRASIL,
2006) compreendem:

[...] a docência como ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional,
construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos,
princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos
científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem,
de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes
visões de mundo (BRASIL, 2006, p.01).

Muito se espera do curso de pedagogia ao tocante a docência na educação básica. Em um curso que forma docentes
tanto para Educação Infantil, quanto para os anos iniciais do Ensino Fundamental, é necessário que seja “estimulado
a aprender o tempo todo, a pesquisar, a investir na própria formação e a usar sua inteligência, criatividade,
sensibilidade e capacidade de interagir com outras pessoas” (BRASIL, 2002, p. 13).

Em consonância com o exercício da docência descrito acima pelas diretrizes, Franco (2011) ressalta que o professor,
ao longo do tempo tem abandonado o caráter historicamente construído de “racionalidade técnica”. (FRANCO, 2011,
p.127) O professor pode e deve ser um cientista em sala de aula, sempre disposto a refletir as suas práticas e ser um
transformador dos contextos educacionais afim da melhoria na qualidade da educação.

A educação escolar, embora aconteça em um âmbito específico, ela não se dá apenas com os conhecimentos
adquiridos dentro desse âmbito. Oliveira (2007) ressalta sobre a importância do desenvolvimento do papel social e
político do pedagogo, no que se refere à formação de um sujeito em sua completude.
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O ensino de ciências está dentre as tarefas do professor a serem cumpridas nos anos iniciais. Longhini (2008)
estabelece duas especificidades, para o pedagogo, da importância do trabalho com ciências nos anos inicias. (I) o
trabalho com as crianças deve acontecer de forma clara, pois elas são cheias de ideias e criatividade, o que também
deve ser explorado pelo pedagogo de forma significativa para o aprendizado. (II) O pedagogo por ser polivalente, tem
estudos de variadas disciplinas, contudo, não são estudos específicas

Os professores são peças fundamentais nesse processo de construção do cientista de sala de aula. Para Furman
(2008), o docente é responsável pela orientação e direcionamento desses alunos, por esse novo mundo que lhes é
possibilitado um novo olhar, e ele consegue olhar além do evidente, olhar além do senso comum.

Para Borges (2012) existem muitos benefícios ao ensinar Ciências, dentre eles estão:

[...] pensarem de maneira lógica sobre os fatos do cotidiano e a resolver problemas
práticos; a melhorar sua qualidade de vida; a promover o desenvolvimento intelectual,
permitindo a integração entre diferentes áreas do conhecimento, especialmente, no que
concerne à linguagem e à matemática; a despertar o interesse pelo conhecimento
cientifico, através do aspecto lúdico com que pode ser desenvolvido.” (Borges, 2012)

Dessa forma, é necessário que haja domínio dessa área pelo pedagogo, partindo sempre dos conhecimentos
curriculares e orientações que possam servir de guia para a sua prática, mas sem esquecer-se da cientificidade do
ensino, pois ensinar também requer reflexão da prática docente. Freire é enfático ao refletir sobre o papel da pesquisa
no processo do ensino. Ele diz que:

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram no
corpo do outro do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino,
porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar,
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 2002, p. 32)

O ato de “professorar” requer uma sensibilidade especial, de maneira que o professor possa repensar suas práticas,
intervindo de maneira efetiva sobre o cotidiano do aluno, ressaltando particularidades necessárias para uma formação
completa do indivíduo.

2.4 Alternativas didáticas para o Ensino de Ciências

As metodologias, como parte constituinte da organização do trabalho pedagógico, são de extrema importância para
que haja um desenvolvimento efetivo da aprendizagem. Através da metodologia escolhida, o professor tem a
oportunidade de incrementar possibilidades para a aprendizagem do aluno, adequando a sua realidade cultural, social
e até de desenvolvimento de aprendizagens, utilizando metodologias de acordo com o nível da turma. Em
consonância com tal afirmativa, Sánchez Vázquez (1977, p. 206-207) afirma que:

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para sua transformação, mas
para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que
vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre a teoria e a prática
transformadora se insere um trabalho de educação das consciências [...] uma teoria só é
prática na medida em que materializa, através de uma série de mediações o que antes só
existia idealmente como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua
transformação.

Antes de uma explanação sobre algumas alternativas metodológicas para o ensino, vale ressaltar que embora as
teorias apresentadas sejam de grande valia, se não houver uma prática reflexiva, na qual, as ações dos professores
possam ser ressignificadas, afim de uma aprendizagem efetiva para os discentes, de nada valerá.
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2.4.1 Metodologias Ativas

As propostas apresentadas pelas Metodologias Ativas, vem o principal foco, manter os alunos como principais
agentes da própria aprendizagem através da problematização e reflexão instigado pelo professor em sala de aula.

Bastos (2006) define as Metodologias Ativas como “processos interativos de conhecimento, análise, estudos,
pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema.” No
desenvolver dessas atividades, os professores ficam incumbidos de facilitar a reflexão para que o aluno possa
explanar a sua autonomia de resolver essas situações, dessa forma, estando também sendo trabalhada a sua
capacidade de resolver seus problemas pessoais.

John Dewey foi um pedagogo norte-americano, no qual é um das bases para as metodologias ativas. Dewey criticava
a ideia de escolas que promoviam a submissão e obediência. Ele afirmava que tais características eram verdadeiros
empecilhos para o desenvolvimento da educação. Como precursor das Metodologias Ativas, Dewey incentivava as
atitudes originais e cooperativas, afim e uma progressão da autonomia, tanto dos alunos, quanto dos professores.
(GADOTTI, 2001)

A proposta de pensar na problematização de Dewey passa por cinco estágios: I- a necessidade sentida; II- a análise
da dificuldade; III- as alternativas de solução do problema; IV- a experimentação de várias soluções, até que, através
de simulações do problema mentalmente, ele seja solucionado; V- a ação para a problematização já analisada e
refletida. (GADOTTI, 2001) Vale ressaltar que esses estágios não são obrigatoriamente uma “receita”, nele deve haver
uma adaptação de acordo com as realidades, necessidades e problemáticas oferecidas para análise.

Corroborando com a ideia da dialética de Paulo Freire, ele defende que na educação é possibilitado que o “educador e
educando aprendam juntos, numa relação dinâmica na qual a prática, orientada pela teoria, reorienta essa teoria num
processo constante de aperfeiçoamento.” (GADOTTI, 2001, p.253). É bem verdade que nas atividades cotidianas, os
professores encontram dificuldades em usar teorias que melhor se adéquem na orientação da sua prática, contudo, ao
atrelar esses elementos muito importantes para a aprendizagem, resulta numa formação de um sujeito crítico, capaz
de refletir sua prática, tanto os alunos, quanto os professores.

No que se refere às Metodologias Ativas, também cabe aos professores à organização para obtenção do máximo de
benefícios na formação de seus alunos. Essa organização pode ser feita através de registros de experiências tanto
dos alunos quanto dos professores, afim de uma análise mais efetiva sobre os benefícios de cada metodologia sobre
cada sujeito da aprendizagem.

2.4.2 Construtivismo

O construtivismo no ensino de Ciências vem para instigar características como a 0reflexão, o diálogo, a socialização e
a interação dos alunos seja com o meio, com matérias ou até uma interação com o próprio, para um conhecimento
mais aprofundado sobre si mesmo.

Moraes (2008) define o construtivismo não como um método, técnica ou receita pronta para atrelar a prática. “Ao nos
referirmos ao construtivismo nos referimos a um conjunto de ideias sobre a aprendizagem e, por consequência sobre
o ensino” (MORAES, 2008, p.05). Dessa forma, entende-se então que o construtivismo é uma teoria pedagógica, ou,
um conjunto de teorias que no tocante do processo de ensino-aprendizagem, enfatiza que o conhecimento não é uma
cópia da realidade, mas uma construção sempre focando nos sujeitos do processo.

As salas de aula do ambiente construtivista são um espaço especial de desenvolvimento, pois no ambiente
construtivista, os alunos tem a oportunidade de defrontar-se com problemas, questionamentos e pensamentos com
significado, pois a teoria construtivista utiliza-se do cotidiano do aluno para a formulação dos conteúdos trabalhados,
partindo da ideia da valorização conhecimento prévio. Com a resolução dos problemas citados anteriormente, os
alunos são instigados a explorar respostas, possibilidades, criar alternativas, interagir com colegas afim de enriquecer
suas hipóteses, consultar pessoas do ambiente fora da sala de aula para agregar conhecimento aos seus
pressupostos e enfim, apresentar a melhor solução que encontraram nesse caminho.

O quadro a seguir traz um comparativo da sala de aula tradicional e da sala de aula construtivista.
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Quadro 2: Características da sala de aula tradicional X construtivista0000000000000000000000
0000000000Sala de aula Tradicional000000000 00000000Sala de aula Construtivista00000000
O currículo é apresentado das partes para o todo,
com ênfase nas habilidades básicas

O currículo é apresentado do todo para as partes,
com ênfase nos conceitos gerais

O seguimento rigoroso do currículo
pré-estabelecido é altamente valorizado

Busca pelas questões levantadas pelos alunos é
altamente valorizada

As atividades curriculares baseiam-se
fundamentalmente em livros texto e de exercícios.

As atividades baseiam-se em fontes primárias de
dados e materiais manipuláveis.

Os estudantes são vistos como "tábulas rasas"
sobre as quais a informação é impressa

Os estudantes são vistos como pensadores com
teorias emergentes sobre o mundo

Os professores geralmente comportam-se de uma
maneira didaticamente adequada, disseminando
informações aos estudantes

["Um sábio sobre o palco"]

Os professores geralmente comportam-se de
maneira interativa, mediante o ambiente para
estudantes. ["Um guia ao lado"]

O professor busca as respostas corretas para
validar a aprendizagem

O professor busca os pontos de vista dos
estudantes para entender seus conceitos presentes
para uso nas lições subsequentes.

Avaliação da aprendizagem é vista como separada
do ensino e ocorre, quase que totalmente, através
de testes

Avaliação da aprendizagem está interligada ao
ensino e ocorre através da observação do professor
sobre o trabalho dos estudantes

Estudantes trabalham fundamentalmente sozinhos Estudantes trabalham fundamentalmente em
grupos

Fonte: http://penta3.ufrgs.br/midiasedu/modulo11/etapa2/construtivismo.pdf. Acesso em 29 de maio de 2018.

É notável a diferença entre as atitudes de todos os sujeitos demonstrados no quadro acima. Na sala de aula
construtivista, há muita valorização do aluno como sujeito da aprendizagem, mas não deixa ação do professor de lado,
com a construção do conhecimento como uma via de mão dupla onde todos podem aprender não só os conteúdos
curriculares, mas principalmente aprender através de suas vivências.

2.4.3 Ecopedagogia

A Ecopedagogia é um novo movimento que surgiu em 1994, tendo como seus precursores Cruz Prado e Francisco
Gutiérrez. Logo de início, eles sentiram a necessidade de uma nova teoria pedagógica que envolvesse a promoção da
cidadania planetária. “Para eles a Ecopedagogia seria aquela que promove a aprendizagem do “sentido das coisas a
partir da vida cotidiana”.” (GADOTTI, 2009, p.1) Dessa forma, Gadotti (2009) não vê a Ecopedagogia apenas como
mais uma teoria pedagógica. Para ele, esse movimento deve vir acompanhada de uma projeção de mudança nas
relações humanas, sociais e ambientais da atualidade.

Diferentemente da educação ambiental, a Ecopedagogia não visa apenas o cuidado com o meio ambiente, mas, além
disso, ela vem para trazer a conscientização do que o ser humano faz pelo planeta através das suas ações cotidianas.

Com os reflexos do aquecimento global bem presentes e devastadores, a Ecopedagogia traz um novo olhar sobre as
atitudes humanas e quais são as suas contribuições para que isso aconteça e cresça cada vez mais. Utilizando das
palavras de Gro Harlem Brundtland no prefácio do Relatório das Nações Unidas Our Common Future, “a menos que
sejamos capazes de traduzir nossas palavras em uma linguagem que atinja as mentes e corações das pessoas,
velhas ou novas, não poderemos executar as extensas mudanças sociais necessárias para corrigir o curso do
desenvolvimento”.

Gadotti (2009), afirma que para a efetivação de uma cidadania planetária através da Ecopedagogia, é necessária que
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haja uma reestruturação nos currículos escolares, uma reorientação na visão de mundo na qual o indivíduo possa
enxergar-se como membro não apenas de um local, mas que esse local é pertencente a um âmbito maior, ou seja, ele
é pertencente ao mundo e não apenas aquilo que seus olhos conseguem enxergar. No tocante a essas mudanças e
transformações ocorridas dentro da sala de aula, existe a possibilidade de uma autonomia que possibilite o professor
a ser um dos principais agentes desse processo, pois é através dele que o aluno vai vir a conhecer e se enxergar
como parte integrante de um meio, ainda que, as tendências vigentes sejam outras.

“Nós não estamos no mundo; nós somos parte dele. [...] Terra somos nós e tudo o que nela vive em harmonia
dinâmica, compartilhando o mesmo espaço. Temos um destino comum.” (GADOTTI, 2009, p.2). Que destino será
esse se os pertencentes ao mundo não cuidarem dele de maneira consciente

A Ecopedagogia exige da formação dos alunos um olhar mais sensível no tocante a qualquer forma de existência, seja
ela animada ou inanimada. Requer uma percepção aguçada sobre a forma de ver o mundo, de maneira que o
pertencimento seja o principal foco, objetivando que esse pertencimento possa levar a uma conscientização e
mudança de hábitos.

Magalhães (2006) é enfática ao ressaltar que “A solidariedade, a empatia, o “estar com”, o sentir o outro, o “olhar com
o coração” são fundamentais nessa nova forma de “ver o mundo”.” A Ecopedagogia instiga o aluno a solidarizar-se
não somente com as pessoas que estão a sua volta, mas principalmente ao meio que ele pertence, instigando a
preparar a combater tantos males que vem assolando-o, dessa forma então, melhorando esse meio para gerações
futuras.

O dicionário Aurélio define “laboratório” como: atividade que envolve observação, experimentação ou produção num
campo de estudo ou a prática de determinada arte ou habilidade ou estudo. Voltando esse olhar para a Ecopedagogia,
é possível instigar o aluno para observar o mundo a sua volta como o seu laboratório, onde ele pode aprender com os
benefícios que a própria terra o proporciona tendo a oportunidade de aperfeiçoa-lo, de maneira que ele possa
encontrar respostas para seus questionamentos e desenvolver o cuidado por todo conhecimento adquirido e
produzido nesse “laboratório”.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esse artigo está alicerçado por uma pesquisa de abordagem qualitativa, na qual para Minayo (2003) é aquela que “[...]
trabalha com universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um
espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a
operacionalizações de variáveis (MINAYO, 2003, p. 21)”.

Através da abordagem qualitativa é possível investigar cientificamente o tema proposto, cujo qual, para esse artigo, foi
utilizado como forma de levantamento de dados o método de pesquisa bibliográfica e documental, nesse sentido, para
Marconi e Lakatos (2010) o método de pesquisa bibliográfica tem a finalidade de “[...] colocar o pesquisador em
contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas
de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas (MARCONI E LAKATOS,
2010, p.166).”

Vale ressaltar também que para Marconi e Lakatos (2010) a pesquisa bibliográfica “não é mera repetição do que já foi
dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a
conclusões inovadoras (MARCONI E LAKATOS, 2010, p.166).” Os autores defendem o método da pesquisa
bibliográfica como formador de opinião e um propiciador de ideias progressistas, sempre visando soluções para
problemas já discutidos com outros autores.

Foram utilizados também artigos concernentes ao ensino de ciências, publicados em revistas específicas como, por
exemplo: A Revista Investigações em Ensino de ciências, Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental,
Ensaio Pesquisa em Educação e Ciências, dentre outras.

No que se refere à pesquisa documental justifica-se, ao momento em que, na fundamentação desse trabalho, foram
utilizados documentos oficiais, como a LDB, as Diretrizes curriculares, tanto para o ensino superior quanto
especificamente para o curso de pedagogia e também PCN’s. Severino (2007) afirma que a pesquisa documental “[...]
tem como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só documentos impressos, [...]. Nestes casos, os
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conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico (SEVERINO, 2007, p. 122-123)”. Quando se é
trabalhado com documentos oficiais, é necessário que haja uma análise de todo material, afim de uma interpretação
ampla.

A pesquisa também é de cunho exploratório, pois foi feito um levantamento de informações sobre o tema proposto.
Para Severino (2007) a pesquisa exploratória é aquela que “[...] busca levantar informações sobre um determinado
objeto, delimitando um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto” (SEVERINO, 2007,
p. 123). Dessa maneira, as alternativas didáticas apresentadas na fundamentação teórica podem servir de intervenção
para a forma que o Ensino de Ciências vem sido conduzido atualmente, afim de uma melhoria no cenário educacional
e na formação dos discentes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer dos anos, o ensino de ciências vem passando por muitas mudanças, seja na sua forma de ensino, seja
em relação ao professor, seja em relação ao aluno ou até mesmo na sua estrutura curricular.

Essa pesquisa foi impulsionada por um questionamento na necessidade atual da formação integral do aluno tendo o
ensino de ciências como um dos viabilizadores de tal ação, objetivando a importância da aprendizagem através da
prática, evidenciando aspectos da formação do pedagogo para o ensino de ciências.

Para a realização desse trabalho foi feito um levantamento bibliográfico com artigos e revistas sobre o ensino de
ciências e sobre a formação de pedagogos, tendo como referencia também a LDB e os PCN’s.

É perceptível que essa pesquisa teria um resultado muito mais aprofundado se houvesse uma pesquisa de campo, o
que não aconteceu devido inúmeros imprevistos no decorrer da estruturação deste trabalho. A intenção é dar
continuidade na pesquisa, com questionários à pedagogos que estão em sala de aula, podendo estruturar outras
hipóteses que possam surgir no que se refere a dificuldade do uso de ciências para a formação integral do discente,
como por exemplo: A falta de recursos disponíveis para a prática, a carga horária da disciplina ser menor em relação a
outras, como português e matemática.

Conclui-se então que no ensino de ciências, o pedagogo deve fazer o uso da prática para a formação integral dos
discentes, contudo encontram algumas dificuldades no tocante na sua formação, devido à disciplina que lhes é
ofertada na graduação não ser suficiente. Surge então a importância do professor buscar sempre uma formação
continuada, na qual poderá lhe fornecer auxilio e embasamento para que sua prática seja de constante reflexão
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