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RESUMO 
 

Esse trabalho foi realizado no âmbito da formação de professores das escolas do campo, para 
obtenção de conhecimento de como os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental I 
trabalham os conteúdos curriculares do Ensino de Ciências da natureza e como se desenvolvem 
as práticas, as metodologias e recursos didáticos que utilizam em sala de aula. A perspectiva 
teórica adotada situou a trajetória do Ensino de Ciências e a sua importância para estudantes 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental I e à discussão das necessidades formativas do 
professor do referido ensino e nível de escolaridade. Essas necessidades conduziram a reflexão 
sobre o processo de ensino-aprendizagem dos conceitos científicos, assim como a possibilidade 
de utilização das novas metodologias para ensinar o conteúdo de Ciências da Natureza. Quanto 
à perspectiva metodológica, foi construído um itinerário investigativo baseado na pesquisa 
qualitativa pautado na pesquisa-ação, legitimada através de técnicas como a observação e a 
entrevista através de questionários semiestruturados.  Foram contatadas a Secretaria Municipal 
de Educação, assim como duas escolas na zona rural, para a coleta de dados. A partir disso, a 
pesquisa centrou-se nas duas escolas polos municipais responsáveis pela modalidade de ensino 
no campo. Os resultados obtidos mostraram que o Ensino de Ciências se mantém pautado na 
transmissão de conteúdos, aos estudantes, que compõe a matriz curricular não fazem referência 
ao contexto real que os alunos das escolas do campo estão inseridos, partindo de uma prática 
pedagógica fortemente influenciada pelo uso do livro didático. Tais constatações, além de se 
constituírem em entraves para o aprendizado dos estudantes, ainda apontam os limites da prática 
docente e de sua formação para ensinar Ciências.  
 
Palavras-chave: Ensino de ciências. Séries Iniciais. Formação de Professores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This project was accomplished in the educational field about the education of the countryside 
school teachers, in order to obtain knowledge of how the teachers of the beginning grades of 
Elementary School I work the curriculum contents of the Natural Sciences guidelines, and also 
how the practices develop, the methodologies, the didactic resources that are used in classes. 
The theorical perspective adopted has situated the path of the Science Teaching and its 
importance to students of the Elementary School I, and to the discussion of the education needs 
of the teacher to the referred teaching and schooling level. These needs have conducted to the 
reflection about the teaching-learning process of the scientific concepts as well as the possibility 
of the use of the new methodologies to teach the Natural Sciences' content. As for the 
methodological perspective it has been built an investigative itinerary based in the qualitative 
research ruled in the research-action, legitimated through the techniques such as the observation 
and the interview by semi-structured questionnaires. The Municipal Secretary of Education and 
so as two Countryside schools have been contacted to the data collect. From that, the research 
focused in the two municipal head schools responsible for field teaching modality. The obtained 
results have shown that the Science Teaching stays ruled in the contents transmission, as for 
the students that set the curriculum they don't make reference to the real context that the 
countryside students are insert, starting from a tightly pedagogical practice influenced by the 
use of the textbook. Such findings, besides of being based in barriers to the learning of the 
students, also point to the limits of the teaching practice and its education to teach Sciences. 

Keywords: Science teaching. Beginning grades of Elementary School. Teachers Education. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
  

 O Ensino de Ciências da Natureza consiste em uma disciplina escolar, cuja área é de 

grande relevância para o aprimoramento dos conhecimentos e articulação com as vivências e 

experiências envolvendo o meio ambiente, o desenvolvimento humano, transformações 

tecnológicas entre outras temáticas. De acordo com essa ótica de entendimento desta 

aprendizagem, desde os anos iniciais do ensino fundamental, deve visar à produção e 

construção de conhecimentos por meio de atividades diversificadas que contemplem a 

observação, a experimentação e a produção de novos conhecimentos. Conforme aponta 

Miranda (2018, p. 16),  

 

O atual cenário educacional brasileiro evidencia as grandes transformações 
ocorridas na sociedade nos últimos anos, principalmente, no que diz respeito 
as formas de ensino e ao desenvolvimento da aprendizagem. Outrora cenário 
no qual o professor era a figura central de gestão e disseminação do 
conhecimento, o espaço da sala de aula, hoje, traz para o bojo de atuação do 
educador a necessidade de um perfil profissional que conduza o caráter 
colaborativo de construção do saber [...]. 

 

Autores como Fumagalli (1998), tratam sobre o ensino e os problemas do ensino de 

ciências naturais no nível fundamental, considerada a segunda etapa da educação básica, sendo 

este o primeiro nível da educação no Brasil, que compreende três etapas: Educação Infantil de 

0 a 05 anos, Ensino Fundamental para crianças de 6 a 14 anos e o Ensino Médio de 15 a 17 

anos (MEC, 2012). 

O ensino de ciências é uma área de estudo que permite aos professores e alunos 

descobertas que envolvem distintas ramificações, fazendo desta maneira que sejam possíveis 

conexões entre o que se cria, o instrumento que se utiliza e o que se aprende desenvolvendo 

capacidades necessárias para se orientarem em uma sociedade complexa (CHASSOT, 2003). 

Ao apresentar o ensino de Ciências Naturais como um conteúdo cultural (MACEDO, 

2004), relevante para Natureza e no âmbito da educação em Ciências, o viver, compreender e 

atuar no mundo apresentado nos três níveis de escolaridade, estudos na área buscam relacionar 

as práticas educativas a serem estabelecidas no contexto de formação de professores de Ciências 

como na atuação desses e ainda, com os conhecimentos produzidos no âmbito das Ciências 

(DELIZOICOV et al., 2011).  
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  Tratar do Ensino de Ciências no ambiente rural é mais que uma quebra de paradigma1 

(MOLINA; SÁ, 2012), pois trata-se de um rompimento que se organiza tendo em vista o 

retrocesso e a exclusão que esta comunidade vivencia ( PINHEIRO, 2011), para que lhe sejam 

garantidas políticas públicas (LDBEN, 1996, Art.28); em virtude do benefício, percebe-se que 

a identidade local deixou de ser considerada em muitas escolas rurais (CALDART, 2011) com 

currículos que privilegiam uma visão urbana de educação. O diferencial seria que esta 

modalidade de educação estivesse conectada ao contexto local, assim como as suas 

peculiaridades que constituem o meio rural relacionando com as temáticas propostas pelos 

conteúdos a serem ensinados (BRITTO, 2013; SILVA, 2015). 

A educação do/no campo é discutida por Caldart (2011,2012), Molina, (2006, 2009, 

2011), Munarim (2008), Arroyo (2011), ao analisarmos a realidade das crianças do campo 

percebemos a constância do seu envolvimento direto com a natureza e as suas diversidades, 

visto que estas crianças estão expostas há uma vasta gama de conhecimento empírico adquirido 

com a vivencia diária em diversas situações no seu convívio familiar.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (BRASIL, 

1997) o objetivo do ensino de Ciências Naturais no Ensino Fundamental é proporcionar 

conhecimentos de natureza científica e tecnológica e proporcionar aos discentes as 

competências que os levem a atuar como um cidadão crítico, compreendendo o meio em que 

vivem. Para isso, os conteúdos devem ter relevância social e cultural, bem como, serem 

apropriados ao desenvolvimento intelectual do aluno, para que ele compreenda e atinja o 

ensino-aprendizado. 

 Desse modo, esta pesquisa tem como objetivos analisar as metodologias e práticas 

docentes utilizadas no ensino e aprendizagem de ciências da natureza nas séries iniciais nas 

escolas do campo e a compreensão de como a realidade do campo é abordada nas escolas. 

Especialmente quando se trata do ensino de ciências, além de levantar as práticas relacionadas 

ao estudo de ciências da natureza direcionadas ao ensino fundamental, especificamente do 

primeiro ao quinto ano, assim como a reflexão sobre os aspectos relevantes e contraditórios 

existentes entre a proposição e implantação de novas metodologias.  

Durante a pesquisa foram analisados os métodos e as práticas docentes usados pelos 

professores das séries iniciais em duas escolas localizadas na zona rural do município de Rolim 

de Moura, Rondônia, a EPMEIEF Francisca Duran Costa, localizada na Rodovia 010, 

 
1 Vale destacar, por exemplo, que Thomas Kuhn, o termo paradigma tem sido empregado como “uma imagem de 

fundo, qual imagem de quebra-cabeça, a partir do qual se vê e se compreende aquilo que se pode ver e 
compreender do mundo” (VEIGA- NETO,2007b, p.40). 
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quilometro 13,5 lado leste e EPMEIEF José Veríssimo, localizada na Linha 176, Km 03, Lado 

Norte, no sentido de verificar de que modo essas práticas têm influenciado e contribuído para 

o ensino e aprendizagem significativa (MOREIRA, 2006) para as crianças camponesas. 

 Considerando a realidade do cenário atual de ensino e das escolas localizadas no campo 

em Rondônia, percebe-se a diferenciação que este ensino pode ser submetido em relação às 

escolas localizadas na zona urbana, visto que algumas escolas do campo dispõem de recursos 

tecnológicos em sala de aula similares as demais escolas urbanas. As escolas participantes da 

pesquisa possuem a seguinte quantidade de alunos distribuído da seguinte forma: 

 

Tabela 1 - Quantitativo de alunos da EPMEIEF José Veríssimo 
 

Ano Letivo: 2018 
Modalidades Turmas Período Subtotal Total 

 
 

Ensino Infantil 

Pré I A Matutino 06 
12 

Pré I B Vespertino 06 
Pré II A Matutino 14 

26 
Pré II B Vespertino 12 

 
 
 
 
 
 

Ensino Fundamental 
1º ao 5º ano 

1º ano A Matutino 24 
47 

1º ano B Vespertino 23 
2ºano A Matutino 22 

42 
2 º ano B Vespertino 20 
3º ano A Matutino 20 

41 
3º ano B Vespertino 21 
4º ano A Matutino 16 

51 4º ano B Vespertino 12 
4º ano C Matutino 23 
5º ano A Matutino 22 

83 
5º ano B Matutino 21 
5º ano C Vespertino 20 
5º ano D Vespertino 20 

 
 
 
 

Ensino Fundamental 
6º ao 9º 

6º ano A Matutino 18 

65 
6º ano B Matutino 19 
6º ano C Vespertino 13 
6º ano D Vespertino 15 
7º ano A Matutino 18 

59 7º ano B Matutino 17 
7º ano C Vespertino 24 
8º ano A Matutino 17 

50 8º ano B Vespertino 17 
8º ano C Vespertino 16 
9º ano A Matutino 20 

46 
9 º ano B Vespertino 26 

Total Geral 522 
 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMEC de Rolim de Moura (2018). 
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Tabela 2 - Quantitativo de alunos da EPMEIEF Francisca Duran Costa 

Ano Letivo: 2018 
Modalidades Turmas Período Subtotal Total 

 
 

Ensino Infantil 

Pré I A Matutino 05 
09 Pré I B Vespertino 04 

Pré II A Matutino 11 
20 

Pré II B Vespertino 09 
 
 
 
 
 
 

Ensino 
Fundamental  
1º ao 5º ano 

1.º ano A Matutino 21 
44 

1.º ano B Vespertino 23 
2.ºano A Matutino 21 

42 
2.º ano B Vespertino 21 
3.º ano A Matutino 15 

32 
3.º ano B Vespertino 17 
4.º ano A Matutino 19 

42 
4.º ano B Vespertino 23 
5.º ano A Matutino 22 

66 5.º ano B Vespertino 22 
5.º ano C Vespertino 22 

 
 
 
 

Ensino 
Fundamental  

6º ao 9º 

6.º ano A Matutino 22 
55 6.º ano B Vespertino 18 

6.º ano C Vespertino 25 
7.º ano A Matutino 15 

34 
7.º ano B Vespertino 19 
8.º ano A Matutino 18 

38 
8.º ano B Vespertino 20 
9.º ano A Matutino 21 

442 
9.º ano B Vespertino 21 

Total Geral  403 
 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMEC de Rolim de Moura (2018). 

 A pesquisa foi desenvolvida nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018 

através de observações das aulas e análise de materiais usados pelos professores para ministrar 

as suas aulas de ciências da natureza; a pesquisadora assistia somente as aulas desta disciplina. 

Alguns dados foram obtidos através de questionário semiestruturado com a finalidade de 

conhecer o perfil profissional de cada membro participante. A Secretaria Municipal de 

Educação disponibilizou o acesso à matriz curricular da disciplina de Ciências da Natureza, a 

qual é ofertada aos professores como um referencial norteador dos conteúdos a serem 

ministrados durante o ano letivo. 

 Perante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido os participantes da pesquisa 

foram 03 professores de cada escola, totalizando 06 participantes. Essa pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia sob o número 2.989.554, 

de 30 de outubro de 2018. 

 A metodologia utilizada nessa pesquisa baseou-se na pesquisa-ação, na qual “o 

pesquisador desempenha o seu papel numa dialética que articula constantemente a implicação 

e o distanciamento, a afetividade e a racionalidade, o simbólico e o imaginário, a autoformação 
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e a heteroformação, a ciência e a arte” (BARBIER, p. 54, 2004). Esse tipo de pesquisa utiliza e 

concebe como meio de favorecer mudanças intencionais decididas pelo pesquisador, trata de 

uma metodologia coletiva favorecendo as discussões e a produção cooperativa de 

conhecimentos específicos sobre a realidade vivenciada (THIOLLENT, 1997). 

 Este tipo de pesquisa consiste essencialmente em acoplar pesquisa e ação em um único 

processo, no qual os atores implicados participam, junto com os pesquisadores, para chegarem 

interativamente a elucidar a realidade em que estão inseridos, identificando problemas 

coletivos, buscando e experimentando soluções em situação real. Simultaneamente, há 

produção e uso de conhecimento (THIOLLENT, 1997). 

 Outro fato importante a ser considerado numa pesquisa-ação é o diário de itinerância, 

importado da Etnologia2. A técnica do diário é usual entre os pesquisadores, tratando-se de um 

instrumento de investigação sobre si mesmo em relação ao grupo, sendo um instrumento 

metodológico específico, enquanto tal distingue se das outras formas de diário. Para Barbier 

(2004) ao longo de uma pesquisa-ação pedagógica o pesquisador deve retomar esse diário e até 

mesmo redigi-lo novamente, pois esse diário comporta-se com esse caráter de intimidade e com 

a afetividade e as reações em relação ao mundo circundante, mas ele apresenta características 

de ser publicável ou, pelo menos, difundível no todo ou em partes. Por certo o escritor fará a 

escolha dos acontecimentos de acordo com a sua prudência e respeito das pessoas, mas uma 

parte será exposta.  

 Para Flick (2008) a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações 

sociais que, de acordo com Ludke e André (1986), envolvem a obtenção de dados descritivos 

que são obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada; o que interessa ao 

pesquisador qualitativo é o contato direto e constante com o cotidiano dos sujeitos investigados, 

isso porque eles sofrem influências do contexto o que pode acarretar mudanças durante o 

processo de coleta de dados.  

 Essa dissertação está estruturada por capítulos que representam os artigos encaminhados 

às revistas científicas durante o processo de análise dos resultados da pesquisa.   No primeiro 

capítulo é analisado como é abordada a realidade camponesa relativa ao ensino de ciências nas 

escolas do campo, as suas características e instrumentalização, de acordo com os documentos 

legais que direcionam o currículo da disciplina para essa modalidade de ensino. O que se pode 

observar é que o ensino de ciências nas escolas do campo utiliza as mesmas metodologias das 

 
2 A etnologia é o estudo ou ciência que estuda os fatos e documentos levantados pela etnografia no âmbito da 

antropologia cultural e social, buscando uma apreciação analítica e comparativa das culturas, pode- se dizer 
que a etnologia cobre o estudo de todos os pequenos grupos humanos ou sociedades artesanais. 
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escolas urbanas, desde materiais didáticos de apoio até as práticas desenvolvidas em sala de 

aula. Analisa-se o modo como os professores de Ciências da Natureza abordam as temáticas 

propostas pela matriz curricular disponibilizada no início do ano letivo desde o ensino infantil 

até o ensino fundamental II, separando cada conteúdo por área curricular, bimestre, habilidade 

e estratégia.  

No segundo capítulo são verificadas as práticas dos professores durante as suas aulas na 

disciplina de ciências da natureza, e quais as suas metodologias utilizadas para que a 

aprendizagem dos alunos alcance os objetivos estabelecidos previamente pelo docente. Nesse 

capítulo também se aborda a contribuição do pesquisador no auxílio de novas práticas docentes, 

especialmente, no que diz respeito ao uso da experimentação para a abordagem dos novos 

conteúdos e os impactos causados por essa interferência.  

No terceiro capítulo busca-se uma reflexão entre as atividades desenvolvidas durante a 

pesquisa e os benefícios e dificuldades que novas metodologias podem causar na rotina diária 

escolar, considerando o professor como mediador e incentivador da busca pelo conhecimento 

significativo, além de dialogar com os aspectos sociais a serem considerados para que essas 

transformações possam alcançar êxito em seu efetivo exercício. No final serão apresentados as 

considerações e indicações de possibilidades de implementação da pesquisa em forma de 

produtos. 

Assim, este trabalho visa contribuir para a implementação de novas metodologias, de 

forma que possa auxiliar na busca incessante pelo conhecimento científico, empírico, prático e 

significante nas atribuições diárias das escolas do campo e alunos camponeses, considerando a 

importância que possuem para a transformação e preservação das peculiaridades dessa 

população, inserida em um contexto social.  
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CAPÍTULO I - CURRÍCULO DE CIÊNCIAS PARA ESCOLAS DO CAMPO 
 

Resumo. Este trabalho busca observar o currículo do Ensino de Ciências da Natureza proposto 
para o Ensino Fundamental I, segunda etapa da educação básica, de primeiro ao quinto ano, em 
duas escolas que oferecem a modalidade de Ensino do Campo, portanto, sob responsabilidade 
do poder municipal. Neste sentido, por meio de observações e acompanhamento das aulas, o 
objetivo desse estudo foi a compreensão de como é o currículo de ciências da natureza para as 
escolas do campo e o modo como são desenvolvidos os conteúdos em sala pelos professores do 
Ensino Fundamental I. Essa pesquisa é de cunho qualitativo, desenvolvida através de 
observações, análises documentais, questionários semiestruturados e informações coletadas 
junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, aportando-se na metodologia da pesquisa-
ação para obtenção de dados pela proximidade aos sujeitos estudados.  
 

1 INTRODUÇÃO  
 

 O ensino de Ciências é considerado uma área de estudo que permite aos professores e 

alunos descobertas que envolvam distintas ramificações (PCN, 1997) tornando, desse modo, 

que sejam possíveis conexões entre o que se cria, os instrumentos que se utilizam, o que se 

ensina e o que se aprende (PCN, 1997). O desafio de disponibilizar o saber científico ao alcance 

do público escolar só reforça o distanciamento do uso de modelos e teorias para a compreensão 

de fenômenos naturais e daqueles resultantes das transformações humanas, “além de 

caracterizar a ciência como um produto didático pedagógico que favorece a indesejável ciência 

morta” (DELIZOICOV, et al., 2011, p. 33), sem relevância para a vida dos envolvidos. 

 Para aproximar o conhecimento científico dos espaços de vivência da população 

escolarizada, ou seja, a população que possui ou possuiu acesso à escola, é necessário 

considerar um trabalho docente direcionado à apropriação crítica pelos alunos, de modo que 

sejam incorporadas as representações sociais4, que segundo Moscovici (1978, p. 26) se trata de 

“uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 

comportamentos e essas relações são construídas pelos sujeitos quando há  elaboração 

compartilhada do conhecimento” e que se estabelecem e se constituem como cultura”.  Nesse 

sentido, a produção de conhecimento caracteriza a ciência como uma atividade humana, social 

e econômica (PCN,1998). 

 O conhecimento científico está submetido a pressões externas e internas com resultados 

pouco acessíveis à comunidade, tornando-os passíveis de uso e compreensão acríticos ou 

 
4 A própria proposta teórica de Moscovici, presente em sua obra clássica datada de 1961, La psychanalyse, son 

image et son publique, aponta para a dificuldade em conceituar as representações sociais ao admitir que, se, 
por um lado, o fenômeno é passível de observação e de identificação, por outro, o conceito, dada a sua 
complexidade, demanda uma maior maturidade e desenvolvimento do próprio postulado teórico das 
representações sociais para que haja uma definição do mesmo (Moscovici, 1978). 
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ingênuos, assim são processos que precisam ser apropriados e entendidos tanto pela 

comunidade acadêmica como comunidade local (BARBOSA,2003).  

 Para Delizoicov et al. (2011) um dos principais pontos iniciais é reconhecer que os 

indivíduos são, na verdade, os sujeitos de sua aprendizagem, que realizam a ação e não apenas 

sofrem ou recebem-na, e essa aprendizagem só se constrói em uma interação entre o sujeito e 

o meio circundante, natural e social (DELIZOICOV, et al., 2011). A educação perpassa por 

aspectos de transformação, vista como suporte para mudanças, tanto nos seus modelos como 

nos seus sujeitos envolvidos nesse processo ao longo dos elementos histórico-sociais que 

tangem a caracterização do planejamento educacional.  

 Ao longo da história do Brasil, após a Proclamação da República em 1889, a 

organização escolar teve como característica estimular e exaltar a industrialização da sociedade 

moderna, sem nenhuma preocupação com as demais formas de organização da sociedade, como 

as que residiam e produziam no campo. Naquela época, a escola ainda não era acessível para 

todos (MARTINS,2003); nota-se pelo percentual de analfabetos no ano de 1900, 

majoritariamente, composto pela população que estava no campo. 

 No início do século XX, a Constituição de 1934 não beneficiou os que residiam e 

trabalhavam nas áreas rurais, ou seja, esta população foi excluída da sociedade, marginalizada; 

documentos da época afirmam que “para realização do ensino nas zonas rurais, a União 

reservará no mínimo, vinte por cento das cotas destinadas à educação no respectivo orçamento 

anual” (BRASIL,1934).  

 Na Constituição Federal de novembro de 1934, a educação rural não é citada 

diretamente. Alguns elementos indicam que a educação no Brasil não priorizava o trabalhador 

do campo, mas sugeriram uma preparação de um maior contingente de mão de obra para as 

novas atividades abertas com a industrialização por meio do ensino pré-vocacional e 

profissional. A constituição Federal de 1937, no Art. 129, prescreveu ser “dever das indústrias 

e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da especialidade, escolas de aprendizes, destinadas 

aos filhos de seus operários ou de seus associados” (BRASIL,1937).  

 Na metade do século XX, o governo brasileiro autorizou a criação dos colégios 

agrícolas: de acordo com a Constituição Federal de 1946, Art. 168, “[...]empresas industriais, 

comerciais e agrícolas[...] são obrigadas a manter ensino primário gratuito para os seus 

servidores e os filhos destes[...]”. Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 4024, 

no seu Título III, art. 32, previa que “os proprietários rurais que não puderem manter escolas 

para as crianças residentes em suas glebas deverão facilitar-lhes a frequência às escolas mais 
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próximas, ou propiciar a instalação e funcionamento de escolas públicas em suas propriedades” 

(BRASIL,1961). 

 A preocupação não era de que os camponeses tivessem respeitados o direito à educação 

e nem de que a educação fosse para todos, mas que estas pessoas fossem aproveitadas 

posteriormente nas indústrias instaladas na cidade incentivando de modo geral o êxodo rural, 

pois o desenvolvimento industrial apontava as diretrizes para as escolas primárias em 

propriedades rurais.  

 Com aprovação do Estatuto da Terra, Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, no 

início do governo militar, este buscou harmonizar a tensão entre a indústria e o campo, além de 

conter as lutas pela reforma agrária que já se estendia pelo país. Na Constituição de 1967, foi 

feita a mesma referência à educação rural que a Lei 4024/61, de modo que os militares 

praticamente, mantiveram o texto.  

 Embora a Constituição de 1988 não cite diretamente a Educação do e no Campo, o Art. 

206 prescreve que deve haver “[...] igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola [...]” e, no seu artigo 205, que a “[...] a educação, é direito de todos e dever do estado e 

da família [...]” (BRASIL, 1998). Percebe-se que nunca houve um diferencial e que as 

dificuldades e carências sempre existiram ao longo da história e das políticas públicas em 

relação à educação para o campo. Nesta perspectiva, que a política de Educação do Campo traz 

o referencial educacional pensado a partir dos sujeitos de luta e organização, presentes na 

dinâmica social, política e cultural que se consolidam na relação entre campo e cidade.  

 A educação no campo surgiu da demanda de lutas de movimentos sociais de resistência 

e busca pela terra. No começo os sem-terra acreditavam que se organizar para lutar por escola 

era apenas mais uma de suas lutas por direitos sociais, que estavam sendo excluídos pela sua 

própria condição de trabalhador sem (a) terra. Logo, perceberam que se tratava de algo mais 

complexo. Primeiro, porque havia (como até hoje) muitas outras famílias de trabalhadores do 

campo e da cidade que também não tinham acesso a este direito. Segundo, e igualmente grave, 

se deram conta de que somente teriam lugar na escola se buscassem transformá-la 

(CALDART,2003 p.63). 

 Atualmente há uma educação do campo resultado da ação de movimentos sociais que 

se intensificaram a partir da década de 80. Os avanços mais significativos foram conquistados 

após a promulgação da Constituição de 1988, que abriu caminhos para a busca de direitos 

sociais até então negados. 
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 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 proporcionou os 

avanços das conquistas voltadas as políticas educacionais para o campo. Em seu Art. 28 aponta 

um direcionamento específico para as escolas do campo: 

 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da 
vida rural e de cada região, especialmente: 
I- Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 
interesses dos alunos da zona rural; 
II- Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às 
fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III- adequação a natureza do trabalho na zona rural. (LDBEN, 1996). 

 

 A LDBEN proporcionou aspectos legais para uma educação que respeita a identidade 

da população camponesa (CALDART,2012), no entanto, é omissa quanto à continuidade dos 

estudos dos alunos que concluem o ensino médio nas escolas existentes no campo, prejudicados 

pela ausência de políticas públicas de incentivo ao ensino superior (MOLINA, 2012). 

 Em face disso, a educação rural é ampliada com homologação da LDBEN 9394/96 e do 

Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF), provocando um 

reordenamento escolar pelo fechamento das escolas multisseriadas: escolas cujo professor 

trabalha, simultaneamente, com várias séries do ensino fundamental, tendo de atender crianças 

com idades e níveis de conhecimento diferentes. Assim é proposta a nucleação ou polarização, 

como é chamada em algumas regiões, tendo seu início pelas décadas de 80 a 90 com a 

municipalização da Educação básica, proposta pela Constituição de 1988, que passou a dar 

maior autonomia aos municípios para gerirem a educação, e as políticas de transporte de alunos 

para escolas maiores, melhores estruturadas e abrangendo ciclos completos da educação 

infantil, fundamental e médio, contando com núcleos administrativos e pedagógicos. O 

processo de nucleação das escolas rurais não é exclusivo do Brasil, visto que esse modelo com 

diferentes nomenclaturas é aplicado em diferentes países como Estados Unidos, Costa Rica, 

Índia, Irã, Colômbia e Canadá (PASTÓRIO,2015). 

 No estado de Rondônia, o processo de nucleação ou polarização das escolas rurais 

também tem seu início na década de 90, de modo mais tardio devido à colonização do Estado 

e intensificou-se por volta dos anos 2000, ficando sob a responsabilidade do Estado apenas o 

ensino médio da população rural.  Atualmente, a educação rural ofertada em todo o território 

estadual é, praticamente, em escolas do tipo polo. Os alunos do ensino médio encaminham-se 

para escolas na área urbana dos municípios através do transporte escolar, onde frequentam as 

escolas sob cuidados da Secretaria Estadual de Educação. 
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 O município de Rolim de Moura era considerado município sede, pois atendia os 

distritos de Castanheiras, Santa Luzia e Novo horizonte, possuindo um total de 187 escolas no 

campo; após a emancipação destes distritos para municípios, os números de escolas rurais foram 

reduzidos a 88; a nucleação iniciou-se por volta dos anos 90 e findou no ano de 2006, restando 

apenas duas escolas polos no município de Rolim de Moura. 

 Segundo o Parecer CNE/CEB nº 23/2007 do Ministério da Educação, os principais 

motivos alegados por aqueles que foram favoráveis a nucleação são a baixa densidade 

populacional determinando a sala multisserial e a uni-docência; facilitação da coordenação 

pedagógica; racionalização da gestão e dos serviços escolares e melhorias da qualidade de 

aprendizagem. A nucleação das escolas do campo e o deslocamento para escolas distantes da 

sua comunidade desvinculam os sujeitos da sua forma de viver e da sua cultura, ou seja, suas 

raízes. A população do campo é composta por sem-terra, quilombolas, ribeirinhos, que tem suas 

próprias histórias, lutas e cultura de homem do campo que possuem especificidades na forma 

de viver, pensar e se organizar (ARROYO, 2006). 

 O espaço rural não se constituiu por ele mesmo, e sim em oposição ao urbano; não 

possui políticas públicas especificas, por isso, destina-se ao rural o mesmo que se destina ao 

urbano, projetando o modo de vida urbano no rural. O conceito rural5 (ARROYO, 2006), ao 

dar suporte as especificidades das comunidades campesinas que vêm lutando pela compreensão 

daquele lócus como espaço de vida, têm como uma de suas bandeiras a educação do e no campo; 

o ‘do’ por ser pensada para realidade dos povos campesinos e ‘no’ porque deve acontecer 

naquele espaço geográfico (CALDART,2009).  

 Portanto, necessitamos pensar no espaço do campo para além da sua oposição ao urbano 

(FERNANDES,2006), mas como um espaço de vivência e formação de identidades, na luta dos 

movimentos sociais e trabalhistas rurais por justiça social a escola tem papel fundamental na 

construção dessa nova ruralidade.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 Este trabalho analisou a matriz curricular, os métodos e práticas docentes usados pelos 

professores das séries iniciais quanto ao ensino de ciências da natureza em duas escolas polos 

 
5 O Conceito rural refere-se ao espaço não urbano que faz parte de um município e por suas características 

físicas não pode ser classificado como uma área tipicamente urbana. Esse tipo de área é destinado 
especialmente a realização de atividades agropecuária, agroindustriais, extrativas, de conservação do meio 
ambiente e de silvicultura. (FERREIRA, 2009). 
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que oferecem a modalidade de ensino no campo localizadas no município de Rolim de Moura 

Rondônia, a EPMEIEF Francisca Duran Costa, localizada na rodovia 010, Km 13,5, Lado 

Leste, que atende um total de 403 alunos desde a Educação Infantil até o Fundamental II. A 

EPMEIEF José Veríssimo está localizada na linha 176 quilômetros 03, Lado Norte, que atende 

um total de 522 alunos, desde a Educação Infantil até o ensino Fundamental II.  

 A pesquisa foi desenvolvida nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 

2018, após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia, 

sob o parecer número 2.989.554 de 30 de outubro de 2018. Perante o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido os participantes da pesquisa foram 03 professores de cada escola que atuam 

no Ensino Fundamental I com a disciplina de Ciências da Natureza, totalizando 06 

participantes.  

 A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa que, segundo Flick (2008) é de 

particular relevância ao estudo das relações sociais que envolvem a obtenção de dados 

descritivos oriundos do contato direto do pesquisador com a situação estudada. De acordo com 

Ludke e André (1986) esse contato direto e constante com o cotidiano dos sujeitos estudados é 

o que interessa ao pesquisador, pois eles sofrem influências do contexto o que pode acarretar 

mudanças durante o processo de coleta de dados.  

 A metodologia utilizada nessa pesquisa baseou-se na pesquisa-ação, por tratar-se de 

uma metodologia coletiva favorecendo as discussões e a produção cooperativa de 

conhecimentos específicos sobre a realidade vivenciada (THIOLENT, 1997). Outro fato a ser 

considerado numa pesquisa-ação é o diário de itinerância, que é usual entre os pesquisadores, 

pois trata-se de um instrumento de investigação sobre si mesmo em relação ao grupo pesquisado 

(BARBIER, 2004). 

 As aulas de ciências da natureza para o ensino fundamental I caracterizam-se por duas 

aulas semanais e geralmente acontecem de forma sequenciada uma vez por semana. Mediante 

consentimento dos professores, a pesquisadora pode estar presente em sala para acompanhar as 

aulas de ciências, através de observações foi possível identificar como acontecem essas aulas e 

o modo como essa matriz curricular é desenvolvida em sala de aula pelos professores. 

 

2.1 CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 O ensino de Ciências da Natureza na educação do campo é uma temática considerada 

recente (FERNANDES, 2006), tanto na educação básica como na formação de professores e 

vincula-se ao pensar e ao fazer pedagógico que ultrapasse a fragmentação existente, separando 
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os conteúdos e disciplinas e, consequentemente, as suas especificidades metodológicas 

incorporadas pela cultura escolar (BRANDÃO; BRITTO, 2010). 

  A interdisciplinaridade6 (FAZENDA, 2008) é vista potencialmente como amenizadora 

entre esses campos disciplinares, com uma visão mais unitária dos conhecimentos. Estas 

discussões acerca de ensino interdisciplinar na Educação do Campo fundamentaram-se em 

importantes referenciais teóricos como Japiassu (1976), Santomé (1988), Luck (2007) e 

Fazenda (2005; 2008). A ideia reafirma a importância de aproximação entre estudos 

acadêmicos e os contextos educacionais, o que vem de encontro ao que afirma Caldart: 

 

O modelo disciplinar integra historicamente a lógica do modo de produção da 
ciência próprio do modo capitalista (modelo positivista de pensar o 
conhecimento, a ciência), que é caracterizado pelo isolamento e fragmentação: 
isolam-se recortes e constituem-se campos epistemológicos para produzir a 
ciência. Mas, em determinado estágio, esse isolamento é questionado pela 
realidade (que não é assim despedaçada), cujos problemas, cada vez mais 
complexos, exigem a desfragmentação. Surgem então as tentativas de 
reintegração por meio de esforços interdisciplinares e transdisciplinares, o que 
acontece antes do âmbito da pesquisa/ produção da ciência, para mais 
tardiamente chegar à discussão do currículo escolar. (CALDART, 2011, 
p.109). 

 

 Considerando-se principalmente o contexto do campo, a biodiversidade7, o território 

natural8, a cultura9 e experiências de vivência dos alunos como fatores que podem contribuir 

para um ensino aprendizagem de ciências dinâmico e significativo10 para os educandos. É 

importante dispor essas reflexões à clareza de uma concepção de Ciência, compreendida como 

 
6 “[...] ligações de interdependência, de convergência e de complementaridade entre as diferentes matérias 

escolares que formam o percurso de uma de ensino ministrado.” (FAZENDA,2008, p.57). 
7 Biodiversidade é um termo que foi criado em 1980 pelo ambientalista Thomas Lovejoy, mas foi utilizado pela 

primeira vez em 1986 pelo entomologista E. O. Wilson, esse termo faz referência à grande diversidade de seres 
vivos presentes em lugar, região o país, ou seja, em nosso planeta.  

8 Chivallon (1999, p.5), defende o uso da noção de espacialidade ao considerar o uso da noção de território 
como uma espécie de “experiência total do espaço que fez conjugar-se no mesmo lugar os diversos 
componentes da vida social”. Desse modo o território corresponderia ao espaço capaz de integrar as múltiplas 
dimensões da vida: econômica, política cultural e natural (Costa,2006). 

9 Na proposição de Snyders tais temas articulam-se a uma análise sobre as contradições sociais e, por sua 
importância, emergência e universalidade, balizam direcionam, durante a elaboração do conteúdo 
programático, a inserção de conhecimentos universais sistematizados ou da cultura elaborada, na denominação 
do educador, da qual fazem parte os conceitos, modelos e teorias produzidos pelas ciências. Segundo suas 
considerações, é mediante a cultura elaborada que se tornaria possível uma melhor compreensão dos temas e 
uma atuação na perspectiva das transformações. (SNYDERS, G. Satisfação de compreender, continuidade e 
ruptura em ciências. São Paulo: Manoele,1998). 

10 A ideia mais importante da teoria de Ausubel (1968,1978,1980) pode ser resumida na seguinte proposição, de 
sua autoria (1978, p. 4): “Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria o 
seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. 
Averigue isso e ensine-o de acordo”. (MOREIRA, M.A. A teoria da aprendizagem significativa. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 2006). 
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uma atividade humana, ou seja, social, histórica e cultural que não é neutra nem linear, mas que 

é produzida a partir da interação entre sujeito e realidade social, contrapondo-se a visão 

mecanicista da ideia da Ciência que é apresentada (DELIZOICOV et al., 2011).  

 A Ciência não é mais um conhecimento cuja disseminação se dá exclusivamente no 

espaço escolar, nem o seu domínio restrito a uma camada especifica da sociedade, que a utiliza 

profissionalmente, mas faz parte de um contexto social mais amplo que atinge a humanidade 

como um todo e a cada indivíduo, particularmente (DELIZOICOV et al., 2011).  

 As escolas do campo estão inseridas neste mundo de mudanças e é nessa tensão que são 

criadas entre as possibilidades e os riscos pelo conhecimento das Ciências Naturais e da 

tecnologia que vive a população contemporânea11; ainda que se tratem de decisões e crenças, 

significados do cotidiano que acabam por constituir filosofias de vida que para serem 

considerados válidos precisariam de confirmação científica (DELIZOICOV et al., 2011).  

 O conhecimento das Ciências Naturais tem impactos sobre as visões de mundo 

existentes interagindo com as interpretações religiosas, comportamentos e hábitos das tradições 

(DELIZOICOV et al., 2011, p.135), até sobre “as produções artísticas, para não falar na relação 

que estabelece com outras ciências”. Os autores ainda relatam que:  

 

Entender o universo simbólico que nosso aluno está inserido, qual sua cultura 
primeira, qual sua tradição cultural étnica e religiosa, a que meios de 
comunicação social tem acesso, a que grupos pertence, pode facilitar o 
aprendizado das Ciências Naturais. Permitir que sua visão de mundo possa 
aflorar na sala de aula, dando possibilidade de que perceba as diferenças 
estruturais, tanto de procedimento como de conceitos, pode propiciar a 
transição e a retroalimentação entre as diferentes formas de conhecimento de 
que os sujeitos dispõem. (DELIZOICOV et al., 2011, p.136). 

 

 Para Fumagalli (1998), quando se fala de Ciência no ambiente escolar procura-se 

discriminar um conhecimento que tome como referência o conhecimento científico, não 

necessariamente, se identificar totalmente com ele. Partindo da ideia da autora, as escolas do 

campo necessitam desse suporte sobre as teorias para a explicação dos fenômenos vivenciados 

pelos seus alunos e familiares que compõe a comunidade escolar de modo geral, visto que estes 

são parte fundamental para a implementação e manutenção das escolas e alunos no campo. 

 Considerar o espaço do campo como parte integrada ao currículo escolar para a 

disciplina de Ciências da Natureza agrega-se nas salas de aulas tornando-as envolventes, visto 

 
11 Segundo Rose (2001, p.30) a condição contemporânea implica certas possibilidades de ser e estar no mundo, 

uma vez que os dispositivos de “produção de sentidos [...] produzem a experiência”, portanto é um conceito 
eminentemente temporal e consequentemente o que agora é atual será antigo no futuro. (ROSE, N. Como se 
deve fazer a história do eu? In: Educação & Realidade. Porto Alegre. Vol. 26, nº1, jun./jul. 2001). 
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que o conhecimento empírico pode ser considerado a partindo das premissas de uma 

aprendizagem significativa e considerando as práticas sociais dos trabalhadores camponeses, 

precisando considerar também seus conhecimentos (ARROYO, 2013, p.119). Paulo Freire 

ressalta a proximidade, no sentido prático, dos conhecimentos científicos com os saberes 

camponeses:  

 

A curiosidade de camponeses com quem tenho dialogado ao longo de minha 
experiência político-pedagógica, fatalista ou já rebeldes diante da violência da 
injustiça, é a mesma curiosidade, enquanto abertura mais ou menos espantada 
diante de “não eus”, com que cientista ou filósofos acadêmicos,” admiram” o 
mundo. (FREIRE,1996, p.17). 

 

 Essa interação (MOREIRA,2006) entre os conhecimentos científicos e o conhecimento 

empírico camponês 12 é o que caracteriza a teoria da aprendizagem significativa: a organização 

do conteúdo em determinada área do conhecimento, tende “a uma estrutura hierárquica na qual 

as ideias mais inclusivas se situam no topo desta estrutura e abrangem proposições, conceitos e 

dados factuais menos inclusivos e mais diferenciados” (MOREIRA,2006, p.38).   

 Os conhecimentos científicos e o conhecimento empírico dos camponeses podem ser 

misturados, resultando em uma transformação social para a comunidade escolar camponesa, 

estabelecendo estratégias pautadas na ciência, tecnologia, sociedade e natureza integrando as 

dimensões produtivas e pedagógicas. 

 Ao considerar os conhecimentos dos camponeses em sala de aula encontra-se o conceito 

central da teoria de Ausubel, o de aprendizagem significativa como processo por meio do qual 

novas informações adquirem significado por interação com aspectos relevantes preexistentes.  

 Como descreve Moreira (2006), “o significado lógico refere-se ao significado inerente 

a certos tipos de materiais simbólicos, em virtude da própria natureza desses materiais” visto o 

campo como um grande laboratório a céu aberto nas suas diversidades de materiais naturais, 

materiais que sofreram ação ou interferência humana, fenômenos observados, entre outros que 

o professor pode aproveitar durante as aulas.  

 O campo não pode ser visto como espaço de desigualdades (CALDART, 2011), mas 

como um campo que se abre para a produção de conhecimentos em diferentes áreas, 

especialmente, quando falamos da educação como processo transformador, rompendo o 

 
12Conhecimento empírico camponês é uma forma de conhecimento resultante do senso comum, por vezes 

baseado na experiência, sem necessidade de comprovação científica. Partindo desse pressuposto, Boaventura 
Souza Santos (1989) entende que a passagem do senso comum para a ciência implica em uma ruptura 
epistemológica. 
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silêncio imposto por modelos carregados de interesses capitalistas em tirar do meio rural o 

máximo de benefício em favor da vida na cidade, ou então, no sentido de urbanizar o espaço 

rural (FERNANDES, 2006; RIBEIRO, 2012). 

 Segundo Krasilchik e Marandino (2006), a integração entre os conteúdos de ciência da 

natureza com outros elementos do currículo criam um significado aos conceitos apresentados 

pelos professores aos alunos servindo de base para a formação dos futuros cidadãos. 

 No que se refere ao ensino de Ciências da Natureza, de acordo com Fracalanza (1986), 

está atualmente diante de um impasse, pois o que se tem visto nas salas de aulas é uma grande 

repetição de conteúdos que não garantem a formação cidadã ao aluno do campo, com temas 

que não contemplam sua realidade; teríamos que mudar o modo de  ensino e fazer  com que  os 

alunos relacionassem o ensino de ciências com o seu dia a dia, tendo um vislumbre da sua 

aplicação em sua rotina diária, de modo palpável, e que estimulassem  os alunos a assistirem e 

despertar o interesse por essas aulas. Segundo Fracalanza e colaboradores:   

 

O ensino de ciências, entre outros aspectos, deve contribuir para o domínio 
das técnicas de leitura 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 sociedade e 
dos mecanismos de produção e apropriação dos conhecimentos científicos e 
tecnológicos. Garantir a transmissão e as sistematização dos saberes e da 
cultura regional e local. (FRACALANZA et al., 1986, p. 26-27). 

  

 Ao abordar os problemas, não apenas do ensino de ciências nas escolas do campo, 

percebe-se que, diversas vezes, no decorrer no espaço da sala de aula, o professor não possui 

muitos recursos para propiciar uma aula interessante aos alunos, limitando-se ao uso da 

linguagem como exposição dos temas abordados. Agregar recursos novos é indispensável à 

complexa atividade de ensinar e aprender.  

 Outro fator é a questão da formação dos professores que trabalham no ensino 

fundamental nas séries iniciais. Durante a pesquisa, o que se pode perceber é que 5 dos 

professores observados, em um total de 6, possuem graduação em Pedagogia; apenas 1 deles 

possuía graduação em Biologia. Todos possuíam uma especialização lato sensu, na maioria das 

vezes, não relacionada a sua categoria de trabalho ou graduação. Nesse caso, as especializações 

eram em Gestão Educacional com ênfase em Psicologia; 1 em Ensino de História e 1 em 

Psicopedagogia. Todos os professores já estavam em sala por vários anos, alguns próximos da 

aposentadoria, como era o caso de 2 professores participantes da pesquisa.    
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 Os professores atuantes nas escolas polos, geralmente, não moram na comunidade 

camponesa: em sua maioria moram na cidade e utilizam o transporte escolar para ministrar as 

suas aulas. Esta é mais umas das consequências da nucleação nas escolas multisseriadas 

(VIEIRA, 2017). Dos 6 professores pesquisados, apenas 2 moravam no campo e relataram que 

entre a comunidade escolar camponesa é comum que os professores morem na zona urbana. 

 Quando questionados sobre os cursos de formação continuada na disciplina de ciências, 

100% dos entrevistados relataram que não haviam passado por nenhuma específica ou que 

abordasse os conteúdos referentes a ela; geralmente, estas formações comtemplam 

principalmente as áreas que dizem respeito à linguagem. 

 As salas de aula das escolas do campo possuem uma média 20 a 25 alunos; muitos destes 

deslocam-se por quase vinte quilômetros para chegar até a escola, além do caminho que fazem 

a pé para chegar à estrada onde passa o transporte escolar; alguns saem por volta de duas horas 

de antecedência de suas casas para chegar próximo ao horário de início da aula. No caso, no 

período observado, o vespertino, as aulas têm início às treze horas. Atualmente, as escolas que 

fizeram parte da pesquisa possuem, luz elétrica e recursos como televisores, projetor, acesso à 

internet, telefone e alguns computadores, que podem ser usados como um suporte durante as 

aulas.  

 Considerar as dificuldades que os alunos enfrentam diariamente para chegar às escolas 

(MOLINA et al. 2004) é outro fator importante que interfere na questão do ensino e 

aprendizagem dos alunos camponeses, não apenas quando se refere ao ensino de ciências, 

objeto desse estudo, como das outras disciplinas, considerando o conjunto de fatores que 

interferem como influenciadores na questão do ensino e da aprendizagem (MOLINA et al, 

2004). 

 Essas peculiaridades das escolas no campo requerem uma reflexão sobre como fazer 

dessa modalidade de ensino algo diferenciado das demais. São muitos os aspectos relevantes 

para contemplar, de modo amplo, as necessidades na formação dos cidadãos do campo 

conforme a Lei de Diretrizes e Bases Nacional de 1996, à luz de seus artigos 3.º, 23.º, 27.º e 

61.º, ao mencionar a “diversidade sociocultural e o direito à igualdade e à diferença” 

(BRASIL,2007, p.16), que viabilizaram as diretrizes para a educação destinada ao campo 

brasileiro. 
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3 ANÁLISE DOCUMENTAL E CURRÍCULO DE CIÊNCIAS 

 

 O conhecimento científico submete-se a um processo de produção e essa dinâmica 

envolve transformações na compreensão do comportamento da natureza, impedindo que esse 

saber seja caraterizado como pronto, verdadeiro e acabado (DELIZOICOV et al., 2011). Isto 

constitui um desafio que precisa ser enfrentado no âmbito da educação científica ao abordar as 

teorias e modelos contidos, incorporando o conhecimento científico contemporâneo em sua 

concepção, construção, pois a relação entre Ciência e Tecnologia alia-se à forte presença da 

tecnologia no cotidiano das pessoas na esfera educacional como na social. 

 Considerando os efeitos da ciência/tecnologia sobre a natureza e o espaço organizado 

pelos seres humanos há necessidade de incluir no currículo escolar uma melhor compreensão 

entre os benefícios e malefícios dessa relação com a natureza (DELIZOICOV.et al., 2011). 

 A elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais, com o intuito 

de estabelecer na prática da sala de aula o debate entre ciências, tecnologia e sociedade e de 

diversas situações locais, constituiu o estabelecimento de várias conexões entre os conteúdos 

dos diferentes eixos temáticos, dos temas transversais e as demais áreas do ensino fundamental.  

 Nesse contexto é preciso compreender e colocar em prática a interdisciplinaridade, não 

como uma visão idealista, mas que os conteúdos se relacionem (SILVA, 2015) entre si, por 

meio da realidade da comunidade, das técnicas e didáticas que contribuam para a compreensão 

e formação crítica e das consequências transformadoras na vida dos estudantes.  

 O currículo das escolas do campo no município é o mesmo das escolas urbanas e 

observou-se não haver materiais didáticos que façam essa aproximação, pois o livro didático é 

o mesmo utilizado em todas as escolas municipais. Nesse sentido, a contextualização do 

currículo, de acordo com as observações realizadas nesta pesquisa demonstram que alguns 

conteúdos possuem proximidade com a realidade do campo, não ficando assim tão 

desvinculados.  

 No entanto, conseguir realizar essa vinculação entre realidade e currículo de ciências 

não é uma tarefa muito simples (SILVA,2015). Segundo Lima et al. (2011), o conhecimento 

científico e o senso comum, ou conhecimento cotidiano, possuem independência relativa e 

independem um do outro.  É possível recorrer às ciências naturais para “buscar instrumentos 

que nos auxiliem a compreender o mundo em que vivemos, de modo a orientar nossas ações, 

em nível individual e social” (LIMA et al., 2011, p. 111).   

 As Diretrizes Operacionais Básicas para as Escolas do Campo consideram esse 

princípio, ao afirmarem que a identidade da escola do campo “é definida pela sua vinculação 
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às questões da sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, 

na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na 

sociedade e nos movimentos sociais[...]” (BRASIL, 2002, Art.2º) 

 As transformações nos currículos podem ter como princípios o aprender de novas 

práticas pedagógicas que realmente tenham a ver com os saberes do campo (LIMA, 2013) 

redefinindo essas práticas baseada na perspectiva da compreensão do contexto onde estão 

inseridos. O currículo não pode ser uma proposta fim de conteúdos e propostas de ensino, ele 

deve permitir a incorporar novos saberes e práticas (SANTOS, 2009), proporcionando aos seus 

educandos o direito de participar do fazer parte de um processo de constante de aprendizagem 

e os efeitos transformadores que podem ser alcançados através da educação. Os saberes e 

conhecimentos dispostos nos currículos das escolas do campo, além da relação direta com a 

realidade (SANTOS,2009), devem possibilitar o desenvolvimento de competências e 

habilidades voltadas para o meio rural, como aponta Santos:  

 

[...] os conteúdos curriculares devem permitir que os alunos desenvolvam sua 
capacidade de argumentação, de questionamento, de crítica e sua capacidade 
de formular propostas de solução para problemas detectados. [...] É 
fundamental que o currículo trabalhe com habilidades que vão além do 
desenvolvimento cognitivo e envolvam diferentes campos da cultura, 
garantindo presença de produções culturais dos mais diferentes grupos sociais 
e culturais, de tal modo que os estudantes sejam capazes de lidar com a 
diferença, valorizando e respeitando a cultura do outro, condição necessária 
para a vida em uma sociedade realmente democrática. (SANTOS, 2009, p.13-
14). 

 

 Arroyo (2004) defende que os professores da educação do campo precisam compreender 

os alunos “como sujeitos de história, de lutas, como sujeitos de intervenção, como alguém que 

constrói, que está participando de um projeto social. A escola tem que levar em conta a história 

de cada educando e das lutas do campo” (ARROYO, 2004, p.74). Desse modo, os alunos são 

considerados como sujeitos que produzem saber, cultura e conhecimento no decorrer de suas 

vivências, mas que também tem direito a uma educação de qualidade. 

 Conforme apresentado nos Anexos 7, 8, 9, 10 e 11, a matriz curricular proposta para o 

ensino fundamental I e bloco pedagógico, como é chamado o ensino de primeiro ao terceiro 

ano, nos quais as crianças não são reprovadas, é elaborada pela Secretaria Municipal de 

Educação e distribuída para todas as escolas do município, urbanas e rurais.  

 A matriz vigente foi elaborada no ano de 2016 e será reelaborada no ano de 2019, de 

acordo com as normas estabelecidas pela nova Base Nacional Comum Curricular, prevista para 

entrar em vigor ainda no ano de 2020, mas, por enquanto os professores ainda estão seguindo 
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a matriz curricular antiga. Abaixo é apresentada a matriz curricular de primeiro ao quinto ano 

do ensino fundamental, em vigência no município de Rolim de Moura, com a relação dos 

conteúdos propostos para a disciplina de Ciências da Natureza, alvo desse estudo. 

 

Quadro 1 - Relação de conteúdos do 1º ano do ensino Fundamental I - Ciências 
Humanas e da Natureza 

 

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 
As partes externas do corpo 
humano 
Identidade 
Noções de cidadania 
Respeito as diferenças 
Costumes e hábitos 
Linha do tempo 
Saúde e higiene 

Paisagens 
Órgãos do sentido 
Seres vivos e seres não 
vivos 
As partes das plantas 
O ciclo vital dos seres vivos 
O ar 
O solo 
A água 
Os estados físicos da água 

Família 
Animais de estimação 
Animais silvestres 

Moradia 
Escola 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMEC de Rolim de Moura (2018). 

 

Quadro 2 - Relação de conteúdo do 2º ano do ensino Fundamental de 09 anos - Ciências 
Humanas e da Natureza 

 

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 
Corpo humano 
Meios de comunicação 
Meios de transporte 
Profissões 
Direitos humanos 
Linha do tempo: passado e 
futuro 

O dia e a noite 
Rotação da terra 
Linha do tempo: 
envelhecimento 
Medidas do tempo 
Calendário 
Fontes históricas 

Noções de localização: 
rua e bairro 
As mudanças ocorridas 
com a passagem do 
tempo 
Educação para o trânsito 

Alimentos 
Sistema digestório 
Hábitos alimentares 
A origem dos alimentos 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMEC de Rolim de Moura (2018). 

 

Quadro 3 - Relação de conteúdos do 3º ano do ensino Fundamental de 09 anos - Ciências 
Humanas e da Natureza 

 

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 
A vida na pré-história 
As primeiras plantações 
A criação de animais 
A pré-história no Brasil 

Povos indígenas 
Presença africana no 
Brasil 
A escravidão no brasil 

A vida no campo 
Problemas ambientais 
no campo 

Como são as cidades 
A administração do 
município 
A história do município 
de Rolim de Moura 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMEC de Rolim de Moura (2018). 
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Quadro 4 - Relação de conteúdos do 4º ano do ensino Fundamental de 09 anos- Ciências 
Humanas e da Natureza 

 

Conteúdos de Ciências Humanas e da Natureza 4ºano do Ensino Fundamental 
1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

A alimentação das plantas 
A fotossíntese 
Reprodução dos vegetais 
Cadeia alimentar 
Os seres decompositores 
Outras relações ecológicas: 
sociedade, colônia, 
competição, 
predação, cooperação, 
inquilinismo e parasitismo 
Equilíbrio ambiental 

Os alimentos 
A digestão e o sistema 
digestório 
As funções do sistema 
digestório 
A mastigação 
A digestão dos lipídios 
A respiração e o sistema 
respiratório. 
As trocas gasosas 
A gordura trans 
A preservação do 
ambiente 
O sistema cardiovascular 
O coração e a circulação 
do sangue 
A frequência cardíaca 
O sistema urinário 
Organização e 
funcionamento do corpo 
humano 
A desidratação 
Doação de órgãos e 
tecidos 

O que é matéria 
Massa e volume 
Densidade-flutuar ou 
afundar 
Os seres vivos e as 
transformações 
químicas 
Energia 
Calor 
Condutores e isolantes 
térmicos 
Capacidade isolante 
O trajeto da luz 
A luz e as cores 
Como funciona um 
termômetro 
Economia de energia 
elétrica 

O solo 
Tipos de solo 
Aquecimento global 
Lixo espacial 
Biomas do brasil 
Amazônia 
Cerrado 
Mata atlântica 
Caatinga 
Pantanal 
Pampa 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMEC de Rolim de Moura (2018). 

 

Quadro 5 - Relação de conteúdos do 5º ano do ensino Fundamental de 09 anos - Ciências 
Humanas e da Natureza 

 

Conteúdos de Ciências Humanas e da Natureza 5ºano do Ensino Fundamental 
1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

O planeta terra 
Um planeta chamado terra 
As camadas da terra 
Planeta dinâmico 
Os biomas do Brasil 
Os principais biomas 
brasileiros 
Floresta amazônica e mata 
atlântica 
Caatinga e cerrado 
Pantanal e campos 
O uso dos recursos naturais 
As atividades humanas 
Atividades bem planejadas 

Geração de energia elétrica 
Usinas hidrelétricas 
Usinas termelétricas 
Energia limpa 
Consumo de energia 
Eletricidade e magnetismo 
Eletricidade 
Uso da energia elétrica 
A eletricidade e os 
materiais  
Magnetismo 

O sistema nervoso 
Os sentidos 
A coordenação nervosa 
Reprodução humana 
A puberdade 
Homens e mulheres 
A fecundação 
Nasce um novo ser 

Reprodução de plantas e 
animais 
As plantas reproduzem I 
As plantas reproduzem II 
Os animais reproduzem 
 Como nascem os animais 
Os fosseis e a história da 
vida 
Fosseis: evidências de vida 
do passado 
Os fosseis fornecem 
informações  
História da vida na terra 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMEC de Rolim de Moura (2018). 
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 Ao acompanhar os professores durante as suas aulas e analisando o motivo de seguirem 

os conteúdos do livro didático, estes afirmam que a matriz curricular “é incompleta e que muitos 

temas não são expressos nela; esta matriz foi elaborada seguindo os conteúdos que eram 

apresentados em um outro livro didático anterior” (PROFESSORA A, DIÁRIO DE 

PESQUISA, 2018). Segundo a professora, as mudanças nos livros são elaboradas para uma 

nova matriz baseando-se nos temas abordados pelo livro adotado durante aquele período, que 

versa em torno de três anos. Dos professores acompanhados durante a pesquisa, 3 deles até 

sugeriram que fossem feitas alterações na matriz curricular para inserir os conteúdos que, 

segundo eles, não estão presentes, mas como há eminência da implantação da nova BNCC, 

espera-se que estes desencontros curriculares sejam resolvidos em todas as disciplinas que 

compõe o quadro da primeira etapa do ensino fundamental, visto que a nova matriz será 

elaborada em conjunto com os professores e Secretaria Municipal de Educação, de acordo com 

informações da própria secretaria. 

 

3.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS PRÁTICAS/ATIVIDADES ENCONTRADAS NAS 

ESCOLAS DO CAMPO 

 

 Em relação ao ensino de ciências nas escolas do campo são vários os aspectos 

problematizadores, tais como: ausência de formação, de recursos humanos, de materiais, 

considerando que os atuais livros didáticos não contemplam a realidade. Nas séries iniciais 

como primeiro e segundo ano do ensino fundamental I, há a priorização de conteúdos que 

comtemplem a linguagem e a escrita e a matemática, considerando o livro didático como 

principal fonte de apoio para as aulas de ciências. No quadro seguinte podemos ver os conteúdos 

observados durante o acompanhamento das aulas dos professores participantes da pesquisa. 

Essas observações foram feitas e registradas em uma ficha elaborada previamente pela 

pesquisadora (Anexo 1), além do registro no diário itinerante ou diário de observação, portanto, 

abaixo estão as categorias priorizadas na prática exercida pelos professores das escolas do 

campo na disciplina de Ciências da natureza.  

Quadro 6 - Sobre as práticas em sala de aula, conteúdos aplicados pelos professores e 
turmas observadas 

 

Turmas 
observadas 

Conteúdos 
observados 

Tipos de práticas e 
metodologias 

Recursos 
usados 

Quantidade de 
Atividades 

1º ano Meio ambiente 
Vídeo e registro no quadro e 
caderno 
Conversas com os alunos 

Datashow, quadro, caderno 1 
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Minha família 
Conversas sobre as famílias 
dos alunos 

Datashow, recorte e 
colagem 

3 

Moradias e tipos de 
moradias, 

Exposição do conteúdo no 
Datashow e discussão sobre o 
tema 

Datashow, caderno para 
colagem de atividades 

3 

Ambiente e 
profissionais da 
escola 

Exposição do conteúdo no 
Datashow 

Colagem de atividades no 
caderno e registro no 
caderno de leitura 

4 

2º ano 
Alimentação 
saudável 

Discussão sobre o tema 
estudado, divisão dos alunos 
da sala em grupos de trabalho 

Pintura, recorte, escolha de 
imagens, montagem de 
cartaz coletivo 

1 

2º ano 

Animais 

Conversas e registro no 
quadro do nome de animais 
com as letras do alfabeto; 
Texto informativo sobre os 
grupos de animais; 

caderno para colagem de 
atividade; quadro 

3 

Classificação dos 
animais 

Livro infantil da história de 
Avestruz a zebra; 
Classificação e caracterização 
oral dos animais da história; 

Recorte, colagem e pintura 2 

Classe dos animais 
vertebrados 

Conversas sobre o tema e 
discussão sobre répteis, 
anfíbios e peixes; Texto 
informativo para cópia 

Quadro; cartaz coletivo a 
partir de figuras impressas 
e coloridas pelos alunos 

2 

Alimentos 
Leitura e exposição oral do 
conteúdo 

Quadro e caderno para 
registro de lista de 
alimentos através de ditado 

1 

Alimentos de 
origem vegetal 

Leitura de história infantil 
sobre o tema e discussão 

Quadro e caderno 1 

Higiene e saúde 
Leitura de história infantil 
sobre o tema 

Leitura e discussão sobre a 
história 

0 

4º ano 

Relações 
alimentares entre 
os seres vivos; 
Cadeia alimentar 

Leitura e exposição oral do 
conteúdo 

Caderno, livro didático e 
atividade complementar 
impressas 

2 

Desequilíbrio 
ecológico 

Leitura informativa no livro 
didático 

Livro didático e caderno 
Responder o 

questionário do 
livro didático 

Meio ambiente 
Apresentação do conteúdo em 
grupos pelos alunos 

Cartazes confeccionados 
pelos alunos 

4 

Planeta terra e 
ambiente 

Leitura informativa no livro 
didático 

Livro didático e caderno 
Responder o 

questionário do 
livro didático 

Animais/vertebrad
os e invertebrados 

Leitura informativa no livro 
didático 

Livro didático e caderno 
Responder o 

questionário do 
livro didático 

As plantas 

Leitura individual e silenciosa 
do texto informativo e 
responder ao questionário do 
livro 

Livro didático 
Cartaz coletivo com 
diferentes tipos de folhas 

Responder o 
questionário do 
livro didático 

4º ano 
Estados físicos da 
água 

Leitura informativa no livro 
didático 

Livro didático, caderno de 
atividades, quadro 

2 

5º ano 
Meio ambiente e 
reflorestamento 
ciliar 

Conversa informativa de 
como reflorestar e preparar o 
solo para o plantio das 
sementes das árvores 

Plantio e preparação das 
sementes de acácia rosa. 
Explicação para montagem 
de terrários. 

Atividade 
prática de 
quebra da 

dormência das 
sementes e 

preparação de 
solo para o 

plantio. 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMEC de Rolim de Moura (2018). 

 Um outro fato levantado durante as observações é a quantidade de aulas semanais para 

a disciplina de Ciências da Natureza que totaliza duas aulas por semana. Percebeu-se que, em 

alguns casos, durante a semana, em umas das escolas, essas aulas eram deixadas de ser 

ministradas de acordo com a demanda da semana, em que coincidiam com algum projeto 

desenvolvido pelos professores em sala. Diversas vezes, a pesquisadora não conseguiu 

acompanhar os professores em suas aulas por esse motivo; em outros casos, os professores 

concordaram em participar, mas sempre que a pesquisadora chegava para realizar o trabalho, 

estes pediam para acompanhar outro professor, pois não iriam trabalhar a disciplina durante 

aquela semana ou haviam trabalhando em horário diferente, sem prévio aviso à pesquisadora, 

o que inviabilizou a observação das suas práticas e metodologias usadas em sala. 

 Ao observarmos as aulas dos professores, percebeu-se que 50%  deles fazem uso do 

livro didático, sendo que é um recurso extremante importante em sala de aula; ao acompanhar 

essas rotinas, foi possível perceber que o professor que possuía formação específica na área de 

ciências tinha certa facilidade em expor os conteúdos de modo diferenciado, para além do que  

estava descrito no livro didático, pois procurava relacionar e questionar se os alunos haviam 

passado por algo semelhante e se já haviam presenciado algum fato que fizesse com esse 

conteúdo aplicado em sala de aula tivesse relação com o seu modo de vida e de suas famílias.  

 Outra questão levantada é a relação dos professores com o ambiente camponês, visto 

que dos 6 professores participantes da pesquisa, apenas 2 moravam no campo, os outros 

moravam na cidade e utilizavam o transporte municipal ou próprio para irem as escolas.  Nesse 

sentido, acerca da formação, esses docentes ressaltam que nesse percurso nunca tiveram uma 

disciplina que tratasse da especificidade da educação de alunos do campo. Entretanto, de forma 

Construção de 
terrários. 

Vacinação e saúde 

Conversas sobre as vacinas e 
acontecimentos ligados a 
rotina da família relacionando 
a uso do soro e de vacinas 

Livro didático lousa, 
caderno 

1 

Doenças causadas 
por protozoários 

Conversas, discussões sobre o 
tema 

Leituras, livro didático, 
caderno de atividades 

1 

Soro e vacina 
Leitura informativa no livro 
didático e discussão do 
conteúdo 

Livro didático, caderno de 
atividades. 

1 

Doenças causadas 
por verminoses 

Leitura informativa, discussão 
do tema 

Livro didático, caderno e 
registro através de 
desenhos 

2 

Planeta terra e 
ambiente 

Observação e discussão sobre 
os terrários, apontamentos 
dos acertos e falhas na 
construção 

Organização e exposição 
dos terrários. 

1 
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positiva, podemos ressaltar que os professores procuram adequar suas aulas ao contexto rural, 

demonstrando a preocupação em ensinar de maneira que possa ser compressível dentro do seu 

dia a dia camponês.  

 A partir do quinto ano do ensino fundamental, os alunos possuem professores 

específicos para a disciplina de ciências da natureza; já do primeiro ano até o quarto ano, um 

professor pedagogo é quem ministra todas as aulas em sala. Partindo desse ponto de vista, existe 

uma defasagem no ensino dos conteúdos por professores polivalentes, que devem suprir todas 

as disciplinas que, na maioria dos casos, tiveram pouco ou nenhum contato em sua graduação, 

sendo que, na maioria dos casos, não há uma relação com a aplicação em sala de aula de teoria 

e prática. Além das aulas experimentais (BIZZO, 2007) que buscam apresentar de forma 

diferenciada e concreta as ideias por diversas vezes abstratas dos conceitos apresentados nos 

livros para a realidade vivenciada pelo aluno (NETO; FRACALANZA, 2003), o que acaba 

contribuindo para o não conhecimento e relação com os conceitos científicos, tornando a 

disciplina de ciências enfadonha e desinteressante para as crianças.  

 Durante umas das observações em sala de aula, questionado por um aluno do quarto ano 

o que eu pesquisadora, estudava, e o que estava fazendo ali na sala, após a explicação que era 

aluna do de um programa de Ensino de Ciências da Natureza, a criança ouviu atenta e disse: 

“como alguém pode gostar de Ciências e ainda querer fazer mestrado nisso?”.   

 Entre os vários fatores que impactam a qualidade do ensino de ciências nas escolas do 

campo, podemos citar o uso inadequado do livro didático, os recursos utilizados e os 

procedimentos metodológicos; isso acontece em razão do processo de formação dos educadores 

e o currículo proposto para a educação do campo.  Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) 

consideram que: 

 

A maioria dos professores da área de Ciências Naturais ainda permanece 
seguindo os livros didáticos, insistindo na importância de informações 
isoladas, acreditando na importância de conteúdos tradicionalmente 
explorados e na exposição como forma principal de ensino. A formação dos 
professores de Ciências também parece não se ter dado conta ainda da 
mudança ocorrida no perfil dos alunos das escolas, principalmente do ensino 
fundamental. (DELIZOICOV et al., 2011, p. 127). 

  

 Percebe-se que há necessidade de um processo de libertação do livro didático. Em 

muitos casos, o professor preocupa-se com o fato de não terminá-lo até o fim do ano letivo, 

como se seguir o livro didático fosse algo extremamente necessário, inclusive, propiciando que 

os alunos consigam decorar por algum tempo o seu conteúdo, como se fosse a mesma coisa que 
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se apropriar daqueles conceitos apresentados no livro didático de modo parcial 

(FRACALANZA; NETO, 2003). Isso porque os professores afirmam que o conteúdo não é 

completo e que apresenta muitas lacunas, deixando de lado partes consideradas importantes 

para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, evidenciando uma relação mecânica entre 

teoria e realidade concreta, sem permitir que esse conteúdo seja relacionado à realidade do 

aluno.  De acordo com Chervel (1990): 

 

A realidade de nossos sistemas educacionais não coloca os docentes, a não ser 
excepcionalmente, em contato direto, com o problema das relações entre 
finalidades e ensinos. A função maior da "formação dos mestres" é a de lhes 
entregar as disciplinas inteiramente elaboradas, perfeitamente acabadas. As 
quais funcionarão sem incidentes e sem surpresas por menos que eles 
respeitem o seu "modo de usar”. (CHERVEL, p. 19, 1990). 

 

 A escolha do livro didático é feita pelos professores juntamente com os coordenadores. 

Durante umas das observações, acompanhei a professora do primeiro ano nessa atividade de 

escolha; segundo relato dela, estava pouco otimista porque, geralmente, as escolhas por feitas 

eles acabam sendo em vão. 

 Procede-se desse modo: os livros são enviados para as escolas de toda a rede municipal 

e todos os professores de cada ano, desde o ensino fundamental I e II, que avaliam os livros e 

escolhem o que mais de se adequa à concepção de material de boa qualidade, não 

necessariamente da mesma coleção de autores. Depois dessa seletiva nas escolas, cada uma 

envia as suas escolhas para a Secretaria Municipal de Educação, que acata a decisão da maioria, 

ou seja, aqueles  livros que obtiveram  mais votos serão utilizados nos próximos três anos. 

 Para o ano de letivo de 2019 será usada uma nova remessa de livros que foi escolhida 

no final de 2018, mas muitos professores acabam insatisfeitos, pois, em alguns casos, o livro 

escolhido pela Secretaria não foi o mesmo que os professores julgaram melhor e escolheram 

em suas escolas.  

 Quanto à formação continuada e cursos de capacitação que são ofertados na rede 

municipal de ensino, segundo relato dos professores, não houve nenhuma formação voltada 

para o ensino de Ciências e, aquelas que houve, abordaram outras temáticas, mas apresentadas 

em bases teóricas e não há atividades experimentais que venham a contribuir com as aulas. 

Avaliando esse processo formativo, é perceptível a ausência de significância destinada à 

disciplina de Ciências da Natureza; trata-se, portanto, de refletir sobre o que os professores 

ensinam e, sobre isso, Weissmann (1998) pontua o seguinte: 
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Em relação ao ensino de ciências naturais, da mesma forma que em outras 
áreas do conhecimento escolar, percebe-se, cada vez mais, que um dos 
principais obstáculos no momento de querer ensinar é a falta de domínio e de 
atualização dos professores no que se refere aos conteúdos escolares. Não há 
proposta didática inovadora e eventualmente bem-sucedida que possa superar 
a falta de conhecimentos do professor. Essa parece ser uma reflexão óbvia e 
sensata já que não é possível que um docente se envolva numa relação de 
ensino, agindo como mediador entre sujeito e um conhecimento, sem que 
possua a apropriação adequada desse” saber”. (WEISSMANN, 1998, p. 
32). 

 

 Weissmann (1998) ainda relata que “há um consenso na comunidade científica e 

educacional em responsabilizar o docente por não garantir a aprendizagem de ciências pelos 

alunos” mas, de acordo com ela, o problema nem sempre está na identificação do que é e o que 

não é ensinado, mas no questionamento do que se está ensinando (WEISSMANN, 1998, p.32). 

 Desse ponto de vista há um distanciamento perceptível entre a matriz curricular proposta 

pela Secretaria Municipal de Educação e a disposição sequencial que esses conteúdos são 

abordados em sala de aula. Nota-se, claramente, que a sequência seguida é a do livro e que cada 

escola e professor possui autonomia suficiente para decidir de que modo irá preparar e ministrar 

as aulas e atividades de fixação, assim como, a avaliação dessa aprendizagem pelo aluno.  

 Observou-se, também, que a rotina escolar com todos os tramites burocráticos, é um 

problema enfrentado pelos professores, pois este tempo, segundo os docentes, poderia ser usado 

para uma preparação e adequação das aulas e com a busca de qualificações adequadas a sua 

realidade escolar, neste caso, a comunidade camponesa.  

 O uso de abordagens desinteressantes e o uso frequente do livro didático como principal 

recurso durante as aulas contribuem para o desenvolvimento do pensamento nas crianças de 

que a Ciência é algo chato e com pouca serventia na sua vida, assim como sobre a matemática 

(CARVALHO et al., 1998; LORENZETI, 2005), questionam-se onde esses conceitos serão 

usados em suas vidas e, por diversas vezes, a culpa recai sobre os professores, que deixam de 

ser pesquisadores para serem apenas transmissores de conhecimento, quando deveríamos estar 

preocupados em sermos os auxiliadores nessa busca. 

 

CONSIDERAÇÕES 
 

Na condição de sujeitos de direitos, é necessário reconhecer e incentivar as crianças e os 

adolescentes do campo como ativos de sua história, considerando suas habilidades, 

competências, interesses e necessidades especificas, na busca por soluções para as questões que 

lhes são próprias (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011). A educação constitui um espaço 
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importante para esse protagonismo, uma vez que são possibilidades de experiências vivenciadas 

na escola que incentivam a criatividade e a formação crítica, bem como, a formação de futuros 

líderes dentro da comunidade em que estão inseridos (CALDART,2011). A educação do/no 

campo encontra-se como excludente, no que compete às ofertas e oportunidades de direito à 

educação (MOLINA, SÁ,2011).  

 A educação no campo requer um olhar sobre a garantia de acesso e permanência dessas 

crianças nas instituições educacionais. A educação pensada para e pelos povos do campo, em 

que se respeite a sua identidade e que estes não sejam forçados a deixar o campo e percorrer 

longas distâncias para frequentar as escolas na cidade; portanto, ” [...] pensar a escola do campo 

é não reduzir a questão aos limites da escola, mas considerar os diversos espaços e formas de 

educação” (PIRES,2012, p. 109). 

 De acordo com as observações realizadas nas escolas, nota-se um distanciamento do 

que é proposto pela matriz curricular municipal, para o que se é ensinado em sala de aula. A 

sequência proposta pela matriz, por vezes, é desconsiderada: passa-se, então, a considerar a 

sequência que está proposta no livro didático. As aulas ministradas por, diversas vezes, 

resumem-se em ler os textos e responder o questionário que está proposto pelo livro, conforme 

foi observado no quarto e quinto ano do ensino fundamental. Nos anos que compõem o bloco 

pedagógico13 é perceptível que os professores buscam seguir as orientações e sequência 

proposta pela matriz curricular, pois estes não ficam presos ao livro didático para ministrar as 

suas aulas. 

 O livro didático pode ser usado como uma ferramenta auxiliar para a aprendizagem dos 

alunos: um modo de expor de outra forma aos conteúdos, com utilização das tecnologias 

educacionais em sala de aula como, sala de vídeo, acesso à internet, projetor, TV, DVD, vídeos, 

entre outras, além do uso de diversos materiais, como o meio que a escola está inserida, o pátio 

e arredores como grande laboratório ao ar livre para desenvolvimento de atividades práticas. 

Ao considerar e observar uma atividade prática, os recursos tecnológicos não carregam por si 

só os conteúdos que se pretende ensinar, mas fazem parte de uma sequência didática que 

envolvem a teoria, o registro dos alunos, o debate de ideias para auxiliar a construção dos 

conceitos pelos alunos. 

 No contexto atual, o ensino de Ciências (BIZZO, 2007), além da construção de conteúdo 

conceitual, envolve o desenvolvimento de atitudes científicas, habilidades e competências 

 
13Bloco pedagógico é o termo usado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) para 

caracterizar o grupo que compõe do 1º ao 3º anos do Ensino Fundamental I. 
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desenvolvidas através de uma orientação adequada no aluno: o fazer sentido para o aluno e 

ajudá-lo não somente a compreender o mundo, mas a reconhecer o seu papel na construção 

desse mundo. É objetivo do ensino que os professores reconheçam em suas salas de aula, 

definições e conceitos, atitudes, valores e procedimentos, assim como, a adoção de 

comprometimento com essa formação inicial de qualidade, fundamental nesse processo 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1995).  

 Quando se fala de  educação e  de escola, a figura do professor surge como marcante 

nesse cenário, em qualquer nível de escolaridade: assim, quando se pensa em um professor de 

ciências, também são considerados os desafios encontrados a partir da sua formação e na 

construção do seu saber e fazer da vida prática em sala de aula, desafiado a usar o seu 

conhecimento cientifico, as tecnologias educacionais e as estratégias didáticas inovadoras e 

criativas que, muitas vezes, não estiveram presente em sua formação, mas que se fazem 

presentes na sua realidade escolar. 

 

REFERÊNCIAS 
 
ARROYO, M. G. A educação básica e o movimento social do campo. In: ARROYO, M.G.; 
CALDART, R. S.; MOLINA, M. C. (Org.). Por uma Educação do Campo. Petrópolis‐RJ: 
Vozes, 2004. 
 
ARROYO, M. G. Os educandos, seus direitos e o currículo. In: MOREIRA, A. F.; ARROYO, 
M. Indagações sobre currículo. Brasília: Departamento de Políticas de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, 2006. 
 
ARROYO, M. G.; CALDART, Roseli Salete; MOLINA, Mônica Castagna (Org.). Por uma 
Educação do Campo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.  
 
BARBOSA, R. L. L. Formação de educadores: desafios e perspectivas. (Org.). Raquel, L. L. 
Barbosa. São Paulo: Editora UNESP, 2003. 
 
BIZZO, N. Ciência: fácil ou difícil? São Paulo: Ática, 2007. 
 
BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso 
em: [s.d.] fev. 2019. 
 
BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as diretrizes e bases da educação 
nacional. Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB. Brasília, DF, 1961. 
 
BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível 
em: <http://http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em: 
[s.d.] fev. 2019. 



46 
 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
 
BRASIL. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm>. 
Acesso em: [s.d.] jan. 2019. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretária de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: Ciências Naturais. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998. 
 
BRASIL. Resolução CNE/CEB1/02. Diretrizes operacionais para a educação básica nas 
escolas do campo. Brasília/DF, 2002. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/ Câmara de Educação Básica. Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Brasília: MEC, 2002.  
 
BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/ CEB nº 23/2007, de 12 de setembro de 
2007. Consulta referente às orientações para o atendimento da Educação do Campo. 
Disponível em: <http://www.portal.mec.gov.br>. Acesso em: [s.d.] jan. 2019. 
 
BRASIL. Educação do Campo: diferenças mudando paradigmas. Brasília: MEC, 2007.  
 
BRASIL.  Educação do Campo: marcos normativos/Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão – Brasília: SECADI, 2012. 
 
BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil - Rio de Janeiro - 1937. Disponível 
em: <http:// http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso 
em [s.d.] fev. 2019. 
 
BRITTO, N. S. Prática docente em ciências da natureza na Educação do Campo – desafios, 
diálogos, reflexões e ações educativas. In: HOFFMAN; M. B.; DUSO, L. (Org.) Docência em 
Ciências e Biologia: propostas para um continuado (re)iniciar. Ijuí, RS: Ed. UNIJUÍ, 2013  
 
CALDART, R. S. Por uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção. In: 
Por uma Educação do Campo. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
 
CALDART, R. S. Licenciatura em Educação do Campo e Processo Formativo: qual o lugar 
da docência por área? In: MOLINA, Mônica Castagna; SÁ, Laís Mourão (Org.). 
Licenciaturas em Educação do Campo: registros e reflexões a partir das experiências 
piloto. Belo horizonte: Autêntica Editora, 2011. 
 
CALDART, R. S.; PEREIRA, I. B.; ALENTEJANO, P.; FRIGOTTO, G. Dicionário da 
Educação do Campo. São Paulo: Expressão Popular, 2012. 
 
CALDART, Roseli Salete. Currículo sem Fronteiras - Setor de Educação do MST – v.3, 
n.1, p. 60-81, jan./jun. 2003. 
 
CARVALHO A. M. P. ; GIL-PÉREZ D. Formação de Professores de Ciências. São Paulo: 
Cortês, 1995. 
 



47 
 

CARVALHO, A. M. P. et al. Ciências no ensino fundamental: o conhecimento físico. São 
Paulo: Scipione, 1998. 
 
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências: 
fundamentos e métodos. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
DRIVER, R. et al. Construindo conhecimento científico na sala de aula. Química Nova na 
Escola, São Paulo, n. 9, p. 31-40, maio, 1999. Disponível em: <www.scielo.com.br>. Acesso 
em: [s.d.] fev. 2019.   
 
FAZENDA, I. Metodologia da Pesquisa Educacional. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2005.  
 
FAZENDA, I. O que é interdisciplinaridade. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
FERNANDES, B. M. Os campos da Pesquisa em Educação do Campo: espaço e território 
como categorias essenciais. In: MOLINA, M. C. Educação do Campo e Pesquisa: questões 
para reflexão. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006.  
 
FLICK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.  
 
FRACALANZA, H. MAGID NETO, J. O livro didático de Ciências: problemas e soluções. 
Ciência e Educação.v.9, n.2,2003. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v9n2/01.pdf>. Acesso em [s.d.] fev. 2019. 
 
FRACALANZA, H.; AMARAL, I. A.; GOUVEIA, M. S. F. O ensino de ciências no 
primeiro grau. São Paulo: Atual, 1986. 
 
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1987. 
 
FUMAGALLI, L.: O ensino de ciências naturais no nível fundamental de educação formal: 
argumentos em seu favor. In: Didática das Ciências Naturais: contribuições e reflexões; 
WEISSMANN, H. (Org.); Tradução de Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
 
JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 
 
KRASILCHIK, M.; MARANDINO, M. Ensino de Ciências e Cidadania. 2. ed. São Paulo: 
Editora Moderna, 2007. 
 
LIMA, E. S. Currículo das escolas do campo: perspectiva de rupturas e inovação. In: LIMA, 
E.S.; SILVA, A. M. Diálogos sobre Educação do Campo. Teresina: UDUFPI, 2011. 
 
LIMA, E.S. Educação do Campo, currículo e diversidades culturais. Espaço do Currículo, 
v.6, n.3, set./dez. 2013. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/rec/article/view/18998>. Acesso em: [s.d.] fev. 
2019. 
 
LORENZETTI, L. O ensino de ciências naturais nas séries iniciais, 2005. Disponível em: 
<http://fpa.educacao.ws/assets/kcfinder/upload/files/2_1d.pdf>. Acesso em: [s.d] fev. 2019. 
 



48 
 

LUCK, H. Pedagogia interdisciplinar: fundamentos teóricos metodológicos. 8. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1994. 
 
MARTINS, M. E. Resgate histórico da formação e atuação de professores de escolas 
rurais da região de Bauru (SP). Relatório de iniciação científica. FAPESP/Departamento de 
Matemática, Universidade Estadual de São Paulo, Bauru, 2003.  
 
MOLINA, M, C. Políticas Públicas. In: CALDART, R. S. (Org.). Dicionário da Educação 
do Campo. Rio de Janeiro – São Paulo: Expressão Popular, 2012. 
 
MOLINA, M. C. (Org.). Educação do Campo e formação profissional: a experiência do 
Programa Residência Agrária. Brasília: MDA, 2009 
 
MOLINA, M. C. (Org.). Educação do Campo e pesquisa: questões para reflexão. Brasília: 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006. 
 
MOLINA, M. C. et al. (Org.). Contribuições para a construção de um projeto de 
Educação do Campo. Brasília: Coleção Por Uma Educação do Campo - Articulação 
Nacional por uma Educação do Campo, 2004. 
 
MOREIRA, M. A. A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala 
de aula. Brasília: Editora Universidade de Brasília,2006. 
 
PASTORIO, E. Nucleação das Escolas do campo: o caso do município de São Gabriel/RS. 
Dissertação de Mestrado - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais 
e Exatas, Programa de Pós-graduação em Geografia e Geociências, RS, 2015. 
 
PIRES, A. M. Educação do campo como direito humano. São Paulo: Cortez, 2012. 
 
RIBEIRO, M. Educação Rural. In: CALDART et al.(Org.). Dicionário da Educação do 
Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 
Expressão Popular, 2012. 
 
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 
Paulo: EPU, 1986. 
 
MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
 
SANTOMÉ, J. T. Globalização e Interdisciplinaridade: o currículo integrado. Tradução de 
Cláudia Schilling. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988. 
 
SANTOS, L. A construção do currículo: seleção do conhecimento escolar. Salto para o futuro. 
Currículo: conhecimento e cultura. Ano XIX, n. 1, abr. 2009. Disponível em: 
<http://www.portaldoprofessor.mec.gov.br>. Acesso em [s.d.] jan. 2019. 
 
SILVA, T. T. Documentos de identidade: Uma introdução às teorias do currículo. 3. ed. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.  
 
THIOLLENT, M. Pesquisa-ação nas Organizações. São Paulo: Atlas,1997. 
 



49 
 

VIEIRA, J. A.; VIEIRA, M. M.M. O agrupamento das escolas do campo: nucleação e a 
melhoria da qualidade do ensino. EDUCA - Revista Multidisciplinar em Educação, Porto 
Velho, v. 4, n. 9, p. 129-143, set./dez., 2017. Disponível em: 
<http://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/issue/archive>. Acesso em: [s.d.]. 
 
WEISSMANN, H. O que ensinam os professores quando ensinam Ciências Naturais e o que 
dizem querer ensinar.  In: Didática das Ciências Naturais: contribuições e reflexões. 
WEISSMANN, H. (Org.). Tradução de Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: Artmed, 1998 
  



50 
 

CAPÍTULO 2 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

Resumo: O ensino de Ciências nas séries iniciais possui algumas especificidades quando 
relacionado a outras etapas da Educação Básica. Uma delas é o fato de contar um professor 
polivalente, em geral, graduado em Pedagogia e responsável pelo ensino de outras áreas de 
conhecimento. Este trabalho foi desenvolvido em duas escolas da zona rural com seis 
professores que atuam no Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano, tendo como meta realizar um 
estudo acerca das características que fazem parte das práticas desenvolvidas pelos professores 
das séries iniciais quanto à disciplina e aos conteúdos proposto no ensino de Ciências nas 
escolas do campo. Verificou-se os aspectos metodológicos em relação à formação inicial, à 
formação continuada, os conteúdos específicos da matriz curricular e as dissociações da prática 
de ensino em sala de aula no contexto da disciplina.  
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 A formação de professores compreende-se uma ação contínua durante a trajetória do 

profissional na educação (CARVALHO, GIL-PEREZ, 2011). Embora o conhecimento 

científico seja fundamental, percebe-se que não é suficiente no processo de ensino e 

aprendizagem, especialmente, quando tratamos do ensino fundamental e nas escolas do campo. 

Precisamos considerar, também, o desenvolvimento cognitivo do aluno e a relação com o seu 

cotidiano para que a aprendizagem seja efetivada e torne-se significativa (MOREIRA, 2006). 

 Os professores necessitam de capacitação que permitam uma formação relevante que 

possa atender as reais importâncias e obstáculos encontrados no processo de escolarização, 

assim, proporcionando aulas que visem o conhecimento científico e a aprendizagem 

significativa.  

 Nesse sentido, a formação científica (MOREIRA, 2006) contribui para que cada 

indivíduo seja capaz de compreender os processos e conceitos científicos, assim como, a 

importância da ciência e da tecnologia na atualidade, utilizando o que aprendeu na tomada de 

decisões e de interesse individuais e coletivos. Desse modo, a ciência torna-se uma atividade 

social indispensável ao desenvolvimento da sociedade.  

 Ao proporcionar uma formação inicial e continuada adequada aos professores, uma 

educação científica, desenvolve-se adequadamente os conteúdos conceituais, experimentais, 

atitudes e valores que são compreendidos pelos alunos, pois refletem na construção de um 

trabalho docente que permite o entendimento da complexidade do processo de ensino e 

aprendizagem (PINO; OSTERMANN; MOREIRA, 2005). 

 Cotidianamente, o professor confronta-se com uma profunda reflexão sobre o seu papel 

e o papel da escola na inserção de cidadãos críticos e autônomos na sociedade. Questões que 
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perpassam desde a execução de práticas pedagógicas que possibilitem desenvolver uma 

sequência de aprimoramento entre alunos e professores, até uma relação didática que atenda às 

necessidades dos alunos ficam sob responsabilidades do docente.  

 Ainda, depende do professor para organizar as práticas metodológicas que incentivem 

o interesse dos alunos e que possam permitir essa exploração e sistematização do conhecimento 

compatível ao seu desenvolvimento, promovendo um melhor ensino de ciências na escola 

(KRASILCHIK, 1987). Essa tarefa não é simples, necessitando de esforço tanto por parte dos 

alunos como dos professores, desde o planejamento, elaboração, construção até a aplicação de 

suas aulas. 

 No que se refere à formação de professores de ciências, é preciso entende-la como uma 

ação contínua e de constante desenvolvimento, que acompanha o docente por toda a vida 

profissional, apoiando-se em conhecimentos teóricos e práticos para a aplicação na sala de aula 

(FALSARELLA, 2004; CARVALHO, 2011; BIZZO, 2002; GIL-PEREZ, 2011); essa 

formação impõe um enfoque reflexivo sobre a prática diária.  

 A ação docente pedagógica, segundo Saviani (1996), necessita de profissionais 

comprometidos. O autor considera alguns saberes que todos educandos precisam obter: o saber 

atitudinal, relacionado ao domínio da disciplina, organização, pontualidade entre outros; o saber 

crítico-contextual que se refere ao retrato sociocultural da sociedade na qual a tarefa educativa 

se integra; o saber didático curricular, vinculado ao domínio das formas de organização e 

realização da atividade educativa e, por fim, os saberes específicos e pedagógicos, relacionados 

aos conhecimentos específicos que integram cada disciplina curricular e as suas teorias 

educacionais.  

 A partir dessa integração, o ensino de ciências é visto como um fator que contribui para 

desenvolver o pensamento lógico, a capacidade de observação, comunicação, reflexão, entre 

outras (FRACALANZA; AMARAL; GOUVEIA, 1986). Essas capacidades, ao serem 

desenvolvidas desde o nível elementar da educação, tornam o ensino de ciências nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental extremamente importante, para proporcionar aos alunos o 

pensamento lógico e objetivo, que nessa fase, adquirem predominância. A criança centra-se 

menos nela mesmo, sendo capaz de construir um conhecimento mais compatível com o mundo 

ao seu redor (DAVIS; OLIVEIRA, 1994). O interesse pela inclusão da Ciência e da Tecnologia 

nos currículos desde as series iniciais ampliou-se em 1994, quando a UNESCO elencou 

algumas justificativas:  

 



52 
 

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 s qualidade de vida das 
pessoas. As ciências e tecnologia são atividade socialmente uteis que 
esperamos sejam familiares às crianças; Dado que o mundo tende a orientar-
se cada vez mais num sentido cientifico 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 
matemática; Numerosas crianças de muitos países deixam de estudar ao 
acabar a escola primaria, sendo esta a única oportunidade de que dispõem para 
explorar seu ambiente de um modo lógico e sistemático; As ciências nas 
escolas primarias podem ser realmente divertidas. (UNESCO apud HARLEN, 
1994, p. 28 -29). 

 

 Essas justificativas alinham-se ao que está proposto pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino de Ciências na Escola no Ensino Fundamental: “mostrar a ciência 

como um conhecimento que colabora para a compreensão de mundo e suas transformações, 

para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo” (BRASIL, 1997, p. 23). 

 O ensino de Ciências pode contribuir para o domínio das técnicas de leitura e escrita 

(FRACALANZA; AMARAL; GOUVEIA, 1986) e, ao mesmo tempo, favorece a efetivação do 

aprendizado dos conceitos básicos de Ciências. Os alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental estão em processo de elaboração e aquisição da leitura e da escrita: esse fator não 

pode se constituir como empecilho para o ensino de ciências, mas deve favorecer a efetivação 

desse processo de aprendizagem.  

 Dessa forma, ao se posicionar quanto ao porquê de se ensinar ciências na educação 

fundamental, Fumagalli (1998) aponta três pontos importantes e principais: o direito das 

crianças de aprender ciências, como sujeitos que são, integrantes da sociedade e que sabem dar 

significado ao mundo que estão inseridas; o dever social e obrigatório da educação fundamental 

de disseminar conhecimento científico de forma adequada; o valor social do conhecimento 

científico, que pode contribuir para a formação de indivíduos críticos e conscientes de seus atos 

e valores.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 A pesquisa foi realizada em duas escolas polos que oferecem a educação básica no 

campo desde o Ensino Infantil até o Ensino Fundamental II. A Escola Francisca Duran Costa, 
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localizada na Rodovia 010, Km 13,5, que atende um total de 403 alunos e a Escola José 

Veríssimo, localizada na Linha 176, Km 03, Lado Norte. que atende um total de 522 alunos. 

A pesquisa foi desenvolvida nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 

2018 após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia, 

sob o parecer número 2.989.554 de 30 de outubro de 2018. Perante o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido os participantes da pesquisa foram 03 professores de cada escola que atuam 

no Ensino Fundamental I com a disciplina de Ciências da Natureza, totalizando 06 

participantes.  

Este estudo apresenta uma abordagem qualitativa que, segundo Flick (2008), é de 

relevância ao estudo das relações sociais que envolvem a obtenção de dados descritivos que são 

obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada. De acordo com Ludke e 

André (1986), esse contato direto e constante com o cotidiano dos sujeitos estudados é o que 

interessa ao pesquisador durante o processo de coleta de dados.  

A metodologia utilizada nessa pesquisa baseou-se na pesquisa-ação, por tratar-se de 

uma metodologia coletiva favorecendo as discussões e a produção cooperativa de 

conhecimentos específicos sobre a realidade vivenciada (THIOLENT,1997). Outro fato a ser 

considerado numa pesquisa-ação é o diário de itinerância, que é usual entre os pesquisadores, 

pois trata-se de um instrumento de investigação sobre si mesmo em relação ao grupo pesquisado 

(BARBIER, 2004). Através das entrevistas e observações buscou-se entender o processo 

formativo inicial e continuado dos professores atuantes no Ensino Fundamental I nas escolas 

do campo e o modo como essa formação tem influenciado a sua prática de sujeitos atuantes em 

sala de aula durante a sua vida profissional.  

 

3 PRÁTICAS E DIDÁTICAS PROPOSTAS/APRENDIDAS NA GRADUAÇÃO 

 

A demanda em torno do saber docente foi introduzida por Tardif (2006), que define o 

saber docente como algo plural, formado pela união de saberes da formação profissional, 

aqueles transmitidos pelas instituições de formação de professores  (universidades): a) saberes 

disciplinares, aqueles saberes sociais definidos e selecionados pela instituição universitária e 

incorporadas na prática docente; b) os saberes curriculares  dizem respeito aos objetivos, 

conteúdos e métodos a partir dos quais as escolas categorizam e apresentam os saberes sociais 

por elas definidos; e, c) saberes experienciais que brotam da experiência e são por ela validados 

e incorporam as experiências individuais e coletivas (TARDIF, 2006; PIMENTA, 2005; 

MACEDO, 2004; LOPES,2004,2013).  
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Partindo da definição de Tardif (2006), coloca-se o saber do professor em interação 

entre o individual e o social, deixando clara essa relação a partir de seis eixos condutores: o 

saber e trabalho; a diversidade do saber; a temporalidade do saber; a experiência de trabalho; 

os saberes humanos e o respeito a esses saberes; os saberes e a formação profissional.  

Esses saberes, considerados de forma plural, abrangem várias concepções e perspectivas 

para serem identificados e construídos, referenciam-se nas experiências ou práticas, nos 

currículos, nas disciplinas, na formação profissional e pedagógica. Para Saviani (1996) os 

saberes oriundos das concepções sócio-históricas delimitam a tarefa educativa no intuito de 

preparar os alunos para o cumprimento dos seus papéis na sociedade de forma ativa. O conceito 

de saberes vem sendo substituído pelo de competências, conforme Pimenta adverte:  

 

[...] o termo também significa teoria e prática para fazer algo; conhecimento 
em situação. O que é necessário para qualquer trabalhador (também para o 
professor). Mas ter competência é diferente de ter conhecimento e informação 
sobre o trabalho, sobre aquilo que se faz[...]. Portanto competência pode 
significar ação imediata, refinamento do individual e ausência do político, 
diferentemente da valorização do conhecimento. O que só é possível se, 
partindo de conhecimentos e saberes anteriores, tomar as práticas[...], 
coletivamente consideradas e contextualizadas, como objeto de análise, 
problematizando-as com os resultados sociais que delas se esperam. Os 
saberes são mais amplos, permitindo que se critique, avalie e supere as 
competências. (PIMENTA, 2005, p. 42). 

 

A formação de professores em torno dos saberes docentes desempenha um papel 

importante na composição da profissão. Ao comentar a formação docente, Nóvoa (1992) aponta 

o repensar da didática dos cursos de formação, não como um acúmulo de saberes ou de técnicas, 

mas por meio de um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de reconstrução permanente 

da identidade docente. 

O quadro seguinte apresenta alguns dados registrados no decorrer dessa pesquisa, para 

a compreensão de como o processo de formação contínua é considerado importante pelos 

entrevistados, para as atividades desempenhadas em salas de aula ao longo do período de 

docência e como estão em conformidade com os aportes teóricos citados no corpo desse texto. 

Ressalta-se que os nomes dos docentes foram alterados no intuito de resguardar a sua 

identidade. 
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Quadro 7 - Identificação dos professores 
 

Professor Faixa etária Experiência 
profissional 

Curso de 
formação 

Especialização 

Prof. A Mais de 60 anos Mais de 20 anos Pedagogia Gestão com Ênfase em Psicologia 
Educacional 

Prof. B 40 a 49 anos Mais de 20 anos Pedagogia Psicopedagogia 
Prof. C 50 a 59 anos 17 anos Biologia Ensino de História Ciências naturais 
Prof. D 50 a 59 anos Mais de 20 anos Pedagogia Gestão com Ênfase em Psicologia 

Educacional 
Prof. E 40 a 49 anos Mais de 20 anos Pedagogia Gestão e Formação Escolar 
Prof. F 40 a 49 anos 8 anos Pedagogia Gestão e Formação Escolar 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 No quadro acima observa-se que a formação principal dos professores que trabalham 

com o ensino fundamental de 1º ao 4º ano é o curso de Pedagogia, exceto pelo professor C, 

atuante no 5º ano, que possui uma formação especifica voltada ao Ensino de Ciências. 

 Durante a graduação do curso de pedagogia, por volta do 6º e 7º período, os discentes 

possuem uma disciplina chamada Fundamentos e Práticas do Ensino de Ciências, que tem como 

objetivo expor aos discentes a compreensão da evolução histórica das Ciências Naturais até a 

atualidade, e as reformas nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação a respeito do Ensino de 

Ciências ao longo das décadas até o presente. Nesse cenário, espera-se que “o profissional 

deverá estar preparado para atuar na Educação Infantil e nas séries iniciais do ensino 

Fundamental, como terá uma formação que permitirá exercer o magistério de modo crítico, 

criativo e comprometido com a educação das crianças” (DUCATTI-SILVA, 2005, p.114).  

 Ao longo de alguns períodos dos cursos da graduação em pedagogia (ofertados na 

Universidade Federal de Rondônia), os discentes são expostos às teorias antes do contato com 

os alunos. O contato ocorre, posteriormente, durante o estágio obrigatório, período este em que 

os discentes têm atividades nas escolas municipais desde a educação infantil até o 5º ano, para 

cumprir os créditos e requisitos proposto pela grade do curso. Nesse período de observações 

conforme relata a Profa. B:  

 

Durante a minha graduação não tive experiências com atividades práticas ou 
experimentais. E agora, exercendo a profissão, as partes burocráticas que envolvem a 
rotina escolar, as cobranças em torno de questões como leitura e escrita, o ensino de 
ciências acaba sendo o dos conteúdos que estão propostos nos livros, pela questão da 
praticidade em seguir uma sequência. (PROFESSOR B, DIÁRIO DE PESQUISA, 
2018). 
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Outro fator que deve ser considerado quanto à formação dos professores da rede 

municipal de ensino, responsável pela educação básica14, quando se trata da formação 

continuada, é que nenhuma capacitação foi ofertada com foco no ensino de Ciências da 

Natureza, durante o ano de 2018. Desse modo, percebe-se a carência de suporte relacionado a 

essa disciplina no ensino fundamental, como relata outro professor:  

 

A maioria das capacitações são de teorias, quase não temos formações com 
experimentação e voltada para o ensino de Ciências, então não me recordo de ter 
participado de nenhuma durante o período que trabalho na educação; acredito que 
seria muito importante conhecer novas práticas que contribuíssem para o 
desenvolvimento de um bom trabalho em sala de aula. A maioria das atividades 
diferenciadas que executo em sala de aula aprendo com pesquisas em sites e blogs 
educacionais na internet e da formação que tive durante a minha graduação. 
(PROFESSOR F, DIÁRIO DE PESQUISA, 2018). 

 

A preocupação com as atividades práticas no ensino de ciências está presente em 

diferentes momentos da educação (Weissmann, 1998), principalmente, nos momentos quando 

a prática tradicional se apresenta como dominante no espaço da sala de aula. 

As aulas práticas estimulam um grande interesse nos alunos pois apresentam elementos 

diferentes e despertam a ligação das teorias com o cotidiano, instigando os alunos a investigar 

diversos aspectos da natureza.  

O trabalho experimental possibilita o levantamento de questões e a interpretação dos 

resultados obtidos durante o processo, modificando o papel do professor, que não dá respostas 

prontas, passa a atuar de maneira a levar os alunos a descobrirem por si mesmos e a 

compreenderem os conceitos, leis e teorias envolvidos nas atividades de experimentação.  

Para Bizzo, a “experimentação é um elemento essencial nas aulas de Ciências, mas [...] 

por si só, não garante um bom aprendizado” (BIZZO, 2002, p.75). Nas atividades 

experimentais, os alunos são expostos a condições diferenciadas para rever as teorias e as 

práticas, contribuindo para um melhor entendimento sobre determinados fenômenos, quando 

encontram resultados que não confirmaram as suas crenças anteriores e, desse modo, um melhor 

ensino e aprendizagem que pensa sobre determinados fenômenos (CACHAPUZ et al., 2005). 

Constitui-se em uma tarefa importante, que precisa ser acompanhada pelos professores: 

 

 

 
14Art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: “A educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 
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O professor será um orientador crítico da aprendizagem, distanciando-se da 
postura autoritária e dogmática no ensino, e dando condições para que os 
alunos venham a ter uma visão mais adequada do trabalho em Ciências. Se 
esta perspectiva experimental não for contemplada, será inevitável que se 
resuma à simples execução de “receitas” ou a comprovação da “verdade” 
daquilo que repousa no livro didático. (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1992, p. 
22). 

 

Nesse sentido, analisou-se uma proposta do Prof. Dr. Fabiano Pereira do Amaral, da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), atuando no curso de Pedagogia, em parceria com 

a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) do município de Rolim de Moura e 

outros professores do Departamento de Educação da UNIR15. A proposta, inicialmente, foi 

realizada no ano de 2017, na disciplina Fundamentos e Práticas do Ensino de Ciências, 

viabilizando a experiência aos alunos do VI Período do curso de pedagogia da UNIR. A 

metodologia utilizada previa disponibilizar a disciplina com duração de quatro horas-aula, 

desenvolvidas em módulos de duas horas-aula de teoria e duas horas-aula de atividades práticas, 

relacionadas como tema proposto a cada grupo do curso.   

Ao avaliar o resultado da proposta, o docente percebeu o impacto causado na formação 

dos discentes e a proposta foi desenvolvida no ano de 2018, para os discentes do mesmo curso, 

porém, do período noturno, o que tornou impraticável a participação das crianças. Nesse caso, 

a metodologia foi alterada e os discentes de pedagogia ficaram responsáveis por fazer uma 

simulação das atividades apreendidas para alunos do 4º ano do ensino fundamental.  

Nos dois casos, com a turma de pedagogia matutina e a turma de pedagogia no período 

noturno, as aulas teóricas discorreram através da história do ensino de ciências, concepções de 

ciência, ambiente, educação e sociedade, dentre outros. A parte prática foi proposta aos 

discentes, de modo que planejassem aulas a serem ministradas de forma teórica e prática com 

os conteúdos, que foram previamente distribuídos através de sorteio. A turma foi dividida em 

grupos e cada um dos grupos devia ministrar a aula para alunos do 4º ano de uma escola do 

ensino fundamental do município.  

No primeiro caso, os alunos eram levados até a universidade e as aulas eram ministradas 

utilizando uma linguagem apropriada à faixa etária das crianças de modo que o conteúdo foi 

apresentado de forma diferenciada, usando recursos criativos e acessíveis a todos. Ao abrir as 

portas da universidade para a comunidade escolar é possível vislumbrar mudanças na postura 

da construção de alternativas para formações diferenciadas para aos discentes que serão futuros 

 
15Os documentos foram disponibilizados pelo docente, como relatórios dos discentes, informativo aos pais e 

autorização para participação nos dias e horários em que seriam desenvolvidas as atividades. 
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professores na educação básica, não apenas no município de Rolim de Moura, visto que a 

instituição atende pessoas de diversos municípios. Após a conclusão do curso, os discentes 

buscam trabalhar em diferentes lugares dentro do Estado e do país através de concursos para 

atender as demandas dessa área. 

 

Figura 1 - Alunos do 4º ano do ensino Fundamental I: participando das aulas teóricas e 
práticas na disciplina fundamentos e métodos no ensino de Ciências 

 
Fonte: Arquivo pessoal do Prof. Dr. Fabiano Pereira do Amaral (2017). 

 

Analisando a relação entre esta pesquisa e a proposta acima citada, ambas com objetivo 

de agregar conhecimento às pesquisas na área de formação de professores pedagogos atuantes 

nas séries iniciais do ensino fundamental, torna-se importante instigar mais processos que 

incluam aulas práticas, pois, conforme percebeu-se durante as observações no desenvolvimento 

da pesquisa e através das respostas aos questionários, esse tipo de metodologia aplicada no 

curso de pedagogia resulta em aprendizagens impactantes e significativas para a formação e 

atuação dos discentes/futuros professores. No segundo caso, os discentes aplicaram as aulas 

práticas na universidade para os próprios colegas de sala, que deveriam simular ser uma turma 

de alunos do 4º ano do ensino fundamental e aplicar as aulas divididas em exposição teórica do 

conteúdo e atividade prática sobre o conteúdo ministrado.  

Mediante convite do professor responsável pela disciplina, durante o primeiro semestre 

do ano de 2018, foi possível acompanhar as aulas e apresentação dos grupos de discentes. Por 

tratar-se de uma turma no período noturno, foram adotados outros procedimentos: nesse módulo 

não houve a participação de crianças, desse modo, os discentes deveriam simular uma aula para 

crianças do 4º ano do ensino fundamental, na qual os colegas de sala representariam as crianças. 
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Os discentes foram divididos em grupos e os temas para as aulas foram sorteados entre 

os grupos assim como a ordem de apresentação. Durante as aulas da sexta-feira os grupos 

faziam as suas exposições da aula de forma teórica e com atividades práticas com 

experimentação para que o tema fosse apresentado de forma diferenciada. Os discentes 

deveriam desenvolver um plano de aula por escrito e um relatório como forma de avaliação da 

disciplina que seria entregue no final do semestre. Durante as apresentações os demais colegas 

recebiam uma ficha avaliativa desenvolvida pelo docente responsável pela disciplina que 

contemplava vários itens a serem avaliados pelos colegas. 

 

Figura 2 - Alunos do 6º período do curso de Pedagogia: apresentação da aula prática 
sobre o sistema digestório 

 
Fonte: Arquivo pessoal do Prof. Dr. Fabiano Pereira do Amaral (2018). 

 

 Segundo Nogueira (2000), a prática de ciência é prática de ambivalência. Com ênfase 

no diálogo e na diferença, fazer ciência é prática de contradições.  Partindo desse pressuposto, 

a metodologia utilizada pelo docente ao sugerir o modo como essas aulas iriam acontecer, 

estimulando os alunos a vivenciarem a prática da docência e o contato direto com a realidade 

de uma sala de aula, os processos envolvidos na questão do ensino e aprendizagem e tão 

debatidos nos bancos da universidade, contribuiu para uma formação profissional centrada no 

ensino através  do desenvolvimento do senso investigativo nos discentes, buscando a formação 

de cidadãos críticos.  
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4 PRÁTICAS E DIDÁTICAS REINVENTADAS 
 

 Ao acompanhar os professores das escolas do campo durante o período da pesquisa em 

suas aulas de ciências da natureza, pode-se observar vários pontos significativos e a sua relação 

com a preocupação da significância dos conteúdos transmitidos aos alunos. Percebe-se que, em 

alguns momentos, é difícil para o professor fazer essa relação entre teoria e prática, e que os 

incentivos e ideias que poderiam surgir através das formações continuadas por diversas razões 

são voltadas a outras áreas do ensino básico: o ensino de ciências acaba por ficar em segundo 

plano. 

 Concordando que “o professor é, na sala de aula, o porta-voz de um conteúdo escolar, 

que não é só um conjunto de fatos, nomes e equações, mas também uma forma de construir um 

conhecimento específico” (DELIZOICOV. Et al. 2011, p.150, 152) e ainda que o professor 

como “principal porta-voz do conhecimento cientifico, é o mediador por excelência do processo 

de aprendizagem do aluno”, ressalta-se a percepção do professor nesse processo que busca 

retorno e o sentimento de que o seu trabalho está obtendo um resultado almejado através da 

percepção da aprendizagem dos seus alunos. 

 Ao acompanhar os professores nas escolas do campo durante as suas aulas no ensino de 

ciências da natureza no Ensino Fundamental I, percebe-se que os professores pedagogos 

apresentam maior dificuldade em trabalhar os conteúdos de ciências e que as atividades práticas 

em diversas situações são deixadas de lado, pela falta de tempo, recursos, preparo e pela 

cobrança pela alfabetização quanto a leitura e a escrita.  

 Quando se analisa as turmas do 5º ano que possuem um professor específico e da área 

de ciências da natureza é perceptível a mudança na postura de como ensinar e transmitir os 

conteúdos. Nesse sentido, o que se nota é uma sobrecarga de trabalhos e cobranças para com 

os professores pedagogos que acabam por produzir aulas de ciências apenas para que se cumpra 

o cronograma proposto. Considerando as observações realizadas, concorda-se que: as aulas de 

ciências não devem se limitar à leitura e à cópia de textos; o professor pode propor projetos de 

investigação para dar maior sentido aos conteúdos abordados; uso dos computadores e a internet 

são ferramentas na busca de informações. Nos anos iniciais, cabe ao professor organizar os 

dados da pesquisa em diferentes sites e blogs a partir das questões levantadas pelos alunos 

(SOARES, MAUER E KORTMANN, 2013, p. 52).  

 As crianças são naturalmente curiosas e sabem formular ótimas perguntas; segundo 

Pavão, “fazer ciência na escola é utilizar procedimentos próprios da ciência como observar, 

formular hipóteses, experimentar, registrar, problematizar, analisar, criar [...]” (PAVÃO, 2008, 
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p.11).  As crianças, a todo momento, estão fazendo perguntas sobre tudo que elas veem e pegam, 

portanto, estudar ciências é mais que essencial, pois irá contribuir na formação social destas 

crianças. 

 Em muitas dessas observações, ao acompanhar o professor de ciências do 5º ano em 

uma das escolas, pode-se observar o desenvolvimento de uma aula prática sobre o meio 

ambiente, através da preparação das sementes, terra e plantio de uma árvore chamada acácia 

rosa. O professor relatou ainda que em anos passados já plantou árvores próximos a córregos e 

ao redor da escola, fazendo uma conscientização sobre a preservação ambiental, especialmente, 

a vegetação próxima às fontes de água, visto que os alunos demonstraram interesse e estavam 

repassando esses conhecimentos aos seus familiares.  

 Outra atividade que foi desenvolvida também pelo professor de ciências do 5º ano foi a 

confecção de terrários que, posteriormente, foram expostos e socializados para todos os alunos 

da escola. O professor apresentou em sala como os alunos deveriam fazer os seus terrários, o 

tipo de solo e materiais que deveriam utilizar assim como os cuidados que deveriam ter. Foi um 

momento de muita empolgação e envolvimento dos alunos.  

Figura 3 - Muda de Acácia Rosa16 

                                                                                     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018). 

 
16Acácia rosa, nome científico Cássia Grandis. Nomes populares: Cássia Rosa, Cássia grande. É encontrada em 

estado nativo com pouca frequência na região, a vemos principalmente cultivada no paisagismo urbano. 
Arvore de médio a grande porte, alcançando de 15 a 20 metros de altura, geralmente muito copada, com 
floração rosa muito bonita, o seu fruto é uma vagem cilíndrica de aproximadamente 25 centímetros, que 
abrigam sementes duras de coloração marrom claro. A época de floração e frutificação é de agosto a setembro. 
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Figura 4 - Terrário confeccionado por aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018). 

 

Figura 5 - Exposição de terrários no pátio da escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018). 
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O que se pode constatar é que mesmo ao desenvolver uma atividade que envolve os 

alunos de modo ativo e prático, permanece uma lacuna nesse processo de aplicação do 

conteúdo. Por exemplo, o professor poderia explorar outras formas envolvendo a aplicação 

conjunta com outras disciplinas, a exemplo de matemática, português e artes. Deste modo, a 

produção de textos através da elaboração de relatórios e anotações sobre a construção dos 

terrários, assim como resolução de problemas medidas e proporções que foram utilizadas para 

elaboração final, as discussões sobre as anotações apresentadas possibilitam a constatação de 

que alguns alunos não obtiveram êxito durante a sua execução.   

Vale destacar também alguns princípios metodológicos como contextualização, 

problematização, planejamento e implementação de ações investigativas e intervenção na 

realidade, como formas de efetivação de um trabalho conciso e sólido considerando o espaço 

que os alunos estão inseridos. Assim, verifica-se que o desenvolvimento de atividades práticas 

requerem do professor um esforço maior durante o desenvolvimento da atividade bem como de 

uma postura diferente para dar espaço as descobertas, procurando não induzir ou interferir nas 

descobertas dos alunos; é necessário pensar além de um planejamento multidisciplinar para uma 

aprendizagem abrangente e efetiva no que diz respeito ao conteúdo curricular contemplado 

durante as aulas. 

Outra experiência acompanhada nessa pesquisa foi com uma professora do 4º ano em 

uma atividade sobre plantas. A professora havia pedido aos alunos para trazerem folhas dos 

mais diversificados tipos que encontrassem na natureza para a confecção de um cartaz coletivo. 

Foi sugerido pela pesquisadora 17 que as crianças trouxessem, além das folhas, plantas 

medicinais que utilizavam em suas casas como remédio, visto que esse tema também era 

abordado pela professora. Os alunos apresentaram e se envolveram ativamente pois as plantas 

fazem parte da sua rotina no campo e, principalmente, a utilização de plantas como auxiliar no 

tratamento de diversas enfermidades.  

Ainda ao acompanhar a professora de outra turma do 4º ano, em outra escola participante 

da pesquisa, quando ela trabalhava o conteúdo de estados da água, foi sugerido pela 

pesquisadora que as crianças realizassem em casa um experimento com dois copos com a 

mesma quantidade de água: que fosse colado sal dentro de um deles e marcado, para que 

pudessem identificá-lo; além disso, que fizessem um pequeno relato sobre o que havia ocorrido 

com o copo com água e o com o copo que continha sal misturado com a água. A professora 

pediu ajuda ao professor da área de ciências para os preparativos do plano de aula e dos 

 
17Durante o desenvolvimento da pesquisa e pela metodologia adotada da pesquisa-ação, mediante consentimento 

e a pedido das professoras, foi permitido que a pesquisadora fizesse essas interferências nas aulas.  
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experimentos. Isso produziu uma dinâmica que resultou para as crianças compreenderem 

melhor as transformações ocorridas com a água. Várias dúvidas e questionamentos foram 

levantados durante essa atividade, o que tornou a aula muito produtiva do ponto de vista dos 

professores. 

Durante as observações, percebe-se que as atividades que envolvem a experimentação 

em sala de aula não acontecem com frequência. Segundo Rosito (2008), a utilização da 

experimentação é considerada para o ensino de Ciências como essencial para a aprendizagem 

científica. O trabalho experimental torna-se importante pois busca aliar significados às teorias 

que foram estudadas, tornando-as claras para serem compreendidas, discutidas e, por que não, 

modificadas. Assim, a experimentação pode ser um meio, uma estratégia para aquilo que se 

deseja aprender ou formar, e não o fim (FAGUNDES, 2007). 

 A relação firmada em sala de aula entre professor e a turma, em grupo de alunos, permite 

partilhar os conhecimentos, as vivências, os saberes prévios e consideração ao contexto de 

inserção da escola na sociedade de modo geral. Nessa perspectiva, “a sala de aula passa a ser o 

espaço de trocas reais entre os alunos e entre eles e o professor, diálogo que é construído entre 

os conhecimentos estabelece a mediação entre as demandas cognitivas e afetivas de cada um 

dos participantes” (DELIZOICOV et al., 2011, p.153). 

Quando o professor traz o mundo externo para a sala de aula, traz consigo a 

possibilidade do acesso a novas e diferentes formas de compreendê-lo, além de estar 

propiciando ao aluno um novo jeito de fazer Ciências Naturais, trazendo para o ambiente da 

escola as notícias de jornais, as novidades da internet e próprio espaço físico pode ser um local 

para criar essas demandas (DELIZOICOV, et al.,2011). 

Para construir uma concepção do que é um trabalho científico e de como este deve 

ocorrer, é necessário ter uma concepção formada do que é Ciência. As concepções que os 

professores possuem é o que determina o ensino, evidenciando a importância de compreendê-

las, estudá-las e, mesmo, modificá-las. Isso torna claro a necessidade de discutir tais concepções 

desde a formação inicial e, após essa, na formação continuada (NÓVOA, 1992). 

Freire (1987) defende o diálogo entre o conhecimento dos educandos e dos educadores 

como uma das características fundamentais no processo educativo, o que vai de encontro com 

as ideias de Delizoicov et al. (2011), quando afirma que, em síntese, a abordagem dos conceitos 

científicos requer a estruturação dos conteúdos programáticos e o que estes conteúdos 

contribuem para situações significativas articuladas com a estrutura do conhecimento científico. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

 Ao observar as práticas docentes em sala de aula percebe-se que são diversos os fatores 

considerados importantes, como formação inicial e contínua, para que o professor desenvolva 

seu papel frente à sociedade e aos alunos. Não existem regras para conduzir o aluno à 

aprendizagem, mas pode-se apontar que o papel do professor como um mediador e orientador 

de conhecimento conduz os alunos para que cheguem ao conhecimento científico, partindo de 

suas próprias percepções e entendimento. Quando o professor avalia as instruções passadas aos 

alunos e o entendimento disso, pode conduzir/refletir sobre suas ações futuras. Nessa 

perspectiva, o ensino realizado pelo professor é visto também como aprendizagem para ele 

mesmo (CARVALHO, 2011; DRIVER, 1999; TARDIF; LESSARD, 2011). 

 Considerar os fatores que influenciam os professores quanto ao ensino de ciências 

evidencia as questões relacionadas a sua formação inicial ou continuada, cultural e pessoal, 

assim como, o meio em que a escola que atua está inserida requer ao professor que exerça a sua 

função critica diante de um ensino habitual, possibilitando a condução da aprendizagem dos 

alunos. O professor que atua com o ensino de ciências para alunos nas escolas do campo precisa 

perceber que são turmas diferentes das urbanas, tanto na sua forma cultural, religiosa; na sua 

visão e cotidianos que constituem diferentes formas de ver o mundo. Assim, o professor ao 

inteirar-se da sua linguagem para trocar experiências e ensinar pode contribuir de forma mais 

abrangente com esses alunos. A partir dessas trocas o professor aprende com os alunos e os 

alunos aprendem entre si e com o professor.  

 Transformar o modo de formação de professores desponta como um fator modificador 

na realidade encontrada nas salas de aulas. Seja pela ausência ou mesmo por dificuldades 

existentes nos cursos de formação, vê-se um desenvolvimento, mesmo que tardio, de um ensino 

voltado à construção de conhecimentos para a aquisição de novos saberes e conceitos, no qual  

cada professor, como um cientista e conhecedor ( CALDART,2003) deve buscar a amenização 

dos problemas em relação à formação dos professores para o ensino de ciências nas series 

iniciais e especificamente nas escolas do campo. 
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CAPÍTULO 3 - EPISTEMOLOGIAS DO CAMPO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

Resumo: Esse capítulo apresenta reflexões sobre o conhecimento e desenvolvimento em sala 
de aulas de práticas e metodologias no ensino de Ciências da Natureza aplicadas por professores 
do ensino fundamental I da educação básica nas escolas do campo do município de Rolim de 
Moura. Partindo dos dados obtidos durante a pesquisa buscou-se nessa ótica de métodos e 
práticas que abordam e contemplam a matriz curricular vigente e os conteúdos trabalhados a 
partir de ideias que interajam com o local e a realidade dos alunos do campo. Tendo em vista 
as mudanças das matrizes curriculares gerais para o ano de 2020, baseando-se na 
implementação da Base Nacional Comum Curricular, na qual há a proposição de aprendizagens 
ativas por parte dos alunos e características que consideram a formulação de conteúdos que 
contemplem as especificidades regionais dos alunos.  

 

1 INTRODUÇÃO  
 

O ensino de ciências tem se mostrado aberto para novos métodos e técnicas que 

favoreçam o aprendizado do aluno em sala de aula. Para Vygotsky (1998) essa interação é algo 

social, pois a construção do saber é um elemento do qual nos apropriamos socialmente e que 

deve orientar a busca por uma metodologia, uma forma de ensino que seja considerada 

pertinente, na qual o conhecimento é a porta de entrada para o contato com a realidade de 

maneira que possam compreendê-la e possivelmente modificá-la. 

É nesse sentido que a escola, como ambiente social, assume o seu papel decisivo na 

construção do conhecimento do aluno, influenciado pelo ambiente onde vive, no caso desse 

estudo, as escolas do campo. Para isso Ferraz e Terrazzan (2002) apontam que “o sujeito vai 

construindo o seu conhecimento, passando de um estágio inferior a um estágio superior de 

conhecimento [...]. Assim o aluno deve adaptar sua ideia prévia ao conceito que está sendo 

ensinado, para evoluir nesse conceito” (FERRAZ; TERRAZZAN, 2002, p.44). 

Sobre os materiais didáticos, “[...] em linhas gerais, as atuais coleções disponíveis no 

mercado ainda mantêm uma estrutura programática e teórico metodológica mais próximas das 

orientações curriculares veiculadas nos anos 60 e 70” (NETO; FRACALANZA, 2003, p.154).   

Para o sucesso do ensino de ciências é necessário um olhar par a prática, de maneira a rever o 

que é ensinado (NETO; FRACALANZA,2003), a reavaliação dos métodos, a pertinência do 

que é proposto pela matriz curricular, as especificidades. Para Angotti (1999), o autor aborda 

que os conteúdos de ontem não acompanham o discurso de hoje: “[...] temos perdido 

oportunidade preciosa de levar para a maioria das salas um ensino mais ajustado e mais 
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compatível com a ciência atual, sem descaracterizar ou negar suas conquistas no passado” 

(ANGOTTI,1999, p. 4). 

Neste sentido, o ensino de ciências permite articular os saberes curriculares às questões 

ligadas à natureza, à terra e experiências de vida dos povos campo, favorecendo um saber 

“construído a partir de experiências, das relações socais, das tradições históricas e 

principalmente das visões de mundo” (MOLINA,2006, p. 12). 

Nos primeiros anos do ensino fundamental, segundo Carvalho (2005), o aluno não 

aprende conteúdos estritamente disciplinares, ou seja, científicos, mas afirma que “temos que 

buscar conteúdos, num recorte epistemológico, isto é, dentro do mundo físico em que a criança 

vive e brinca, que possam ser trabalhados nessas séries e que levem o aluno a construir os 

primeiros significados importantes do mundo cientifico” (CARVALHO, 2005, p. 12). 

Ao falar sobre o Ensino de Ciências das crianças, Carvalho afirma que, se o primeiro 

contato com o conhecimento científico nos anos iniciais do Ensino Fundamental “[...] for 

agradável, se fizer sentido para as crianças, elas gostarão de Ciências e a probabilidade de serem 

bons alunos nos anos posteriores será maior” (2005, p. 06).  

Repensar a escola no/do campo significa colocar as matrizes pedagógicas da Educação 

do Campo em lugar central nas práticas e políticas educacionais. Nesse sentido, fica a definição 

de que o direito à Educação do Campo pertence a todos àqueles que vivem “do” e “no” campo, 

e não somente aos que vivem “do” campo” (CAVALCANTE, 2010).   

Ao mencionar algumas matrizes pedagógicas, Arroyo (2010) ressalta algo a considerar: 

terra, trabalho, movimentos sociais, cultura entre outras. Trata-se de analisar o território, os 

sujeitos e suas práticas, com a intencionalidade de transformação da realidade. 

  As atividades pedagógicas dos educadores precisam ser desenvolvidas respeitando as 

vozes dos sujeitos envolvidos no ato educativo e constroem uma relação horizontal entre 

educadores e educandos, dentro de um diálogo e buscando respeitar os saberes, costumes e 

cultura das comunidades onde há atuação do curso (FREIRE, 1987). Os conteúdos de Ciências 

Naturais contribuem para que os alunos adquiram conhecimentos e respeito a natureza, 

valorizando seus recursos, bem com, os recursos tecnológicos, ampliando o seu repertório de 

conhecimentos e questionamentos (VIECHENESKI; CARLETTO, 2013). 

Ao trabalhar com conteúdo fragmentado (JAPIASSU,1999), com ideias soltas que não 

tem relação entre si e muito menos com a vida concreta, o professor não irá proporcionar 

oportunidades para que os discentes desenvolvam habilidades científicas e sejam considerados 

alfabetizados cientificamente (DELIZOICOV et al., 2011 ), uma vez que o Ensino de Ciências 

Naturais, em sua fundamentação, requer uma relação constante entre teoria e prática, ou seja, 
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entre conhecimento científico e senso comum, principalmente, em se tratando de ensinar 

Ciência às crianças (WEISSMANN,1998).  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas polos que oferecem a educação básica no 

campo no município de Rolim de Moura. Essas escolas oferecem desde o Ensino Infantil até o 

Ensino Fundamental II, sendo elas a Escola Francisca Duran Costa, localizada na Rodovia 010, 

Km 13,5, que atende um total de 403 alunos e a Escola José Veríssimo localizada na Linha 176, 

Km 03, Lado Norte, que atende um total de 522 alunos. 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia 

sob o parecer número 2.989.554 de 30 de outubro de 2018, a pesquisa foi desenvolvida nos 

meses de outubro, novembro e dezembro do decorrente ano. Perante o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido participaram 3 professores de cada escola, totalizando 6 participantes, que 

atuam no Ensino Fundamental I, sendo observado apenas as aulas com a disciplina de Ciências 

da Natureza. 

Essa pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa que, segundo Flick (2008), 

é de relevância ao estudo das relações sociais que envolvem a obtenção de dados descritivos 

que são obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada e que, de acordo com 

Ludke e André (1986), esse contato direto e constante com os sujeitos estudados é o que 

interessa ao pesquisador durante o processo de coleta de dados.  

Esse trabalho aportou-se na pesquisa-ação, por tratar-se de uma metodologia coletiva 

favorecendo as discussões e a produção cooperativa de conhecimentos específicos sobre a 

realidade vivenciada (THIOLENT,1997). Através das observações e acompanhamento das 

aulas de ciências da natureza buscou-se entender como a formação dos professores reflete nas 

suas práticas nas aulas de ciências assim como tradicionalismo enraizado no sistema escolar 

causa influências ao serem trabalhados os conteúdos propostos pela matriz curricular.  

 

3 PROPOSIÇÕES IMPLANTADAS 
 

 O professor exerce importante papel nas salas de aula, especialmente, na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental I, visto que nesses níveis de escolarização há apena s um 

professor responsável por lecionar todas as disciplinas. Guisso e Coelho (2017) apontam que é 

necessário que o professor tenha melhor qualificação, para não fragmentar os saberes. Os 
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autores afirmam que a formação, ao caminhar junto com avanços da sociedade, servem para 

auxiliar na implementação de novas demandas sociais e educacionais. 

 Ao ser sujeito de um processo como este, sem uma formação diferenciada e permanente, 

é necessário aprender a refletir sobre a prática, continuar estudando, se desafiar a escrever sobre 

o processo, teorizá-lo (DUCATTI, SILVA,2005). Nesse sentido, o docente ao aperfeiçoar sua 

prática a partir de reflexões com suporte da teoria, da metodologia e do conhecimento 

conceitual, adquire o aspecto de um professor mais dinâmico, mais atualizado nos conteúdos e 

nas metodologias de ensino para que promova o aprendizado. Carvalho e Gil-Pérez (2011) 

apontam nove aspectos que permitem uma formação docente melhor para o ensino de ciências 

considerando os seguintes aspectos: 

 

1. A ruptura com visões simplistas sobre o ensino de ciências; 
2. Conhecer a matéria a ser ensinada; 
3. Questionar as ideias docentes de’ senso comum’ sobre o ensino de ciências; 
4.  A adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem de ciências; 
5. Saber analisar criticamente o ensino tradicional; 
6. Saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva; 
7. Saber dirigir o trabalho dos alunos; 
8. Saber avaliar; 
9. Adquirir a formação necessária para associar ensino e pesquisa didática. 
(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p.5). 

 

Durante a pesquisa pode-se observar a relação entre a prática e a teoria no ensino de 

Ciências da Natureza nas escolas do campo pelos professores, considerando a formação e tempo 

de docência, faixa etária de cada um deles, conforme apresentada no quadro a seguir.  

Quadro 8 - Caracterização dos professores 
 

Professor(a) Formação inicial Especialização Faixa etária Tempo de docência 
Prof. A Pedagogia Gestão com ênfase em 

psicologia educacional 
60 anos ou mais Mais de 20 anos 

Prof. B Pedagogia Psicopedagogia Entre 40 a 49 anos Mais de 20 anos 
Prof. C Biologia Ciências naturais Entre 50 a 59 anos 17 anos 
Prof. D Pedagogia Gestão com ênfase em 

psicologia educacional 
Entre 50 a 59 anos Mais de 20 anos 

Prof. E Pedagogia Gestão e formação 
escolar 

Entre 40 a 49 anos Mais de 20 anos 

Prof. F Pedagogia Gestão e formação 
escolar 

Entre 40 a 49 anos 8 anos 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019). 

  

Quanto ao observado referente à formação inicial dos professores, apenas 1 docente 

possui formação na área de Ciências, assim como, a especialização também está relacionada a 

sua formação inicial. Os outros 5 professores são pedagogos, e 4 deles têm as especializações 



72 
 

que não fazem relação com as suas áreas de atuação no Ensino Fundamental, voltadas para a 

gestão escolar. Um deles tem especialização em Psicopedagogia, o que contribui para a 

diagnosticar as dificuldades de ensino aprendizagem dos alunos em sala de aula.  

Os professores participantes da pesquisa têm entre 40 e 60 anos de idade; um deles 

aguardando a aposentadoria e outros dois em situação processual inicial. Huberman (2000) 

afirma que a carreira do professor se dá por meio de fases ou estágios, seguidos de tempos 

determinados, que é o tempo de trabalho: como percebe-se no quadro, 40% dos participantes 

tem mais de vinte anos de carreira. Assim, Huberman (2000) organizou as etapas do ciclo de 

vida dos professores considerando os anos de carreira e as características recorrentes observadas 

em cada uma, como mostra o quadro a seguir: 

Quadro 9 - Modelo síntese elaborado por Michael Huberman: Anos da Carreira 

Anos de carreira Fases/ Temas da Carreira 

1-3 Entrada 

4-6 Estabilização, consolidação do repertório 

7-25 Diversificação, ativo, questionamento 

25-35 Serenidade, Distanciamento afetivo, conservantismo 

35-40 Desinvestimento (sereno ou amargo) 
 

Fonte: Adaptado de Huberman (2000, p.47). 

 

As características apontadas por Huberman (2000) em cada fase do ciclo de vida 

profissional nos ajudam a compreender as ações dos professores em seus processos formativos 

e devemos considerar as particularidades, os sentimentos, os dilemas e os desafios que eles 

estão vivenciando. O autor ressalta que não há sequências universais, pois o desenvolvimento 

das mesmas se relaciona com as condições sociais e com o período histórico; e, ainda, que cada 

etapa prepara a seguinte, mas sem determinar a ordem da fase que virá na sequência.  

As más condições de trabalho como, por exemplo, os baixos salários, a dupla e até tripla 

jornada de trabalho, a falta de recursos materiais nas escolas, infraestrutura precária, número 

alto de alunos por turma, são alguns dos elementos que contribuem para que os professores não 

invistam na carreira (CHAKUR,2005). 

 Conforme apresentado no quadro seguinte, no qual foram analisadas as práticas em sala 

de aula, diante das afirmações de Huberman (2000), assim como as de Chakur (2005), percebe-

se que essa questão está mais relacionada aos professores com formação em pedagogia, que são 

considerados polivalentes ao trabalharem todas as disciplinas.  
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Quadro 10 - Relação entre conteúdos, práticas e recursos utilizados durante as aulas de 
ciências da natureza 

 

Turmas 
Observadas 

Conteúdos 
Observados 

Tipos de práticas e metodologias 
Recursos 
Usados 

1º ano 

Meio ambiente 
Vídeo e registro no quadro e caderno   
Conversas com os alunos 

Datashow, quadro, 
caderno 

Minha família 
Conversas sobre as famílias dos 
alunos 

Datashow, recorte e 
colagem  

Moradias e tipos de 
moradias, 

Exposição do conteúdo no Datashow 
e discussão sobre o tema 

Datashow, caderno 
para colagem de 
atividades 

Ambiente e 
profissionais da 
escola 

Exposição do conteúdo no Datashow 
Colagem de atividades 
no caderno e registro 
no caderno de leitura 

2º ano 
Alimentação 
saudável 

Discussão sobre o tema estudado, 
divisão dos alunos da sala em grupos 
de trabalho 

Pintura, recorte, 
escolha de imagens, 
montagem de cartaz 
coletivo 

2º ano 

Animais 

Conversas e registro no quadro do 
nome de animais com as letras do 
alfabeto; Texto informativo sobre os 
grupos de animais; 

Caderno para colagem 
de atividade; quadro  

Classificação dos 
animais 

Livro infantil da história de Avestruz 
a zebra; Classificação e 
caracterização oral dos animais da 
história;  

Recorte, colagem e 
pintura 

Classe dos animais 
vertebrados 

Conversas sobre o tema e discussão 
sobre répteis, anfíbios e peixes; 
Texto informativo para cópia 

Quadro; cartaz 
coletivo a partir de 
figuras impressas e 
coloridas pelos alunos 

Alimentos Leitura e exposição oral do conteúdo 

Quadro e caderno para 
registro de lista de 
alimentos através de 
ditado 

Alimentos de origem 
vegetal 

Leitura de história infantil sobre o 
tema e discussão 

Quadro e caderno 

Higiene e saúde 
Leitura de história infantil sobre o 
tema 

Leitura e discussão 
sobre a história 

4º ano 

Relações alimentares 
entre os seres vivos; 
Cadeia alimentar 

Leitura e exposição oral do conteúdo 

Caderno, livro 
didático e atividade 
complementar 
impressas 

Desequilíbrio 
ecológico 

Leitura informativa no livro didático 
Livro didático e 
caderno 

Meio ambiente 
Apresentação do conteúdo em 
grupos pelos alunos 

Cartazes 
confeccionados pelos 
alunos 

Planeta terra e 
ambiente 

Leitura informativa no livro didático 
Livro didático e 
caderno 

Animais/vertebrados 
e invertebrados 

Leitura informativa no livro didático 
Livro didático e 
caderno 

As plantas 
Leitura individual e silenciosa do 
texto informativo e responder ao 
questionário do livro 

Livro didático 
Cartaz coletivo com 
diferentes tipos de 
folhas 

4º ano 
Estados físicos da 
água 

Leitura informativa no livro didático 
Livro didático, 
caderno de atividades, 
quadro 
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Turmas 
Observadas 

Conteúdos 
Observados 

Tipos de práticas e metodologias 
Recursos 
Usados 

5º ano 

Meio ambiente e 
reflorestamento 
ciliar 

Conversa informativa de como 
reflorestar e preparar o solo para o 
plantio das sementes das árvores 

Plantio e preparação 
das sementes de acácia 
rosa. Explicação para 
montagem de 
terrários.  

Vacinação e saúde 

Conversas sobre as vacinas e 
acontecimentos ligados a rotina da 
família relacionando a uso do soro e 
de vacinas 

Livro didático lousa, 
Datashow, caderno 

Doenças causadas 
por protozoários 

Conversas, discussões sobre o tema 
Leituras, livro 
didático, caderno de 
atividades 

Soro e vacina 
Leitura informativa no livro didático 
e discussão do conteúdo 

Livro didático, 
caderno de atividades, 
Datashow 

Doenças causadas 
por verminoses 

Leitura informativa, discussão do 
tema 

Livro didático, 
caderno e registro 
através de desenhos, 
Datashow 

Planeta terra e 
ambiente 

Observação e discussão sobre os 
terrários, apontamentos dos acertos e 
falhas na construção 

Organização e 
exposição dos 
terrários. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019). 

 

 A partir do 5º ano do Ensino Fundamental I, os alunos possuem professor com formação 

específica para a disciplina de Ciências da Natureza. O que podemos perceber, partindo desse 

quadro e das observações em sala de aula, que a formação específica se torna um diferencial ao 

ministrar as aulas. Durante o período das observações, foi possível perceber a partir da 

abordagem usada pelo docente ao iniciar as aulas este utilizava exemplos que fizessem 

aproximação com o contexto e ambiente em que os alunos estão inseridos, (CALDART, 2001; 

FAZENDA, 2005) mostrando a significância e a relação que aquele conteúdo teórico possuí 

com o cotidiano rural.    

 Os anos iniciais são essenciais para a preparação da criança para a vida em sociedade e, 

entre outros argumentos, Bizzo (2007) ressalta que a disciplina de ciências pode auxiliar as 

crianças na construção do pensamento lógico acerca dos fatos do dia a dia, na resolução de 

problemas práticos, de modo que essas habilidades terão grande valor no desenvolvimento de 

qualquer tipo de atividade e em qualquer local que essas crianças estejam inseridas.  

 Ao despertar e aproveitar o interesse do aluno e levar para a sala de aula a ideia de que 

ele, faz ciência, ou seja, sem ter todas as respostas prontas, incentivando o aluno a buscar as 

possíveis respostas para os problemas que o ensino de ciências acarreta, ele pode se tornar capaz 

de agir na busca de soluções que envolvam outros meios e indivíduos e não somente a sala de 

aula, o professor ou o material de apoio (PETEROSSI, 2003).  
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Bizzo (2009), ao citar uma reunião da Unesco na qual especialistas de diferentes países 

discutiram a respeito da importância da inclusão de Ciência e Tecnologia no currículo da escola 

fundamental aponta vários motivos diferentes:  

 

[...] a Ciência e a tecnologia podem ajudar a melhorar a qualidade de vida das 
pessoas, uma vez que o mundo caminha casa vez mais num sentido científico 
e tecnológico, é importante que os futuros cidadãos de preparem para viver 
nele; 
As ciências contribuem para o desenvolvimento de outras áreas, 
principalmente a língua e a matemática; 
Para muitas crianças de muitos países, o ensino elementar é a única 
oportunidade real de escolaridade, sendo, portanto, a única forma de travar 
contato sistematizado com a Ciência;  
O ensino de Ciência na escola primaria pode realmente adquirir um aspecto 
lúdico, envolvendo as crianças no estudo de problemas interessantes, de 
fenômenos que as rodeiam em seu cotidiano. (BIZZO, 2009, [s.p.], 1983). 

 

 A partir desses argumentos, pode-se dizer que o ensino de Ciências deixa de ser 

encarado como mera transmissão de conhecimentos e conceitos para ser compreendido como 

um processo de formação de conceitos científicos, contribuindo para o enriquecimento da sua 

cultura (LOPES, 2008). Para a criança é fundamental que o ensino de ciências inclua a sua 

participação no processo de aquisição do conhecimento de modo significativo sobre o ambiente 

que a rodeia.  

4 NOVAS METODOLOGIAS (CONHECIMENTOS TRADICIONAIS/LOCAIS) 
 

 A preocupação e a discussão em torno de uma metodologia diferenciada tornam-se 

importantes para a busca de melhorias no ensino de Ciências, para que as aulas não se resumam 

em elaborar cartazes e colocá-los na parede (FRACALANZA, 1987). 

 Ao sugerir uma nova abordagem para os conteúdos, Delizoicov et al. (2002) sugerem 

que tenha início com a problematização inicial, na qual se faz uma introdução do conteúdo, 

valorizando a participação dos alunos, relatando seu conhecimento e experiências em relação 

ao tema. Na sequência, o momento de organização do conhecimento, sistematizando e 

estudando o tema buscando a sua compreensão, sob a orientação do professor; e a etapa final, 

a aplicação do conhecimento, no qual o aluno irá articular o conhecimento científico com as 

situações cotidianas significativas.  

 As atividades lúdicas e as brincadeiras apresentam-se como uma alternativa para o 

ensino de Ciências Naturais. São importantes elementos no desenvolvimento da criança 
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(VYGOTSKY, 1998; PIAGET, 1975) pois, através das brincadeiras, elas experimentam 

diferentes sensações, participando de forma ativa e prazerosa de novas descobertas e criando 

novos fatos que, inseridos no seu cotidiano, oferecem condições para que busquem soluções 

para os diferentes tipos de problemas. 

 A participação na construção dos brinquedos e práticas que levam brincadeiras para a 

sala de aula contribuem para a produção de conhecimentos que facilitam o aprendizado, 

especialmente, com os alunos de 1º a 3º ano do Ensino Fundamental I que estão na faixa etária 

de 6 a 9 anos, e apresentam dificuldade em visualizar os conteúdos de forma abstrata. É 

importante tomar cuidado para que os jogos não percam o seu direcionamento no trabalho 

escolar, pois corre-se o risco de reduzi-lo a um simples divertimento (REGO, 1995).  

 As atividades com experimentação despertam grande interesse nos alunos, além de 

proporcionar uma situação de investigação. Essas atividades requerem a participação do 

professor, mas que este como “um orientador crítico da aprendizagem, distanciando-se da 

postura autoritária e dogmática no ensino” (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1992, p.22) , atuando 

de maneira que leve os alunos a descobrirem e desenvolverem os conceitos, as leis e as teorias 

envolvidas na experimentação. Como o autor ainda continua a dizer, “se esta perspectiva 

experimental não for contemplada, será inevitável que se resuma a simples execução de receitas  

ou a comprovação da verdade daquilo que repousa no livro didático” (DELIZOICOV; 

ANGOTTI, 1992, p.22). 

 Durante as observações em sala de aula, acompanhando os professores em suas aulas de 

ciências da natureza, pode-se observar os alunos do 5° ano, no desenvolvimento da atividade 

de confecção de terrários: o professor explicou os procedimentos que os alunos usariam, como 

por exemplo, o tipo de recipiente utilizado, o modo que deveriam ser lacrados, o tipo de solo, 

de areia, de carvão, pedregulhos, assim como a quantidade e como esses elementos deveriam 

ser dispostos no frasco escolhido, além do tipo de planta que deveriam escolher para plantar; se 

fariam terrários abertos ou fechados, sendo cada aluno responsável por fazer três terrários. 

 Após duas semanas do desenvolvimento da atividade de confecção de terrários, alguns 

alunos relataram a morte das suas plantas. Ao serem questionados pelo professor o motivo pelo 

qual a planta morreu, muitos disseram ter usado uma quantidade de água excessiva, não 

colocaram para receber luz solar, usaram um tipo de solo que estivesse contaminado com algum 

tipo de agrotóxico, não lacraram o terrário como indicado etc.  

 Os alunos apresentaram condições de rever o que havia acontecido durante o 

experimento, conforme aponta Cachapuz: “a experimentação não deve funcionar no sentido da 

confirmação positiva das hipóteses, mas no sentido de retificação dos erros contidos nestas 
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hipóteses” (CACHAPUZ, et al., 2005, p. 97).  Estas respostas não foram encontradas pelo 

professor, mas pelos próprios alunos, a partir do resultado da atividade puderam perceber os 

erros cometidos e corrigir de modo que a planta fosse capaz de sobreviver.   

 Outra atividade ocorreu durante o conteúdo sobre meio ambiente. O professor levou 

para a sala de aula sementes de uma árvore chamada Acácia Rosa18. Durante a aula, o professor 

ensinou aos alunos como quebrar o período de dormência da semente antes de ser plantada, 

pois esta espécie possui uma casca muito grossa e, geralmente, demora por volta de seis meses 

para germinar. Os alunos deveriam lixar a semente até que uma parte de coloração branca 

aparecesse.  

 Cada criança recebeu dez sementes para plantar. Posteriormente, elas deveriam devolver 

uma muda que seria plantada próximo à escola; as demais mudas deveriam ser plantadas em 

suas respectivas casas, nos sítios de familiares ou vizinhos. Após uma semana da atividade 

iniciada, as crianças que seguiram o procedimento relataram que as sementes haviam 

germinado; as crianças que não observaram as instruções ou fizeram-nas de modo incorreto 

demoraram um tempo maior, sendo que algumas sementes não germinaram, ficando à espera 

da natureza efetivar o seu processo natural. 

 Na turma do 4° ano, ao trabalhar os estados físicos da água, a professora sugeriu que os 

alunos realizassem um experimento que consistia em colocar quantidades iguais de água em 

um recipiente; em um dos recipientes devia ser colocado uma colher de sal, depois, ambos 

recipientes seriam levados ao congelador. Cada aluno deveria realizar essa atividade em casa e 

fazer um pequeno texto relatando o que havia acontecido para apresentar na aula a seguir. A 

professora também levou o experimento para a sala de aula, e por possuir pouco domínio sobre 

o conteúdo, durante o seu planejamento, pediu ajuda a um professor formado em Ciências para 

que explicasse o fenômeno ocorrido. A professora apresentou a água em seus estados e 

demonstrou as suas transformações na natureza de modo concreto: os alunos perceberam como 

as chuvas são formadas e a importância dos ciclos da água na natureza para a vida terrestre.  

 Os professores trabalharam em parcerias com trocas de conhecimento e saberes 

docentes, definidos por Tardif como “um saber plural, mais ou menos coerente, saberes 

oriundos da formação profissional e saberes disciplinares, curriculares e experienciais” 

(TARDIF, 2002, p. 36). Estes saberes se constroem em formação específica, seja ela inicial ou 

 
18Acácia rosa: nome científico Cássia Grandis. Nomes populares: Cássia Rosa, Cássia grande. É encontrada em 

estado nativo com pouca frequência na região, a vemos principalmente cultivada no paisagismo urbano. 
Arvore de médio a grande porte, alcançando de 15 a 20 metros de altura, geralmente muito copada, com 
floração rosa muito bonita, o seu fruto é uma vagem cilíndrica de aproximadamente 25 centímetros, que 
abrigam sementes duras de coloração marrom claro. A época de floração e frutificação é de agosto a setembro. 
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continuada como no cotidiano do trabalho do professor. É importante que haja essa interação 

entre colegas de profissão, conforme aponta Cunha, tanto na prática, como no modo de 

compreender o trabalho docente e o trabalho pedagógico: 

 

[...] é necessário que os saberes sistematizados no cotidiano das salas de aula 
sejam socializados entre os professores para, numa espécie de validação, 
permitir a procura de referenciais teóricos que lhes possibilitem o 
aprofundamento e diálogo reflexivo baseado não somente na experiência 
individual, por vezes limitada, mas sobretudo na discussão coletiva. 
(CUNHA,2012, p. 14). 

 

 Essa interação ocorre de modo informal, por meio de conversas, nos intervalos para o 

café, e de modo mais formal, como em reuniões pedagógicas, eventos educacionais, das 

produções escritas. Essa junção entre saber e conhecimento resulta nos saberes da experiência 

e no saber fazer do professor: 

 

Os professores partilham seus saberes uns com os outros através do material 
didático, dos ‘macetes’, dos modos de fazer, dos modelos de organizar a sala 
de aula etc. Além disso, eles também trocam informações sobre os alunos. Em 
suma, eles dividem uns com os outros um saber prático sobre sua atuação. A 
colaboração entre professores de um mesmo nível de ensino que constroem 
um material ou elaboram provas juntos e as experiências de team-teaching 
também fazem parte da prática partilhada dos saberes entre os professores. 
(TARDIF, 2002, p. 53). 

 

 Segundo Tardif (2002), o professor é, antes de tudo, alguém que sabe alguma coisa e 

ensina a alguém e, para isso, atua partindo de diversos saberes que alicerçam o seu trabalho. Ao 

observar-se o quadro e o professor do primeiro do ensino fundamental, percebe-se 

especialmente o não uso do livro didático, como aponta Fumagalli (1998), visto que os alunos 

estão em fase de alfabetização e aprendizagem da linguagem e escrita, mas a ausência de 

atividades práticas com situações concretas que envolvam os conteúdos abordados. Um ponto 

positivo é o uso do projetor como recurso tecnológico de apoio em sala de aula, mas apenas era 

exposta a atividade colada em seus cadernos, que os alunos iriam resolver como fixação do 

conteúdo aplicado.  

 Estes conteúdos, meio ambiente, família, tipos de moradias e ambiente escolar possuem 

uma relação entre si, especialmente, no ambiente rural. Poderiam ser desenvolvidas através da 

construção de maquetes na qual os conteúdos seriam desenvolvidos juntos, percorrendo todos 

os aspectos propostos pela matriz curricular e de modo interdisciplinar com as linguagens, 
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leitura escrita e matemática, aspectos considerados importantes para essa faixa etária, na visão 

dos professores . 

 No 2º ano, relacionar os conteúdos referentes a alimentos com o cotidiano dos alunos 

poderia ser uma alternativa bastante interessante que, ao contrário de ser trabalhado com 

recortes, colagens e construção de cartazes, a manipulação de alimentos tornaria o conteúdo 

mais atrativo para os alunos. O professor poderia, juntamente com a turma, preparar uma receita 

escolhida na qual usasse itens que compõe a pirâmide alimentar e classes de alimentos 

considerados essenciais para o fortalecimento do organismo.  

 Ao trabalhar o conteúdo relacionado a animais, os alunos do campo possuem um contato 

muito direto com diversos animais que fazem parte do seu dia a dia e que poderiam fazer de 

modo concreto a sua classificação. Por exemplo, ao elaborar uma atividade em grupos na sala, 

o professor poderia sugerir para que as crianças pesquisassem sobre essas classificações e expor 

aos colegas as suas descobertas tornaria a aula mais dinâmica e interativa, pois os discentes 

estariam elaborando suas próprias hipóteses sobre a classes de animais e, com a ajuda do 

professor, poderiam confirmar ou negar as suas indagações; assim, como poderia elaborar jogos 

sobre esse tema ou usar os diversos jogos que já estão prontos e serviriam como apoio para a 

fixação do conteúdo teórico transmitido aos alunos.  

 Na obra Didática das Ciências Naturais - contribuições e reflexões, Weissmann (1998) 

apresenta alguns questionamentos importantes na discussão do trabalho com experimentos na 

disciplina, entre eles: 

 

Qual o ambiente mais adequado para realizar experiências? Como fazer um 
laboratório com poucos recursos? Que vantagens apresenta um laboratório de 
custo elevado? É adequado transformar a sala de aula em laboratório? Como 
fazer experiências estimulando a liberdade de iniciativas e com baixo risco de 
incidentes? (WEISSMANN, 1998, p. 231). 

 

 Para a autora, o laboratório, a sala de ciências, a sala de aula, o espaço aberto, ou 

qualquer outro local destinado ao desenvolvimento de atividades experimentais, é um espaço 

aberto à experiência controlada e à aprendizagem. Na escola, “esse se constitui na 

materialização de uma concepção dialética e em uma maneira de encarar a produção dos 

conhecimentos científicos” (WEISSMANN, 1998, p. 233). 

 Nesse sentido, pensamos que qualquer atividade envolvendo a realização de 

experiências de Ciências, tanto na sala de aula, quanto no espaço extraclasse, arredores da 

escola, parque, geram impacto explícito e implícitos diante do modo de produção de 

conhecimentos.  
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 É muito importante, segundo Weissmann (1998), a leitura dos ambientes de que se 

dispõe, levando em consideração os obstáculos, pois nas escolas não se encontram espaços 

destinados a atividades práticas, o que não impede que o professor possa utilizar a sala de aula 

para o desenvolvimento de atividades experimentais.  Existem situações limitadoras nas salas 

de aula, como as carteiras, as superfícies pequenas, a distribuição das mesas e o pouco espaço 

disponível, assim como, a restrição ao uso de materiais complexos que requerem maior cuidado, 

como fogo, queimadores, produtos químicos entre outros, nesse caso um laboratório seria 

fundamental.  

 Essas atividades propiciam e despertam interesse nos alunos, pois propiciam uma 

situação de investigação. Os questionamentos de Weissmann (1998) com relação ao ambiente 

é o mais adequado: determinam a perspicácia do professor ao conhecer a sua turma e a maneira 

que o docente conduz as situações que envolvam a produção de conhecimento e aprendizagem 

dos discentes. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 A ação do professor, a forma de condução, o planejamento e as intencionalidades do ato 

pedagógico produzem o currículo vivido nas escolas, em especial, nas escolas do campo. Ao planejar as 

ações voltadas ao lugar, considerando os saberes populares e as vivências dos alunos do campo, aqueles 

configuram e fazem a relação entre o currículo fornecido pela Secretaria de Educação e o currículo 

vivenciado na escola. Lopes e Macedo destacam que” qualquer currículo formal é reescrito pelo 

professor, na medida em que ele reflete sobre a sua prática docente” (2011, p. 152). 

 Torna-se necessário, então, repensar a formação inicial do pedagogo generalista, pois ele precisa 

transitar em todos os componentes curriculares e abordar sua aula de forma autônoma, criativa e 

construtiva, desde o planejamento, para que seus alunos atendam ao esperado para a etapa em que estão. 

A formação continuada do professor deve contribuir para que ele estabeleça o diálogo entre a teoria e a 

prática, além de refletir sobre suas percepções a respeito de sua atividade docente, desde os anos iniciais 

da educação básica. 

 Buscar superar essa postura tradicional de ensinar, no qual se apresenta o ensino de Ciências 

como algo distante do aluno com conteúdos teóricos, sem movimento e desvinculados do cotidiano do 

aluno são transformações importantes e necessárias à identidade do professor ligado à educação do 

campo. Proporcionar metodologias ativas em sala de aula, com problematização, organização do 

conhecimento e sua aplicação (DELIZOICOV, et al., 2011) visam uma aproximação do que é 

significativo para o aluno.  
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 Neste sentido, as metodologias ativas como novas tendências para o ensino de ciências são 

propostas pela BNCC, que em seu texto apresenta como ponto central as características a serem 

desenvolvidas pelos professores. Porém, ao observar as aulas de ciências, percebe-se a dificuldade que 

os professores apresentam em sala de aula para  que haja, de fato, essa aprendizagem ativa; isto pode 

ser atribuído à formação inicial, na qual os docentes não foram preparados para atuar de modo ativo. As 

observações em sala de aula registram, basicamente, a ocorrência da reprodução do que estava no livro 

didático, sem alterações significativas para que esse os alunos fossem levados à condição de sujeitos 

ativos na construção do conhecimento. 

 Ao professor do Ensino Fundamental I, a BNCC  exige adequações curriculares a serem 

implantadas a partir do ano de 2020 em todo o país. Este documento ainda requer muitas transformações 

dos professores, especialmente, no que se diz respeito à formação, tanto inicial, como continuada. 

Oferecer a esse professor o suporte necessário para tal mudança é de extrema urgência e necessidade, 

vistas as dificuldades encontradas por aqueles que atuam na educação básica. Levantada nesse estudo 

apenas as especificidades da disciplina de Ciências da Natureza, é necessário integrar formação, prática 

e efetivo exercício da docência, assim, ampliando as perspectivas e finalidades de letramento cientifico, 

o que é inerente a qualquer processo de ensino-aprendizagem na linha significativa. 

 O Ensino de Ciências, lentamente, ganha seu espaço no cenário pedagógico e mostra a 

importância de se renovar práticas institucionalizadas, sem que os conteúdos sejam apenas questionários 

prontos e textos informativos passados na lousa, e que a única ferramenta de trabalho do professor seja 

o livro didático, considerando as peculiaridades presentes e a do público em que se oferta o ensino.  

Tratar desta disciplina no ambiente rural é mais que uma quebra de paradigmas, pois trata-se de um 

rompimento que se organiza tendo em vista o retrocesso e a exclusão que esta comunidade vivencia, 

pois ainda que lhe são garantidas algumas políticas públicas, proporcionalmente, pouco se faz para a 

melhoria e qualidade do ensino na localidade (CALADART, 2012).   
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 Tratar do ensino de Ciências no Ensino Fundamental I no ambiente rural é mais que 

uma ruptura nos paradigmas, pois trata-se de um rompimento que se organiza tendo em vista 

as questões de exclusão que esta comunidade vivencia: ainda que lhes sejam garantidas políticas 

públicas, são necessárias melhorias na qualidade do ensino na localidade. No ensino 

fundamental a alfabetização ocorre em todos os sentidos: inicia-se o letramento, o 

desenvolvimento da lógica matemática e o desenvolvimento do pensamento científico. A 

aprendizagem da disciplina de português de matemática e a alfabetização científica são 

importantes por representarem “o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e 

mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem” (CHASSOT, 2006, p. 38). 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) trazem muitas referências que 

direcionam os professores para a importância do ensino de Ciências no Ensino Fundamental. O 

documento aponta temas que vão além de uma única disciplina e que se desdobram para vários 

outros saberes que dialogam entre outras áreas do conhecimento. Dentro dessa perspectiva 

dialógica, o conhecimento ocorre na medida em que a criança/aluno entenda o falado, o 

ensinado. a linguagem usada para mediar esse processo deve ser acessível, respeitando sua 

condição e etapa de desenvolvimento (PIAGET, 1999). Outro fator a ser considerado referente 

ao ensino de Ciências é o fato de ser iniciado no Ensino Fundamental com propostas que 

realmente considerem a importância do conhecimento na disciplina para a vida cotidiana rural, 

observando as constantes transformações no meio em aspetos tecnológicos e científicos, de 

modo que esse ensino seja significativo para essas crianças 

 Ao abordar como o ensino de ciências é difundido nas escolas do campo percebe-se que 

o currículo segue os padrões do ensino urbano que em nada difere, visto a utilização da mesma 

matriz curricular.  O que se nota é a não valorização dos espaços informais de aprendizagem 

no qual o campo está inserido. Assim, é necessário considerar o Ensino de Ciências como 

espaço em que as diferentes explicações sobre os fenômenos naturais e sobre o mundo são 

transformadas e produzidas pelos indivíduos que integram aquele grupo social. 

 A partir da percepção de como os professores trabalham essa disciplina, mesmo que não 

seja o objetivo dessa pesquisa desenvolver conceitos sobre alfabetização científica, fica 

evidente que as práticas dos professores necessitam de complementação. Ainda que seja 

importante para o aprendizado dos alunos, trabalhar apenas com aulas expositivas e o uso do 

livro didático fazem o ensino de ciências desinteressante para as crianças. Com a 

implementação da nova Base Nacional Curricular Comum para o ano letivo de 2020 e a criação 
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de uma nova matriz curricular, espera-se que essas discrepâncias entre práticas e currículo 

sejam resolvidas de acordo com os princípios propostos deste documento. 

 A nova BNCC para o ensino de ciências da natureza aborda, de maneira adequada, a 

relevância do ensino e aprendizagem das ciências na educação escolar, tendo em vista o avanço 

do desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade. Os primeiros parágrafos apresentam 

os objetivos do ensino de ciências no Ensino fundamental, como o acesso à diversidade de 

conhecimentos científicos, aproximação gradativa aos processos, práticas e procedimentos de 

investigação científica, bem como, fazer escolhas conscientes pautadas nos princípios de 

sustentabilidade e do bem comum. No que se refere ao letramento científico, este visa aprender 

a linguagem e os métodos da ciência. Com base nos aportes teóricos, esta habilidade envolve a 

capacidade de compreender e interpretar o mundo natural e social. Desse modo, aprender 

ciência não é a única finalidade do letramento científico, mas sim a capacidade de agir no e 

sobre o mundo, devem ser vistas no sentido de colaborar na formação de um cidadão reflexivo, 

crítico, solidário e transformador.  

 Ao trazermos essas conjunturas para as escolas do campo é notório o nível de 

distanciamento entre as proposições e implementações da BNCC, visto o ambiente de exclusão 

que essa modalidade de ensino sofreu no decorrer da história da educação no Brasil. Mesmo 

que as escolas públicas rurais enfrentem problemas como a falta de recursos para que a 

aprendizagem seja mais significativa e qualitativa, recaem sobre os professores a 

responsabilidade de buscar alternativas, mesmo que simples, que contribuam para uma melhor 

assimilação dos conteúdos e aprendizagem pelos alunos. Tornou-se parte das práxis 

pedagógicas a ideia de que um bom professor é aquele que encontra materiais alternativos para 

as aulas práticas e a experimentação, mesmo que essa atitude prive os alunos de desfrutarem de 

ambientes com laboratórios devidamente preparados que permitam a eles o questionamento das 

teorias com a comprovação ou refutamento de hipóteses.  

 Ao longo da pesquisa que deu forma a este estudo, voltar o olhar para a prática 

pedagógica do professor ao ensinar Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental trouxe 

profundas inquietações e a reflexão de que há um longo caminho a ser percorrido para que esse 

ensino atinja os objetivos a que se propõe. Em relação às práticas e metodologias dos 

professores em sala de aula, espera-se que a nova matriz curricular venha ampliar o significado 

do ensino de ciências para as escolas do campo e que represente mais do que uma alteração de 

palavras, contribuindo para o desenvolvimento de políticas efetivas em favor de um número 

significativo de pessoas que têm sido excluídas do processo de escolarização durante a história 

social e educacional do Brasil. 
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 Pensar a formação de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental para ensinar 

Ciências, conscientes das necessidades educacionais dos estudantes de uma sociedade em 

constante transformação, implica que os docentes reflitam sobre seus valores e atitudes como 

integrantes de seu próprio processo de ensino-aprendizagem, assim como dos seus alunos.  

Além da precária formação, também há certa insegurança na assimilação e implantação das 

novas ideias, ou seja, dificuldades para uma compreensão e incorporação de uma nova proposta 

experimental e de uma nova metodologia para o ensino de Ciências. 

 A vivência de situações de ensino de Ciências por investigação dirigida, com princípios 

sócio-construtivistas, propiciando situações de conflito, gerando dúvidas, desequilibrando 

ideias iniciais, proporcionando a discussão e a troca de ideias, considerando e respeitando as 

ideias e os interesses, favorece o reconhecimento e a reflexão de novos conceitos, novas 

metodologias e, consequentemente, dos limites e lacunas de suas interpretações dos fatos e 

fenômenos estudados, gerando uma evolução conceitual necessária, possibilitando o 

desenvolvimento de uma visão do processo de ensino-aprendizagem ao considerar como os 

alunos aprendem, implicando uma nova compreensão dos papéis do professor e do aluno. 

 Inovar o modo de ensinar ciências desde a educação básica é um desafio que envolve 

desde a formação inicial dos professores à formação continuada, e como refletem estes 

processos em suas práticas em sala de aula. Proporcionar esse suporte ao professor durante a 

sua docência é repensar o ensino, a educação, de modo a transformar o ambiente escolar e 

social, buscando meios que essas proporções/transformações sejam percebidas no modo de ser 

do sujeito que compõe um contexto, além do espaço que está inserido: como sujeito que 

interfere e é responsável por essas mudanças. O professor é um dos grandes protagonistas do 

ensino, portanto, a valorização e o investimento na sua formação são essenciais para a melhoria 

da educação, assim como a disponibilização de recursos e ferramentas de ensino, além da 

melhoria das condições de trabalho para ensinar e aprender.  
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ANEXO A – PARECER DO CEP 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 

 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: O ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NAS SÉRIES INICIAIS 

DAS ESCOLAS DO CAMPO 
 
Pesquisadora:  ANDREIA MARCILIO VALENGA 
 
Área Temática: 
 
Versão: 2 
 
CAAE: 96191618.4.0000.5300 
 
Instituição Proponente: Universidade Federal de Rondônia - UNIR 
 
Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer:  2.989.554 

 

Apresentação do Projeto: 

O ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NAS SÉRIES INICIAIS DAS ESCOLAS DO 

CAMPO: uma análise em escolas do município de Rolim de Moura; Andreia Marcilio 

Valenga; Projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências da Natureza da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR Campus de 

Rolim de Moura. 

 

Linha de pesquisa: Fundamentos e modelos psicopedagógicos no Ensino de Ciências da 

Natureza; Orientador prof. Dr. Fabiano Pereira do Amaral 

 

Objetivo da Pesquisa: 

 

 Analisar criticamente as metodologias e práticas utilizadas no ensino e aprendizagem 

de ciências da natureza nas séries iniciais nas escolas do campo. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
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 Não há riscos para as pessoas envolvidas nessa pesquisa por tratar-se de uma 

abordagem investigativa pedagógica, mas poderá ocorrer desconforto durante as entrevistas 

nas quais os participantes podem se negar a responder alguns questionamentos sobre a sua 

prática pedagógica. Benefícios: 

Através dos resultados alcançados espera-se influenciar diretamente nas propostas de ensino 

e aprendizagem de ciências pelos professores atuantes nas escolas do campo. Além de 

evidenciar a necessidade de busca por alternativas de ensino e organização curricular que 

venham a favorecer a aprendizagem dos alunos do campo de modo significativo e 

contextualizado, especialmente no que se refere às ciências naturais. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

 

Método de Pesquisa: é uma pesquisa eminentemente pedagógica dentro da perspectiva de 

ser o exercício didático, configurado como uma ação que cientifica a prática educativa a ser 

realizada com professores do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental das escolas da 

rede pública municipal de ensino localizada na zona Rural do município de Rolim de Moura. 

Sendo ofertada esta modalidade de ensino, na zona rural, em apenas duas escolas polos, a 

Escola José Veríssimo e a Escola Francisca Duran. Além da análise de documentos (proposta 

curricular, plano de aula, PCN de Ciências Naturais, LDB do Ensino Fundamental, propostas 

dos cursos de formação continuada e também a realização de observações sistemáticas nas 

escolas e aplicação de um questionário semiestruturado, por meio do qual buscamos 

informações sobre: tempo de magistério dos professores e sua formação; participação em 

programas de formação continuada; importância por eles dispensadas à disciplina de 

Ciências Naturais; metodologia utilizada durante as aulas; forma como ocorre o 

planejamento e a avaliação da disciplina; materiais didáticos que são utilizados nas aulas de 

Ciências Naturais etc. .Pesquisa de campo A pesquisa de campo ocorrerá por meio de visitas 

às instituições, entrevistas com questionários semiestruturados com os professores, sobre as 

práticas do ensino de ciências na educação básica da zona rural e observações da atuação do 

professor. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

 

Apresentou os termos baseado na Resolução vigente 466/12 CNS. 
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Recomendações: 

 

Não há. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

 

Aprovado. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

 Tipo Documento  Arquivo Postagem  Autor Situação 

 

      

    

 Endereço:   Campus José Ribeiro Filho - BR 364, Km 9,5, sentido Acre, Bloco de departamentos, sala 216-2C   

 Bairro:  Zona Rural 

CEP:  

76.801-

059      

 UF: RO Município: PORTO VELHO      

 Telefone: (69)2182-2116 

E

-

m

a

i

l

: cepunir@yahoo.com.br    
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  19:46:15 VALENGA  
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de TCLEVerissimo.docx 26/09/2018 

ANDREIA 

MARCILIO Aceito 

Assentimento /  19:43:24 VALENGA  

Justificativa de     

Ausência     

TCLE / Termos 

de TCLEDuran.docx 26/09/2018 

ANDREIA 

MARCILIO Aceito 

Assentimento /  19:42:35 VALENGA  

Justificativa de     

Ausência     

Folha de Rosto Folhaderosto.pdf 26/09/2018 

ANDREIA 

MARCILIO Aceito 

  19:38:59 VALENGA  

Outros Curriculo.pdf 30/07/2018 

ANDREIA 

MARCILIO Aceito 

  20:11:09 VALENGA  

Orçamento ORCAMENTO.docx 30/07/2018 

ANDREIA 

MARCILIO Aceito 

  20:08:01 VALENGA  

Cronograma CRONOGRAMA1.docx 30/07/2018 

ANDREIA 

MARCILIO Aceito 

  20:05:47 VALENGA  

Outros Autorizacao.docx 25/07/2018 

ANDREIA 

MARCILIO Aceito 

  18:57:08 VALENGA  
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Situação do Parecer: 

 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

 

Não 

 

 

PORTO VELHO, 30 de Outubro de 2018 

 
 

 

Assinado por: 

 

Edson dos Santos Farias 

 

(Coordenador(a)) 
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ANEXO B - CARTA DE ANUÊNCIA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - 

PPGECN 

 

Carta de Anuência 

A Direção da Escola Polo Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Francisca Duran 

Costa, RO 010, km 13,5 Lado Leste, Zona Rural de Rolim de Moura. 

Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada “O ENSINO DE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA NAS SÉRIES INICIAIS DAS ESCOLAS DO CAMPO: 

uma análise no município de Rolim de Moura” a ser realizada nesta instituição, pela pós-

graduanda Andreia Marcilio Valenga, sob a orientação do Professor Dr. Fabiano Pereira do 

Amaral. 

A pesquisa tem como objetivo identificar as metodologias e práticas dos professores de 

Ciências do Ensino Fundamental I. A pesquisa é de caráter qualitativo, para sua realização 

prevê-se nos procedimentos metodológicos que será aplicado um questionário semiestruturado 

com perguntas abertas e fechadas aos professores de Ciências da Educação do Campo a fim de 

obter dados relevantes para a discussão nos resultados da pesquisa que serão interpretados com 

base no método da pesquisa-ação. Com o devido consentimento e agendamento, faz-se 

necessário visitas para assistir as aulas de Ciências com a finalidade de observar as práticas 

aplicadas pelos professores em sala de aula. Será necessário também, para a coleta de dados, 

que tenhamos acesso ao Projeto Político Pedagógico e ao Plano da Disciplina, envolvendo 

Ciências da Natureza.  

Ao mesmo tempo, pedimos autorização para que o nome desta instituição possa constar 

no relatório final, bem como em futuras publicações na forma de artigo científico. Ressaltamos 

que os nomes dos participantes da pesquisa serão mantidos em absoluto sigilo conforme 

solicitado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que trata da pesquisa 

envolvendo seres humanos.  

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria, agradecemos 

antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 
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Rolim de Moura – RO, _______ de _____________, de 2018. 

 

______________________________ 

Andreia Marcilio Valenga 

Pesquisadora 

 

 

(    ) Concordamos com a solicitação 

(    ) Não concordamos a solicitação 

 

Nome completo:__________________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável pela instituição 
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ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012. 

 

Prezado Professor (a)  

Meu nome é Andreia Marcilio Valenga, sou mestranda em Ensino de Ciências da Natureza 

do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal 

de Rondônia – Campus de Rolim de Moura. Estou realizando uma pesquisa intitulada “O 

Ensino de Ciências da Natureza nas Séries do Ensino Fundamental das Escolas do 

Campo: uma análise no município de Rolim de Moura” vinculada a Linha de Pesquisa: 

Fundamentos e modelos psicopedagógicos no Ensino de Ciências da Natureza, sob orientação 

do Professor Dr. Fabiano Pereira do Amaral. 

A pesquisa tem como objetivo identificar as metodologias e práticas dos professores de 

Ciências de 1º ao 5º ano. A pesquisa em questão é de caráter qualitativo por meio de estudo de 

caso. Para sua realização prevê-se nos procedimentos metodológicos que será aplicado um 

questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas aos professores de Ciências da 

Educação do Campo a fim de obter dados relevantes para discussão nos resultados da pesquisa 

que serão interpretados com base no método da pesquisa-ação. Alguns respondentes serão caso 

necessário convidados para uma entrevista a fim de compreender melhor algumas informações 

prestadas nas respostas ao questionário e com o devido consentimento e agendamento, visitas 

para assistir as aulas de ciências com a finalidade de observar as práticas aplicadas em sala de 

aula. 

Proponho, a partir da sua autorização para estar no ambiente, que o contato com o(s) 

participante(s) seja feito por mim, na própria escola. Informo-lhe, também, que a pesquisa será 

conduzida apenas mediante autorização do(s) participante(s) convidado(s). Asseguro-lhe que 

este estudo será desenvolvido em consonância com os procedimentos éticos da ciência e de 

acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, tendo seu início após a 

apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Universidade Federal 

de Rondônia, não havendo riscos ou desconfortos para os participantes. 

A divulgação dos dados manterá o sigilo acerca da identidade dos participantes e os resultados 

desta pesquisa serão utilizados para fins científicos, tais como apresentações e publicações, com 

vistas a colaborar para o aumento dos conhecimentos científicos dos processos de ensino. 

Comprometo-me, ao final da pesquisa, em realizar a devolutiva da análise ao(s) participante(s), 

bem como a discutir o resultado com o(s) mesmo(s), casa seja do interesse deste(s). 



 
 

96 

Saliento que, a qualquer momento, esta autorização poderá ser interrompida, mesmo que sem 

explicações prévias, bastando apenas comunicar-me de forma verbal ou escrita, sem que isso 

implique em quaisquer direitos a indenizações ou ressarcimento, para nenhuma das partes. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora e professor 

orientador. 

Informo abaixo, os contatos para esclarecimentos de dúvida ou comunicado de qualquer 

natureza:  

Pesquisadora Responsável 

Andreia Marcilio Valenga 

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Ciências da Natureza- PPGECN/UNIR Fundação 

Universidade Federal de Rondônia 

 

 

Telefone: (69) 999064977 

E-mail: andreiamvmello@hotmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia - UNIR 

Campus José Ribeiro Filho – BR 364, km 9,5, sentido Acre, 

Bloco de departamentos, sala anexa ao Nusau, Porto Velho, 

cep: 76.501-059 

 

Telefone: (69)2182-2111 

E-mail: cepunir@yahoo.com.br 

 

 

Caso concorde em participar, solicito-lhe que assine a autorização a seguir deste documento 

que constará em duas vias. 

Grata e atenciosamente por sua colaboração, 

 

Andreia Marcilio Valenga 

E-mail: andreiamvmello@hotmail.com 

Telefone: (69) 99906-4977 
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AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, __________________________________________, Professor (a) da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Francisca Duran Costa, estou ciente da pesquisa a ser desenvolvida pela 

mestranda Andreia Marcilio Valenga e dos procedimentos de coleta de dados. Não restando 

quaisquer dúvidas a respeito deste estudo, autorizo Andreia Marcilio Valenga a entrar em 

contato com os participantes para obtenção de autorização voluntária de participação na 

pesquisa. Informo ainda que recebi uma cópia do presente termo de autorização, estando claro 

para mim que posso retirar a qualquer momento o meu consentimento. 

_______________________, ____ de _________________ de 2018. 

____________________________________________________ 

E-mail: ________________________________ 

Telefone: ______________________________ 
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ANEXO D - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

 

Prezado (a) Senhor (a) Diretor (a), 

Meu nome é Andreia Marcilio Valenga, sou mestranda em Ensino de Ciências da Natureza 

do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal 

de Rondônia – Campus de Rolim de Moura. Estou realizando uma pesquisa intitulada “O 

Ensino de Ciências da Natureza nas Séries Iniciais das Escolas do Campo: uma análise no 

município de Rolim de Moura” vinculada a Linha de Pesquisa: Fundamentos e modelos 

psicopedagógicos no Ensino de Ciências da Natureza, sob orientação do Professor Dr. Fabiano 

Pereira do Amaral. 

A pesquisa tem como objetivo identificar as metodologias e práticas dos professores de 

Ciências de 1º ao 5º ano. A pesquisa em questão é de caráter qualitativo por meio de estudo de 

caso. Para sua realização prevê-se nos procedimentos metodológicos que será aplicado um 

questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas aos professores de Ciências da 

Educação do Campo a fim de obter dados relevantes para discussão nos resultados da pesquisa 

que serão interpretados com base no método da pesquisa-ação. Alguns respondentes serão caso 

necessário convidados para uma entrevista a fim de compreender melhor algumas informações 

prestadas nas respostas ao questionário e com o devido consentimento e agendamento, visitas 

para assistir as aulas de ciências com a finalidade de observar as práticas aplicadas em sala de 

aula. 

Proponho, a partir da sua autorização para estar no ambiente, que o contato com o (s) 

participante (s) seja feito por mim, na própria escola. Informo-lhe, também, que a pesquisa será 

conduzida apenas mediante autorização do (s) participante (s) convidado (s). Asseguro-lhe que 

este estudo será desenvolvido em consonância com os procedimentos éticos da ciência e de 

acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, tendo seu início após a 

apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

A divulgação dos dados manterá o sigilo acerca da identidade dos participantes e os resultados 

desta pesquisa serão utilizados para fins científicos, tais como apresentações e publicações, com 

vistas a colaborar para o aumento dos conhecimentos científicos dos processos de ensino. 

Comprometo-me, ao final da pesquisa, em realizar a devolutiva da análise ao (s) participante(s), 

bem como a discutir o resultado com o(s) mesmo(s), casa seja do interesse deste(s). 

Saliento que, a qualquer momento, esta autorização poderá ser interrompida, mesmo que sem 

explicações prévias, bastando apenas comunicar-me de forma verbal ou escrita, sem que isso 

implique em quaisquer direitos a indenizações ou ressarcimento, para nenhuma das partes. 
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Caso concorde em participar, solicito-lhe que assine a autorização a seguir. 

Grata e atenciosamente por sua colaboração, 

Andreia Marcilio Valenga 

E-mail: andreiamvmello@hotmail.com 

Telefone: (69) 99906-4977 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, _____________________________________, Diretor da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental José Veríssimo, estou ciente da pesquisa a ser desenvolvida pela mestranda 

Andreia Marcilio Valenga e dos procedimentos de coleta de dados. Não restando quaisquer 

dúvidas a respeito deste estudo, autorizo Andreia Marcilio Valenga a entrar em contato com os 

participantes para obtenção de autorização voluntária de participação na pesquisa. Informo 

ainda que recebi uma cópia do presente termo de autorização, estando claro para mim que posso 

retirar a qualquer momento o meu consentimento. 

_______________________, ____ de _________________ de 2018. 

___________________________________ 

E-mail: ________________________________ 

Telefone: __________________ 
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ANEXO E - FICHA DE OBSERVAÇÃO 

 

Número da Observação: ____________  

Data da observação: _____ / _____ / _____   

Nome da Escola:________________________________________________________ 

Nome do Professor (a):___________________________________________________ 

Série/Ano: ___________  

Parte A - Aspectos preliminares da sala e dos indivíduos diretamente envolvidos  

1. Horário de início da observação: ______________________   

2. Horário de término da observação: _____________________  

3. Número de estudantes matriculados na turma: _______ 

4. Gênero  masculino ( ____ )   

5. Gênero feminino ( ____ )   

6. Número de estudantes presentes: ____   

7.  Gênero masculino ( ____ )   

8. Gênero feminino ( ____ )  

Parte B – Aspectos organizacionais ou de gestão da sala de aula  

a) Número de aulas semanais: __________  

b) Conteúdos programáticos trabalhados pelo professor referente ao ensino de ciências 

_____________________________________________________________________ 

c) Disposição e quantidade das atividades: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

d) Tipos de práticas pedagógicas e metodologias aplicadas pelo professor 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Parte C - Atividades didáticas ou situações de ensino-aprendizagem  

1) Sobre o desenvolvimento da aula:  

Materiais utilizados pelo professor na exposição dos conteúdos programáticos 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 
 

101 

2) Descrição da sequência de atividades e temas tratados do início ao término da observação  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3) Assinale as estratégias metodológicas adotadas pelo(a) professor(a).  

Observações  Sim  Não 

Os alunos são convidados a expor suas idéias   

Os alunos fazem experiências em sala de aula   

Os alunos são instigados a dar sua opinião a cerca dos temas 

apresentados em sala de aula 

  

O professor pede aos alunos que apresentem as suas conclusões 

sobre as experiências por eles realizada 

  

O professor relaciona como uma noção cientifica e sua 

aplicabilidade em diversos fenômenos cotidianos 

  

Os alunos tem permissão para expor suas próprias experiências   

Há um debate de idéias na sala de aula   

Os alunos fazem experiências sugeridas pelo professor   

Os alunos escolhem os seus trabalhos e materiais de pesquisa   

O professor sugere aos alunos pesquisas para testarem suas próprias 

idéias 

  

O professor utiliza exemplos de aplicações tecnológica para mostrar 

como a ciência é importante para a sociedade e a vida cotidiana 
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ANEXO F - QUESTIONÁRIO PARA O PROFESSOR (a) 

 

Prezado professor (a) agradeço por sua colaboração ao responder a este questionário. 

As perguntas contidas foram formuladas para que possamos melhor conhecer a formação 

profissional e as práticas pedagógicas dos professores de Ciências de primeiro ao quinto do 

Ensino Fundamental nas escolas do campo. Não há respostas certas ou erradas.   

A sua colaboração ao responder a este questionário será de grande valia para o êxito desta 

pesquisa no campo educacional e para o aprimoramento das discussões a cerca do processo, das 

metodologias e das práticas pedagógicas no ensino de Ciências das escolas do campo.   

Todas as informações coletadas neste estudo serão mantidas em sigilo.  Garantimos que você, 

a escola ou qualquer outro membro da equipe docente não serão identificados em qualquer 

relatório ou produto resultante do estudo.  

Caso haja alguma dúvida sobre qualquer aspecto do questionário, ou se quiser informações 

adicionais sobre o estudo, por favor, entre em contato com Andreia Valenga através do e-mail 

andreiamvmello@hotmail.com ou pelo telefone 069 999064977. 

 

Questionário ao Professor 

1. Qual o seu gênero? 

(  ) masculino      (  ) feminino 

 

2. Qual a sua idade? 

(  ) menos de 25 anos       (  ) 25 a 29    (  ) 30 a 39   (   ) 40 a 49   (  ) 50 a 59   (  ) 60 + 

 

3. Qual a sua formação original? 

(  ) Pedagogia  (  ) Biologia   (  ) Química    (  ) Física   (  ) outras  

Qual? ______________________________ 

 

4. Possui alguma especialização Latu Sensu? 

(  ) sim  (  ) não  

Qual? _____________________________________ 

 

5. Possui alguma pós graduaçãoStricto Sensu - Mestrado ou doutorado? 

(  )  sim     (  ) não 

Qual?    _____________________________________ 

mailto:andreiamvmello@hotmail.com
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6. Há quanto tempo você trabalha como professor? 

(  ) Este é meu primeiro ano       (   ) 1 a 2 anos      (   ) 6 a10 anos        (    ) 11 a 15 anos 

(   ) 16 a 20 anos         (   ) há mais de 20 anos    

 

7. Trabalha somente nessa escola?  

(   ) sim   (    ) não    ____ quantas 

 

8. Há quanto tempo você trabalha nessa escola? _______________________________ 

 

9. Qual a sua carga horária semanal? _____________________ 

 

10. Nos últimos 12 meses você participou de algum curso de formação continuada? 

(   ) sim       (   ) não 

 

11. Em qual área? 

________________________________________________________________ 

 

12. Você gostaria de acrescentar alguma sugestão sobre as formações continuadas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

13. O que você espera de uma formação continuada? 
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ANEXO A – MATRIZ CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RONDÔNIA 

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Matriz Curricular do Bloco Pedagógico 

Ciências Humanas e da Natureza 
Abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAÇÃO DE CONTEÚDOS – CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA 

 

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS - Ciências 

 

      COMPETÊNCIA: 

1. Reconhece a família como grupo social com características e história próprias e como base para a sobrevivência e a formação pessoal e social. 
2. Compreende a moradia como espaço significativo para o estabelecimento das relações sociais, segurança e privacidade. 

3.  Reconhece a escola como espaço privilegiado de interação social para o desenvolvimento de conhecimentos científicos e espontâneos. 

 

 

ÁREA CURRICULAR BIM. CONTEÚDO HABILIDADES ESTRATÉGIA 

 

    

 

 

 

Ciências Humanas e da 

Natureza 

 

 

 

 

 

  1º 

As partes externas do corpo humano 

Identidade  
Noções de cidadania 

Respeito às diferenças 

Costumes e hábitos 
Linha do tempo 

Saúde e higiene  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

-Identificar que cada pessoa tem um nome e um 

sobrenome; 
-Entender que as pessoas têm direitos e deveres para 

manifestarem-se como cidadãos; 

-Identificar semelhanças e diferenças entre as 
pessoas, reconhecer e respeitar as diferenças 

individuais, culturais, de gênero, idade e condição 

social; 
-Perceber que os hábitos pessoais têm relação com o 

lugar onde as pessoas vivem, com os grupos com os 

quais convivem; 
-Compreender que os acontecimentos se sucedem em 

uma linha do tempo; 

- Identificar cuidados com a higiene do corpo e 

distinguir os hábitos saudáveis dos não saudáveis; 

  

 

- Trabalhar hábitos de autocuidado, valorizando as atitudes 

relacionadas com a higiene, alimentação, conforto, 
segurança, proteção do corpo e cuidados com a aparência; 

- Elaborar representações em diversas linguagens 

demonstrando reconhecimento da imagem global do seu 
próprio corpo. 

- Executar atividades práticas demonstrando uso adequado 

de utensílios de higiene pessoal.  
- Propor situações que explorem seus nomes e sobrenomes: 

- Apresentar as variadas formações dos grupos familiares e 

seu modo de ser, viver e trabalhar. 
- Relacionar algumas situações do cotidiano com leis 

pertinentes que valorize o ser humano como cidadão de 

direitos e deveres (ex: Diretos Humanos). 

- Estimular o aluno a reconhecer-se como pessoa que tem 

individualidade, sentimentos e preferências, além de 

perceber que isso acontece com os outros e que é 
fundamental respeitar as diferenças.  

 

 

 

   2º 

Paisagens 

Órgãos do sentido 
Seres vivos e seres não vivos 

As partes das plantas 

O ciclo vital dos seres vivos 

O ar 

O solo 

A água 
Os estados físicos da água 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reconhece a relação entre sociedade e natureza na 
dinâmica do seu cotidiano e na paisagem local, bem 

como as mudanças ao longo do tempo; 

-Reconhecer os órgãos de sentido e suas funções; 
-Diferenciar ser vivo de ser não vivo; 

-Identificar as partes das plantas; 

-Reconhecer o ciclo vital dos seres vivos; 
- Reconhecer o vento como ar em movimento e 

identificar alguns usos do ar. 

- Identificar do que é feito o solo e alguns dos seus 
usos; 

- Reconhecer o que são e quais as diferenças de 

oceanos, lagos, rios e geleiras; 
- Identificar os estados físicos da água; 

 

 

- Despertar nos alunos a curiosidade e interesse em relação 
ao ambiente onde vivem; 

- Propor a observação da diversidade dos seres vivos nos 

diferentes ambientes percebendo modos de alimentação, 
relação alimentar, locomoção e revestimento do corpo. 

- Propor a observação e exploração das diferentes formas 

pelas quais a natureza se apresenta na paisagem local: nas 
construções e moradias. 

- Propor situações onde se observe os três estados físico da 

água. 
- Realizar experiências para comprovar a existência do ar; 

- Coletar amostra de tipos de solo para realizar experiências; 

- Realizar experiências identificando os estados físicos da 
água.  

- Ampliar os conhecimentos sobre as plantas, suas 

características, utilidades e as funções de sua estrutura 
(caule, raiz, folha, flor e fruto); 

- Estudar sobre como nascem as plantas: observando a 

germinação e o desenvolvimento por meio de experiência; 



 

 

 

 

 

 

 

 

   3º 

Família 

Animais de estimação 

Animais silvestres 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

-Identificar os membros de sua família, as respectivas 

relações de parentesco, vínculos afetivos e diferentes 

composições; 
- Reconhecer a responsabilidade das pessoas por seus 

animais de estimação; 

- Identificar a importância de manter os animais 
silvestres em seu ambiente natural; 

- Comparar diferentes tipos de animais. 

- Ampliar seus conhecimentos sobre os animais, sua 

importância para o homem e algumas de suas características: 
aspectos físicos, alimentação, reprodução, hábitat, por meio 

da análise comparativa de diferentes espécies (Explorar as 

diferentes fontes de informações). 
-Propor analise de diferentes estruturas familiares: nuclear, 

mononuclear, parental e adotiva... 

-Propor reflexão sobre as diferentes composições familiares. 
- Apresentar os direitos e os deveres de pais e filhos nas 

relações familiares. 
- Identifica características e modo de vida de sua família em 

relação a outras. 

 
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS - Ciências 

 

COMPETÊNCIA: 

4. Perceber como podemos medir a passagem do tempo. 

5. Adquirir conhecimento das principais características dos seres humanos. 

6. Reconhecer os bairros e seus elementos: casas, ruas, praças, parques, serviços, comércio. 
7. Adquirir noções sobre meio ambiente, ciclo de vida e corpo humano, alimentação e saúde possibilitando uma maior compreensão da criança sobre o mundo que a cerca e sobre si mesmo. 

 

ÁREA CURRICULAR BIM. CONTEÚDO HABILIDADES ESTRATÉGIA 

Ciências Humanas e da 

Natureza 

1º  Corpo humano 

Meios de comunicação 

Meios de transportes 

Profissões 

Direitos humanos 

Linha do tempo: passado 

e futuro 

- Observar as diferentes etapas da 

vida humana; 

- reconhecer os gestos, a postura e a 

expressão facial como elementos 

importantes para a comunicação 

humana; 

- Reconhecer a forma como os sons 

da linguagem são produzidos pelos 

seres humanos; 

- Reconhecer que a comunicação é 

uma necessidade humana; 

- Reconhecer que os seres humanos 

desenvolveram meios de transportes 

para poderem se deslocar; 

- Identificar o trabalho como uma 

característica do ser humano; 

- Observar e identificar algumas características 

do corpo e comportamentos nas fases da vida; 

- Levantar hipóteses sobre o funcionamento do 

corpo humano; 

- Utilizar material concreto ou vídeos para 

demonstrar aos alunos que o corpo humano é 

uma estrutura complexa, que depende do 

funcionamento de vários órgãos integrados. 

- Apresentar os diversos meios de transporte, 

sua classificação e importância; 

- Estimular a pesquisa sobre o funcionamento 

dos meios de transporte e locomoção na 

sociedade; 

- Propor atividades de levantamento das 

necessidades dos transportes para o homem. 

- Apresentar os meios de comunicação mais 

comuns em nossa sociedade. 



- Reconhecer que os seres humanos 

criam leis e direitos para regular a 

vida em sociedade; 

 - Reconhecer que apenas os seres 

humanos lembram-se do passado e 

pensam sobre o futuro. 

- Relacionar algumas situações do cotidiano 

com leis pertinentes que valorize o ser humano 

como cidadão de direitos e deveres. 

- Propor reflexão sobre a passagem do tempo na 

vida do ser humano. 

 

2º O dia e a noite 

Rotação da terra 

Linha do tempo: envelhecimento 

Medidas do tempo 

Calendário 

Fontes históricas 

 

- Identificar diferenças entre o dia e a noite; 

- Identificar comportamentos noturnos e diurnos 

dos animais; 

- Relacionar o dia e anoite ao movimento de 

rotação da Terra; 

- Identificar mudanças físicas no corpo humano no 

decorrer do tempo; 

- Identificar a importância da medição da 

passagem do tempo; 

- Reconhecer que existem diferentes fontes 

históricas; 

 

- Possibilitar aos alunos conhecer e entender o conceito do 

movimento de rotação. 

- Propor uma reflexão que as pessoas crescem, tornam-se 

adultos e envelhecem com o tempo. 

- Possibilitar aos alunos a identificação da importância da 

medição da passagem do tempo. 

- Possibilitar aos alunos a identificação da divisão das horas 

em minutos e em segundos, além de relacionar a rotina diária 

à passagem das horas.  

- Levar o aluno a identificar pinturas como fontes históricas 

e comparar representações históricas de um mesmo 

acontecimento. 

 

3º Noções de localização: rua e bairro 

As mudanças ocorridas com a 

passagem do tempo 

Educação para o trânsito 

 

 

- Reconhecer características das ruas; 

- Distinguir ruas residências de ruas comerciais; 

- Identificar os locais públicos do bairro e os 

destinados para a prática de atividades físicas; 

- Identificar o que é ponto de referência; 

- Ler endereços; 

- Identificar as mudanças na paisagem de um 

bairro; 

- Reconhecer que os costumes, hábitos, atividades 

de lazer, profissões e cuidados com a saúde 

mudam com o passar dos anos; 

- Identificar a educação para o trânsito como fator 

de segurança pessoal e coletiva. 

 

 

- Propor atividade de representação do seu bairro, através de 

representação gráfica e plástica; 

- Propiciar momentos de leitura de vários tipos de endereços. 

- Levar o aluno a refletir sobre as mudanças que ocorrem em 

diversos aspectos com a passagem do tempo. 

- Desenvolver atividades práticas de conscientização de 

segurança no trânsito. 

4º Alimentos 

Sistema digestório 

Hábitos alimentares 

A origem dos alimentos 

- Identificar a importância dos alimentos para 

todos os seres vivos; 

- Reconhecer a importância de uma alimentação 

balanceada; 

- Avaliar os hábitos alimentares relacionando-os à 

obesidade; 

- Identificar que o alimento passa pela boca, pelo 

estômago e pelo intestino; 

- Relacionar alguns produtos da alimentação 

brasileira aos seus locais de origem; 

- Propiciar momentos que demonstrem a importância do 

alimento como fonte de nutrientes e energia para o 

crescimento e manutenção do corpo, reconhecendo as 

limitações e as necessidades para uma vida saudável; 

- Utilizar material concreto ou vídeos para demonstrar aos 

alunos que o sistema digestório. 

- Levar o aluno a conhecer diversos alimentos da cultura 

brasileira e mundial. 

 

 



- Reconhecer as origens dos alimentos consumidos 

no Brasil como elemento importante para a 

compreensão da cultura e da história do país; 

- Identificar a influência indígena e africana na 

alimentação do brasileiro; 

 

 

 

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS - Ciências 

 

COMPETÊNCIA:  

8. Entender a história dos primeiros grupos humanos, suas relações com plantas e animais e como modificavam o ambiente para sobreviver e melhorar a qualidade de vida. 

9. Compreender sobre o momento histórico da chegada dos portugueses e dos africanos às terras dos indígenas, que viviam no atual Brasil. 

10. Identificar as atividades praticadas pelas pessoas que moram no campo e o que elas produzem. 
11. Entender como as cidades são organizadas e como os serviços públicos são importantes para a qualidade de vida da população.  

12. Compreender os principais problemas ambientais que podem prejudicar a vida no campo e na cidade. 

 

ÁREA CURRICULAR BIM. CONTEÚDO HABILIDADES ESTRATÉGIA 

 

   Ciências 

    

   1º 

A vida na pré-história 

As primeiras plantações 

A criação dos animais  
A pré-história no Brasil 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

-Reconhecer que os primeiros seres humanos da 

Pré-história sobreviviam da caça, da pesca e da 

coleta de alimentos da natureza; 
- Identificar que os seres humanos da Pré-história 

descobriram como plantar ao observar a natureza e 

reconhecer a importância dessa descoberta para que 
eles permanecessem por mais tempo no mesmo 

local; 

-Reconhecer transformações ocorridas no ambiente 
e no modo de vida dos grupos humanos após o 

início da criação de animais. 

- Compreender o período da Pré-história no Brasil. 

- Propiciar momentos para compreensão do período da Pré-

história. 

-Utilizar material concreto ou vídeos para demonstrar aos alunos 
a importância das primeiras plantações e da criação de animais. 

- Propiciar momentos para compreensão do Pré-história no 

Brasil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    2º 

Povos indígenas 
Presença africana no Brasil 

A escravidão no Brasil 

 
 

 

 

 

- Reconhecer que os indígenas são os primeiros 

habitantes do atual Brasil e alguns de seus hábitos, 

costumes e cultura; 
- Reconhecer a diversidade natural e cultural do 

continente africano; 

- Identificar a presença da cultura africana no Brasil; 

- Refletir sobre a escravidão no Brasil; 

- Reconhecer as condições de vida de um escravo 
antes e após a sua libertação; 

 - Levar o aluno a reconhecer os indígenas como primeiros 

habitantes do atual Brasil e seus hábitos, costumes e cultura. 

- Utilizar material concreto ou vídeos para demonstrar a 
influência africana no Brasil. 

- Levar o aluno a refletir sobre a escravidão no Brasil. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    3º 

Como são as cidades 
A administração do município 

A história do município de Rolim de Moura 

 

- Observar que as paisagens das cidades são 
diferentes; 

- Reconhecer características comuns a todas as 

cidades; 
- Ler gráfico da população residente no campo e na 

cidade no Brasil; 

- Identificar o que é um município; 
- Reconhecer o trabalho dos profissionais da 

prefeitura e da Câmara dos vereadores; 

- Identificar os professionais do governo; 
- Observar a importância da coleta do lixo; 

- Conhecer a história do município de Rolim de 
Moura, como foi formado, os pioneiros, 

governantes. 

- Levar o aluno a identificar os componentes do solo. 
- Propiciar momentos de pesquisa sobre a utilidade das plantas na 

alimentação, no vestuário e na medicina popular;  

- Propiciar a comparação das práticas agrícolas. 
- Desenvolver com os alunos pesquisa sobre o uso de 

agrotóxicos. 

 

 

 

 

     4º 

 

 - Mostrar ao aluno através de pesquisas, livros, vídeos as 
diferentes paisagens das cidades. 

- Propiciar momentos de produção de gráficos; 

- Realizar visitas nos órgãos públicos do município.   
- Levar os alunos a fazer pesquisas e entrevistas para conhecer a 

história do município de Rolim de Moura. 

 

 
 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS – Ciências 

 

BIM. CONTEÚDO EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

 

 

1º 

A alimentação das plantas. 
A fotossíntese. 

Germinação. 

Reprodução dos vegetais. 

Cadeia alimentar. 

Os seres decompositores. 

Outras relações ecológicas – 
sociedade, colônia, competição, 

predação, cooperação, inquilinismo e 

parasitismo. 
Equilíbrio ambiental. 

- Reconhecer que as plantas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. 
- Identificar os principais elementos que participam da fotossíntese e compreender quais deles são consumidos pela planta e quais são produzidos por 

ela durante o processo. 

- Reconhecer a importância do processo de fotossintético para os demais seres vivos. 

- Conhecer os principais eventos da reprodução vegetal, desde a polinização até a formação de frutos e sementes. 

- Compreender que as sementes podem originar uma nova planta por meio da germinação. 

Entender que o trabalho científico, geralmente, é feito em grupos em que os pesquisadores compartilham descobertas, resultados e conclusões. 
- Reconhecer que os seres vivos precisam se alimentar para obter a energia necessária para desempenhar suas atividades. 

- Saber que as relações de alimentação entre os seres vivos estabelecem diferentes cadeias/teias alimentares. 

- Identificar e diferenciar os seres produtores, consumidores e decompositores das cadeias alimentares. 
- Reconhecer a importância do conhecimento sobre as cadeias alimentares para evitar atitudes que levem ao desequilíbrio ambiental. 

- Compreender que todos os seres vivos se relacionam com os outros da mesma espécie ou de espécies diferentes, principalmente em busca de 

alimento, de abrigo ou para a reprodução. 
- Refletir sobre atitudes positivas e negativas que a sociedade humana pode realizar em relação ao equilíbrio da natureza. 

 

 

2º 

Os alimentos. 

A digestão e o sistema digestório. 

As funções do sistema digestório. 
A mastigação. 

- Identificar os alimentos como fonte de energia e de elementos estruturais para o corpo. 

- Conhecer os principais tipos de nutrientes presentes nos alimentos. 

- Conhecer as principais estruturas e funções do sistema digestório humano. 



A digestão dos lipídios. 
A respiração e o sistema respiratório. 

As trocas gasosas. 

A gordura trans. 
A preservação do ambiente. 

O sistema cardiovascular. 

O coração e a circulação do sangue. 
A frequência cardíaca. 

O sistema urinário. 

Organização e funcionamento do corpo 
humano. 

A desidratação. 
Doação de órgãos e tecidos. 

- Compreender que o gás oxigênio é utilizado pelo corpo, em reações químicas, para obtenção de energia, e que o gás carbônico é um produto dessas 
reações. 

- Identificar as principais estruturas e funções do sistema respiratório. 

- Compreender como ocorrem as trocas gasosas no organismo. 
- Reconhecer o que é cárie. 

- Compreender que o trabalho científico utiliza, diversas vezes, dados numéricos para descrever e comparar objetos e eventos. 

- Refletir sobre a importância de atitudes preventivas para a manutenção da saúde. 
- Valorizar atitudes individuais para a manutenção da saúde de do desenvolvimento sustentável. 

- Identificar os componentes e as principais funções do sistema cardiovascular. 

- Compreender que o sangue é o meio de transporte, pelo corpo de diversos elementos, como gases e nutrientes. 
- Aprender como ocorre a circulação sanguínea. 

-  Saber que as pessoas têm diferentes tipos de sangue e conhecer a importância das transfusões sanguíneas. 
- Identificar as principais estruturas do sistema urinário e relacioná-lo à eliminação de resíduos tóxicos por meio da urina  

- Diferenciar grupo controle de grupo experimental. 

- Reconhecer que o corpo humano é formado por um conjunto de sistemas que agem de forma integrada para garantir o funcionamento do organismo. 
- Reconhecer que a doação de órgãos e tecidos pode salvar vidas. 

 

3º O que é matéria. 

Massa e volume. 
Densidade – flutuar ou afundar 

Transformação da matéria 

Os seres vivos e as transformações 
químicas. 

Energia. 

Calor. 

Condutores e isolantes térmicos. 

Capacidade isolante. 

O trajeto da luz. 
A luz e as cores. 

Como funciona um termômetro.  

Economia de energia elétrica. 
 

- Conhecer a definição de matéria e perceber que ela é feita de átomos. 

- Reconhecer que na natureza há diversidade de átomos e que, combinados, podem formar grande variedade de substâncias. 
- Conhecer o que é volume. 

- Aprender o que é densidade e compreender que essa propriedade da matéria se relaciona com a flutuabilidade dos objetos. 

- Compreender que a matéria sofre transformações. 
-Diferencia transformação física de transformação química. 

- Comunicar resultados de atividades práticas com clareza e objetividade. 

- Identificar algumas transformações químicas que acontecem com os seres vivos. 

- Identificar luz e calor como diferentes manifestações da energia. 

- Compreender que a energia não pode ser criada nem destruída, mas pode ser transformada de uma forma a outra. 

- Saber que o calor passa de um corpo mais quente para outro mais frio, e que ele pode alterar as propriedades dos materiais na contração ou 
dilatação. 

- Diferenciar materiais condutores de isolantes térmicos, relacionando suas propriedades à produção de alguns objetos do cotidiano. 

- Saber que a luz nos permite enxergar. 
- Conhecer algumas propriedades da luz. 

- Compreender que quando a luz não atravessar um objeto, forma-se sombra. 

- Diferenciar materiais transparentes, opacos e translúcidos. 
- Saber que a luz branca é formada por muitas cores diferentes. 

- Ao realizar atividades práticas, manter procedimentos de segurança e utilizar materiais adequados à sua faixa etária. 

- Saber utilizar um termômetro. 
- Diferenciar, com auxílio do professor, variáveis e controles nos experimentos. 

- Refletir sobre atitudes que levam à economia de energia elétrica em casa. 
 

4º Solo. 

Tipos de solos. 

Ar. 
Aquecimento global. 

Lixo espacial. 

Biomas do Brasil. 
Amazônia. 

Cerrado. 

Mata Atlântica. 
Caatinga. 

Pantanal. 

Pampa. 

- Reconhecer a importância do solo para a vida. 

- Identificar os principais constituintes do solo e saber o que é um solo fértil. 

- Compreender que os elementos físicos do planeta estão em permanente transformação. 
- Saber que o solo é originado a partir do desgaste das rochas. 

- Identificar o esgotamento e a erosão como dois dos principais problemas que afetam o solo, conhecendo algumas de duas causas e possíveis 

soluções. 
- Reconhecer a importância da atmosfera par a vida. 

- Saber que quanto mais apurada e detalhada for a descrição de um objeto ou processo, maiores as possibilidades de comparação entre diferentes 

descrições. 
- Verificar que gráficos podem ser utilizados para comunicar resultados de experimentos ou dados científicos. 

- Identificar os principais gases constituintes da atmosfera, bem como algumas de suas características. 

- Conhecer as principais causas do aquecimento global e algumas maneiras se amenizar esse problema. 



 
 

- Valorizar a pesquisa científica e seus resultados e aplicações para a comunidade. 
- Reconhecer o lixo espacial e compreender que as ações humanas extrapolam os limites do planeta. 

- Compreender q definição de bioma e conhecer os principais biomas brasileiros.  

- Compreender que grande parte dos biomas originais deram lugar a áreas antrópicas, nos dias de hoje. 
- Relacionar os estudos de conservação ambiental com formas de minimizar os impactos humanos para os demais seres vivos. 

- Conhecer as principais características físicas de clima e de biodiversidade dos biomas brasileiros. 

- Reconhecer a pesquisa como evento intrínseco a todas as áreas do conhecimento. 
- Conhecer alguns dos problemas que afetam cada um dos biomas brasileiros, bem como suas causas, e as medidas que podem ser tomadas para 

minimizá-los. 

- Valorizar a arte como forma de conscientização dos problemas ambientais e de divulgação da importância de se cuidar da natureza. 
 

 



 

 

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS: CIÊNCIAS 

 

OBJETIVOS: 

 

* Caracterizar causas e consequências da poluição da água, do ar e do solo; 

* caracterizar espaços do planeta, possíveis de serem ocupados pelo homem, considerando as condições de qualidade de vida; 
* Compreender os ser humano como um ser integrado e a saúde como um bem-estar fisco, social e psíquico do indivíduo; 

* Estabelecer relações entre a falta de asseio corporal, a higiene ambiental e a ocorrência de doenças no homem; 

* Caracterizar o aparelho reprodutor feminino e masculino, e as mudanças do corpo perante a puberdade, respeitando as diferenças individuais 
do corpo e do comportamento nas várias fases da vida; 

* Valorizar a vida em suas diversidades e a preservação dos ambientes. 

* Reconhece o corpo humano como um todo integrado e interdependente. 
 

 

1º BIMESTRE 

CONTEÚDO HABILIDADES 

O PlanetaTerra 

    ♦ um planeta chamado Terra 

    ♦ o nosso sistema solar 

    ♦as camadas da Terra 

    ♦ planeta dinâmico 

Os biomas do Brasil  
13. Os principais biomas 

brasileiros 

14. Floresta amazônica e mata 
atlântica 

15. Caatinga e cerrado 

16. Pantanal e campos 
♦O uso dos recursos naturais 

Os recursos naturais 

17. As atividades humanas 
18. Atividades bem planejadas 

 

-Compreender que a terra e 

formada por diferentes 

camadas, com composição e 

característica próprias 

-Perceber que o planeta terra 

vive em constante mudanças 
-Compreender o que e um 

bioma. Conhecer os principais 

biomas brasileiros e localizá-
los geograficamente 

-Refletir sobre a interferência 

humana nos biomas 
apresentados 

-Compreender o que são 

recursos naturais e como eles 
podem ser usados. 

 
2º BIMESTRE 

CONTEÚDO HABILIDADES 

Geração de energia elétrica 

19. A produção de energia 
elétrica 

20. Usinas hidrelétricas 

21. Usinas termelétricas 
22. Energia limpa 

23. Consumo de energia 

elétrica 
Eletricidade e magnetismo 

       ♦ Eletricidade  

       ♦Uso da energia elétrica 
       ♦A eletricidade e os materiais 

       ♦magnetismo 

 

- Conhecer alguns exemplos 

de fontes de energia 
renováveis e não renováveis 

- Conhecer as usinas 

hidrelétricas e termelétricas 
- Compreender o que é 

energia limpa 

- Conhecer o que é uma 
corrente elétrica e--         -

Compreender que ela e 

necessária para que o aparelho 
funcione 

- Conhecer a propriedade 

magnética dos imãs, isto e, a 
sua capacidade de atrair certos 

objetos feito de metal. 

 
 

 

3º BIMESTRE 

CONTEÚDO HABILIDADES 

 

O sistema nervoso 

24. O sistema nervoso 
25. Os sentidos 

26. A coordenação nervosa 

Reprodução humana 
27.  A puberdade 

28. Homens mulheres 

29. A fecundação 
30. Nasce um novo ser 

- Conhecer as funções do 

sistema nervoso e as partes 

que o compõem 
- Compreender que os 

sentidos nos colocam em 

contato com o ambiente em 
que estamos 

-Reconhecer as mudanças que 

ocorrem no organismo 
feminino e masculino durante 

a puberdade, que tornam o 

corpo apto para a reprodução. 
- Compreender que a gestação 

e o período de 

desenvolvimento do bebê 
dentro da mãe 

 

 

 

 

 



 

 

4º BIMESTRE 

CONTEÚDO HABILIDADES 

Reprodução de plantas e animais 

31. As plantas reproduzem I 
32. As plantas reproduzem II 

33. Os animais reproduzem 

34. Como nascem os animais 
Os fosseis e a história da vida  

35. Fosseis: evidências de vida do 

passado 
36. Os fosseis fornecem 

informações 

37. História da vida na terra 

- Conhecer as estruturas 

reprodutivas das plantas 
com flor 

- Compreender o que é 

polinização e fecundação 
nas plantas 

-Conhecer onde e como se 

dá o desenvolvimento do 
embrião em ovíparos, 

vivíparos e ovovivíparos. 

-Conhecer o que são fosseis 
e como eles se formam 

-Identificar os fosseis como 

evidência das formas de 
vida e dos ambientes do 

passado 

 

 

 

 

 

 


