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RESUMO 

 
 

O ensino de ciências naturais é de extrema importância nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, pois é nesta etapa que os estudantes são alfabetizados 
cientificamente e despertam o seu interesse pela carreira científica, conhecendo o 
mundo que os cerca e as transformações que nele ocorrem. Para que estes 
objetivos sejam alcançados, é necessário que o professor dessa etapa esteja 
preparado para abordar as temáticas referentes a essa área do conhecimento. 
Neste sentido, o presente trabalho buscou analisar a formação inicial e continuada 
dos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na área das ciências 
naturais que atuam nas escolas públicas do município de Boa Vista do Incra/ RS. 
Para tanto, utilizou-se como metodologia a pesquisa exploratória de caráter 
qualitativo, bem como a pesquisa descritiva. Como instrumento de coleta de dados 
foi utilizado questionário, o qual foi aplicado aos professores das redes municipal e 
estadual de Boa Vista do Incra/ RS. As respostas obtidas a partir do questionário 
foram discutidas em forma de categorias. Foram utilizados como respaldo teórico 
estudiosos da área, bem como as orientações dos Documentos Oficiais a Base 
Nacional Comum Curricular e o Referencial Curricular Gaúcho. Neste contexto, 
constou que os referidos professores das redes de ensino em estudo possuem 
formação inicial para ministrar aulas de ciências naturais, porém os sistemas de 
ensino não oferecem a formação continuada específica na área das ciências 
naturais. Os educadores por sua vez desenvolvem poucas atividades experimentais 
e/ou de campo e também utilizam com pouca frequência materiais de áudio e vídeo 
durante as aulas de ciências. Quanto à metodologia, constatou-se que a mais 
utilizada continua sendo a tradicional, que por sua vez vai contra as orientações dos 
documentos oficiais para o ensino de ciências da natureza. 

 

Palavras-chave: Ensino de ciências naturais, Ensino Fundamental, formação do 
pedagogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

Teaching natural sciences is extremely important in the Early Years of Elementary 
Education, as it is at this stage that students are scientifically literate and arouse their 
interest in the scientific career, knowing the world around them and the 
transformations that occur in it. For these objectives to be achieved, it is necessary 
that the teacher of this stage is prepared to address the themes related to this area of 
knowledge. In this sense, the present work sought to analyze the initial and 
continuing education of teachers of the Early Years of Elementary Education in the 
area of natural sciences who work in public schools in the city of Boa Vista do Incra / 
RS. For that, qualitative exploratory research was used as methodology, as well as 
descriptive research. As a data collection instrument, a questionnaire was used, 
which was applied to teachers from the municipal and state networks of Boa Vista do 
Incra / RS. The answers obtained from the questionnaire were discussed in the form 
of categories. Scholars of the area were used as theoretical support, as well as the 
guidelines of the Official Documents, the Common National Curricular Base and the 
Gaúcho Curriculum Reference. In this context, it was noted that these teachers from 
the education networks under study have initial training to teach classes in natural 
sciences, however the education systems do not offer specific continuing education 
in the area of natural sciences. Educators, in turn, carry out few experimental and / or 
field activities and also use audio and video materials infrequently during science 
classes. As for the methodology, it was found that the most used remains the 
traditional one, which in turn goes against the guidelines of the official documents for 
the teaching of natural sciences. 

 

 

Keywords: Teaching of natural sciences, elementary education, teacher training. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

As questões relacionadas ao meio ambiente e aos avanços tecnológicos e 

científicos estão presentes nosso dia a dia, uma vez que interferem direta ou 

indiretamente na vida de todo o cidadão. Nesse contexto, os sistemas educacionais 

do nosso país são desafiados a colocar em prática a necessidade de alfabetizar 

cientificamente os sujeitos, preparando-os para a tomada de decisões e 

intervenções responsáveis no local ao qual se encontram inseridos. Dessa forma, o 

mesmo desenvolvimento tecnológico e científico que resulta em novos e/ou 

melhores produtos e serviços, por sua vez pode promover desequilíbrios na 

natureza e na sociedade (BRASIL, 2018). 

O ensino de ciências contribui para que o sujeito compreenda melhor o 

mundo que o rodeia. Assim, o indivíduo não deve apenas divulgar o que há de 

positivo referente à ciência e a tecnologia, mas sim colaborar para o seu 

entendimento e questionamento (CHASSOT, 2003), é desta forma que surgem 

sujeitos interessados nos avanços científicos e tecnológicos.  

Desse modo, o ensino de ciências tem papel fundamental, pois é a partir dele 

que os estudantes são orientados nas questões relacionadas à promoção da 

cidadania, no que tange ao seu desenvolvimento enquanto cidadãos cientes e 

usuários da tecnologia já existente. Partindo desse pressuposto, o ensino de 

ciências é uma peça fundamental para despertar nos alunos o interesse pelas 

carreiras científicas, em especial, as ciências naturais, pois é desta forma que é 

possível produzir conhecimento científico e tecnológico, que poderão vir a contribuir 

com o desenvolvimento social e econômico do país. 

Assim, o despertar científico pode se dar a partir dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, no qual é trabalhada a disciplina de ciências naturais e é um dos 

primeiros contatos que o educando tem com o conhecimento científico já produzido. 

É através dessa área que os estudantes poderão elaborar uma melhor compreensão 

do mundo que vivem e das transformações que nele ocorrem.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe que o ensino de ciências 

naturais nos anos iniciais, deve proporcionar a construção e apropriação de 

conceitos e significados, levando em consideração a realidade social da criança. 

Partindo de questões que sejam desafiadoras e que estimulem a curiosidade 
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científica dos estudantes com o intuito de instigar o espírito investigativo nos alunos 

(BRASIL, 2018). 

Atualmente, os resultados obtidos no ensino de ciências naturais nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental tem sido insatisfatórios (MULINE, 2018). As causas 

que levam a esses resultados são várias, no entanto, a formação dos professores 

dessa modalidade de ensino é o que mais chama atenção, visto que é atribuída a 

eles a responsabilidade de não ter ensinado conceitos básicos que cabe a essa 

disciplina. Nesta primeira etapa do Ensino Fundamental, a leitura, a escrita e os 

cálculos recebem maior atenção, deixando de lado as demais habilidades a serem 

desenvolvidas.  

Neste sentido, constata-se que o ensino das ciências da natureza continua 

ocorrendo de forma mecânica, pois a formação inicial dos educadores dos Anos 

Iniciais para ministrar aulas de ciências naturais é insuficiente, uma vez que os 

cursos de Pedagogia oferecem pouca carga horária para atividades práticas e 

discussões desse componente. Dessa forma, os professores não conseguem 

repensar esses paradigmas sobre o ensino de ciências naturais e acabam 

reproduzindo em sua prática pedagógica uma abordagem tradicional, a qual foram 

submetidos enquanto aluno do Ensino Básico. Sendo assim, pergunta-se: como se 

dá a formação inicial e continuada dos professores que atuam nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental uma vez que esses possuem apenas formação de pedagogo, 

sem formação específica para a área de ciências naturais?  

Este estudo tem como o objetivo geral analisar a formação inicial e 

continuada dos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na área das 

ciências naturais que atuam nas escolas públicas do município de Boa Vista do 

Incra/ RS. Tendo como objetivos específicos: analisar como ocorre a formação dos 

professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental; compreender a 

concepção dos professores das escolas em estudo, no que se refere à importância 

do ensino de Ciências Naturais nessa etapa da Educação Básica; verificar quais as 

práticas pedagógicas adotadas pelos docentes ao ensinarem ciências Naturais nos 

Anos Iniciais. 

Por fim, este estudo está organizado em: introdução que irá contemplar a 

justificativa, o problema de pesquisa e os objetivos. Na sequência, será apresentado 

o referencial teórico que trará o embasamento teórico, a partir da visão de diferentes 

estudiosos na área das ciências naturais no que se refere aos Anos Iniciais do 
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Ensino Fundamental e formação dos profissionais nesta área. Posteriormente, será 

apresentada à metodologia utilizada para a realização da presente pesquisa, bem 

como os respectivos instrumentos de coleta e análise dos dados. Dando 

continuidade, serão descritos os resultados e as discussões da referida pesquisa, e 

por fim, as conclusões e as referências utilizadas para este estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste capítulo que versa sobre o referencial teórico, dissertar-se-á sobre a 

temática escolhida. Primeiramente, será apresentado breve histórico do Ensino de 

ciências naturais no Brasil, na sequência o ensino de ciências naturais nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. Posteriormente, será descrito sobre os documentos 

oficiais para o Ensino de Ciências Naturais nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

e, por último será abordada a temática relacionada à formação do pedagogo para 

ministrar aulas de ciências naturais nos Anos iniciais.  

 

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS NO BRASIL 

  

Neste tópico será abordada a temática relacionada ao ensino de ciências 

naturais no Brasil, visto que, ele passou por diversas transformações ao longo do 

tempo. Dessa forma, para que haja uma melhor compreensão sobre o quadro atual 

deste ensino no Brasil, é importante resgatar informações de como ele se constituiu 

ao longo da nossa história. Nesta perspectiva, é válido destacar alguns aspectos 

como, por exemplo, as composições curriculares que foram organizadas ao longo do 

tempo, bem como as exigências relacionadas à formação científica dos alunos nas 

diferentes épocas.  

No Brasil, sabe-se que o Ensino de Ciências somente chegou às escolas em 

função das necessidades geradas pelo processo de industrialização que o país 

estava vivendo, no entanto, a crescente utilização da tecnologia nos meios de 

produção gerou a necessidade de uma formação básica em ciências. Cabe lembrar 

que essa formação básica era diferente da formação de técnicos oriundos de 

escolas de cunho profissionalizante (DELIZOICOV E ANGOTTI, 1994). 

De acordo com Delizoicov e Angotti (1994), percebeu-se uma preocupação 

com o ensino de ciências na escola primária, isso ocorreu no início do século 

passado e perdurou até 1920. Neste período, a economia do país era caracterizada 

por um modelo agrário-exportador, comercial e dependente, isso provocou uma 

crescente migração da população do campo para os centros urbanos. No entanto, 

somente na década de 1950, o poder público realizou uma intervenção formal na 
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Educação Básica do país, visto que, a economia estava voltada ao processo de 

industrialização. 

Levando em conta o estudo de Angotti (1994), esse ensino sempre esteve 

ligado ao desenvolvimento científico do país e/ou da região e do mundo. Foi a partir 

de 1950, que as políticas científicas e tecnológicas passaram por um processo de 

institucionalização com o objetivo de favorecer o crescimento e o progresso do país.  

Já na década de 1960 aconteceu um importante movimento de melhoria do 

ensino de ciências e, nessa época popularizou-se a proposta de utilização do 

laboratório didático e de práticas que foram nominadas como experimentação. Outra 

inovação marcante da década foi à promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), lei nº 4.024/61, este fato permitiu a flexibilização dos 

currículos, o que por sua vez, ampliou o tempo destinado ao ensino de ciências  nas 

escolas (BRASIL, 1961).  

De acordo com Krasilchik (1987) o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

criou os Centros de Ciências em 1960 nos Estados da Bahia, Minas Gerais, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, com o objetivo de 

divulgar a Ciência para a sociedade e apresentar as melhorias no ensino de ciências 

que vinham ocorrendo na rede de ensino. Sendo assim, esse ensino tornou-se 

obrigatório no Brasil a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. Porém só em 1970 se começou a pensar na formação inicial dos 

professores da etapa fundamental. 

Ainda nessa década, Oliveira (2014) descreve em seu estudo que a estrutura 

curricular do ensino de ciências era baseada nas transformações políticas e sociais, 

visto que essas estruturas curriculares buscavam a formação do cidadão e não se 

restringindo apenas à preparação para um futuro cientista. Foi nesse período que o 

mito de que a ciência tinha controle sobre o meio ambiente foi desfeito, pois o 

modelo de produção capitalista se desenvolveu com êxito e agravou os problemas 

ambientais, devido à poluição e a degradação do meio ambiente, realizadas pelas 

indústrias de produção. 

Logo surgiu então um novo contexto social, esse por sua vez, propôs um 

tratamento interdisciplinar ao conteúdo de ciências em todo o Ensino Fundamental, 

isto substituiu as divisões que eram feitas por disciplinas como física, química e 

biologia. Neste momento histórico, ganharam ênfase as aplicações da Ciência para 
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o mundo moderno, valorizando a tecnologia e a questão da conservação dos 

recursos da natureza (Oliveira, 2014). 

A década de 1990 caracterizou-se pelo método de projetos, no qual era dado 

destaque para a interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. Levando em conta o 

estudo de Oliveira (2014), neste período houve também o fim dos cursos de 

licenciatura curta referentes à área das ciências naturais. No novo século, no ano 

2000, o ensino de ciências naturais passou a ser desenvolvido com o intuito de 

intensificar a produção científica na área das ciências da natureza, intensificando os 

programas de mestrado e doutorado. Então, foi criado o comitê de área que recebeu 

o nome de Comitê do Ensino de Ciências. 

Nesta atual década do século XXI em que estamos vivendo diante das novas 

propostas compreende-se que o ensino de ciências está organizado para ir ao 

encontro das necessidades dos cidadãos, permitindo-lhe uma visão global do 

mundo, levando em conta uma ação local, a fim de obter uma melhoria na qualidade 

de vida. Nesta nova perspectiva, o aluno vai deixando de ser passivo durante o 

processo de ensino-aprendizagem, tornando-se sujeito capaz de levantar hipóteses 

e questões sobre si mesmo e sobre o ambiente social.  

Observa-se que o ensino de ciências da natureza teve início no Brasil com o 

processo de industrialização, devido ao modo de produção capitalista, com isto 

passou a ser obrigatório no Ensino Fundamental somente após a promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1961. A partir de então, o ensino de 

ciências passou a buscar a formação do cidadão e não a preparação para a carreira 

científica. Agora, no novo século que estamos vivendo, o ensino de ciências visa 

formar um cidadão autônomo, capaz de realizar a leitura da sua realidade e propor 

intervenções a partir dos conhecimentos científicos construídos em sala de aula, ou 

seja, o ensino de ciências tem como finalidade transformar a realidade do aluno. 

 

2.2 O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS: ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

O Ensino Fundamental, como nos é anunciado pelas legislações 

educacionais, se traduz como um direito público e subjetivo de cada um e, um dever 

do estado e da família, na sua oferta a todos. Tem como duração o período de 09 
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(nove) anos, é a segunda etapa da Educação Básica e a mais longa. Abrange a 

faixa etária dos 06 (seis) aos 14 (quatorze) anos, mas também se estende a todos 

que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola na idade certa. No entanto, 

cabe lembrar que a matrícula nessa etapa é obrigatória para crianças com 06 (seis) 

anos completos até o dia 31 (trinta e um) de março do ano de ingresso. Além disso, 

possui carga horária de 800 (oitocentas) horas distribuídas, por pelo menos 200 

(duzentos) dias de trabalho educacional (BRASIL, 2010). 

De acordo com a legislação, o ensino de Ciências Naturais está previsto na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n º 9.394/96 no seu artigo 

trinta e dois: “a compreensão do ambiente natural e social [...], da tecnologia [...]” 

(BRASIL, 1996, p. 23), bem como, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de 

2018, e também no Referencial Curricular Gaúcho (RCG), 2019. 

Sabe-se que é tarefa das instituições escolares propor aos sujeitos o acesso 

ao conhecimento científico, dessa forma, verifica-se que este trabalho deve ser 

iniciado desde os primeiros anos de escolarização. Assim, o ensino de ciências 

naturais no Ensino Fundamental acontece de forma globalizada, ou seja, junto às 

demais áreas do conhecimento.  

Reforçam esta afirmação os autores Bernard Spodeck; Olívia Saracho (1998, 

p.300): “As atividades de ciências são importantes em si mesmas. Entretanto, aquilo 

que as crianças aprendem sobre a ciência e como ela é feita, pode ser relacionado a 

outras áreas do currículo”. Nesse sentido, o trabalho com as ciências naturais pode 

contribuir, não somente, para as questões relacionadas à alfabetização científica e 

tecnológica, mas também para a apropriação do código escrito no início do processo 

de escolarização no Ensino Fundamental e, por isso, é importante colocar em 

prática o processo de ensino e aprendizagem de forma contextualizada e 

interdisciplinar  

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018, p. 325): 

 
Ao estudar Ciências, as pessoas aprendem a respeito de si mesmas, da 
diversidade e dos processos de evolução e manutenção da vida, do mundo 
material – com os seus recursos naturais, suas transformações e fontes de 
energia –, do nosso planeta no Sistema Solar e no Universo e da aplicação 
dos conhecimentos científicos nas várias esferas da vida humana. Essas 
aprendizagens, entre outras, possibilitam que os alunos compreendam, 
expliquem e intervenham no mundo em que vivem. 
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Pode-se perceber que o ensino de ciências naturais tem um papel importante, 

pois orienta os estudantes nas questões relacionadas à promoção da cidadania, no 

que tange ao desenvolvimento dos sujeitos enquanto cidadãos cientes e usuários da 

tecnologia já existente. Então, percebe-se que o ensino de ciências naturais é 

abrangente e está vinculado a fatos científicos e tecnológicos, abordados em uma 

perspectiva interdisciplinar, com o intuito de valorizar práticas de cuidado com o 

planeta Terra e sua preservação e fortalecer atitudes democráticas.  

Cabe dizer que a ciência e a tecnologia estão sempre presentes no cotidiano 

da vida moderna, e também apresentam seus impactos e as suas consequências, 

desde os itens que são consumidos diariamente. Para tanto, segundo Sathres et al. 

(2015) a educação é um instrumento indispensável para que os alunos tenham a 

possibilidade de enfrentar os obstáculos da sua realidade. Deste modo, faz-se 

essencial a alfabetização científica que é um processo que perpassa o campo da 

escola e torna os cidadãos mais atuantes, com espírito investigativo a fim de 

conhecer o meio ambiente e suas funções, bem como promover a sua preservação 

e manutenção e fazendo as devidas ligações com todas as áreas do conhecimento. 

 

2.3 O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS NOS ANOS INICIAIS CONFORME 

DOCUMENTOS OFICIAIS – BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E 

REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO 

 

A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo nacional e 

obrigatório que prevê algumas aprendizagens fundamentais que os estudantes 

devem desenvolver durante a Educação Básica. Segundo o Ministério da Educação 

é válido afirmar que a BNCC é: 

 

[...] um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de 
modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional 
de Educação (PNE). (BRASIL, 2018, p. 7) 

 
 

É importante destacar que a BNCC é uma política pública curricular já 

anunciada na LDB, nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCNED) e no 
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Plano Nacional de Educação (PNE). Tem como finalidade promover uma educação 

de qualidade ofertando oportunidades iguais de aprendizagem a todos os 

estudantes brasileiros. Segundo texto base está “[...] orientada pelos princípios 

éticos, estéticos e políticos que visam à formação humana em suas múltiplas 

dimensões” (BRASIL, 2018, p. 7). 

Ao longo da Educação Básica os alunos devem desenvolver aprendizagens 

essenciais previstas na BNCC que são expressas por dez competências gerais. É 

partindo destas competências que se torna possível prever o cidadão que se 

pretende alcançar no futuro, com uma educação para todos na busca de uma 

sociedade mais justa, democrática e igualitária. 

Segundo a BNCC, é possível definir competência como a mobilização de 

conhecimentos e habilidades, atitudes e valores para resolver demandas da vida 

cotidiana do exercício pleno da cidadania e do mundo do trabalho. Assim como a 

BNCC apresenta dez competências gerais que os alunos devem desenvolver ao 

longo da educação básica, a área das ciências da natureza também apresenta oito 

competências específicas que devem ser desenvolvidas ao longo do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2018), e que são fundamentais para o desenvolvimento 

global dos sujeitos. 

Com essa organização curricular na BNCC, as práticas educativas 

fragmentadas no Ensino Fundamental serão superadas. Esse novo modelo proposto 

procura colocar o aluno no centro do processo de ensino e de aprendizagem com 

estímulo de que ele possa aplicar os conhecimentos construídos na escola em sua 

vida real, dando sentido para suas aprendizagens. 

Ainda na BNCC, na área das ciências da natureza, procura-se trabalhar as 

questões referentes à natureza e ao mundo no qual habitamos. Neste sentido, para 

desenvolver estas propostas é importante que o professor leve em conta as 

aprendizagens já construídas pelas crianças no seu dia a dia. De acordo com a 

BNCC esta área do conhecimento capacita o indivíduo a: 

 
Debater e tomar posição sobre alimentos, medicamentos, combustíveis, 
transportes, comunicações, contracepção, saneamento e manutenção da 
vida na Terra, entre muitos outros temas, são imprescindíveis tanto 
conhecimentos éticos, políticos e culturais quanto científicos. Isso por si só 
já justifica, na educação formal, a presença da área de Ciências da 
Natureza, e de seu compromisso com a formação integral dos alunos. 
(BRASIL, 2018, p. 321) 
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Sabe-se que ao longo do Ensino Fundamental, cabe para a disciplina de 

ciências naturais o compromisso para o desenvolvimento nos estudantes do 

letramento científico, isto por sua vez, “envolve a capacidade não só de 

compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de 

transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências” (BRASIL, 

2018, p. 321). No entanto, aprender Ciências não é a única finalidade do letramento 

científico, mas sim desenvolver a capacidade de atuação do indivíduo no mundo e 

sobre ele, tarefa essa que é de suma importância para o exercício pleno da 

cidadania. 

Neste contexto, a área de ciências da natureza, deve proporcionar, por meio 

de um olhar articulado nos diversos campos do conhecimento, o acesso dos 

estudantes do Ensino Fundamental “à diversidade de conhecimentos científicos 

produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais 

processos, práticas e procedimentos da investigação científica” (BRASIL, 2018, p. 

321). Neste sentido, é importante proporcionar ao aluno do Ensino Fundamental o 

contato com a diversidade de conhecimentos científicos construídos ao longo do 

tempo, bem como, aproximá-los dos processos, práticas e procedimentos de 

investigação científica afim de que ele possa propor intervenções na realidade a qual 

se encontra inserido. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018, p. 322) a 

disciplina de ciências naturais tem como objetivo:  

 
[...] organizar as situações de aprendizagem partindo de questões que 
sejam desafiadoras e, reconhecendo a diversidade cultural, que estimulem 
o interesse e a curiosidade científica dos alunos e possibilitem definir 
problemas, levantar, analisar e representar resultados; comunicar 
conclusões e propor intervenções. 

  

Para auxiliar na orientação dos currículos da área de ciências da natureza, a 

BNCC assegura as aprendizagens essenciais da área que foram organizadas em 

três unidades temáticas que se repetem ao longo do Ensino Fundamental. A 

primeira unidade temática, que é chamada de “Matéria e Energia”, contempla “o 

estudo da matéria e suas transformações e as fontes e tipos de energia, com o 

intuito de construir o conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos 

da energia” (BRASIL, 2018, p. 322). 
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 Na unidade temática seguinte, “Vida e Evolução”, se propõe o estudo de 

questões relacionadas aos seres vivos, inclusive os seres humanos, suas 

características e necessidades. Estuda-se também a diversidade de vida existente 

no planeta Terra e os elementos essenciais para a sua manutenção. Nessa unidade, 

são abordadas as questões relacionadas aos ecossistemas, levando em conta as 

suas caraterísticas e as suas funções no meio ambiente. Além disto, a importância 

da preservação da biodiversidade e como ela é distribuída nos principais 

ecossistemas do Brasil. 

 E por fim, na unidade temática “Terra e Universo”, busca-se a compreensão 

de características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes. Ampliam-se 

as experiências de observação do céu e do planeta Terra principalmente das zonas 

habitadas pelo homem e os demais seres vivos. 

O Referencial Curricular Gaúcho (RCG) é um documento elaborado em 

regime de colaboração entre a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do 

Sul (SEDUC-RS), a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação 

(UNDIME/RS) e o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (SINEPE/RS). 

Esse documento por sua vez será o norteador dos currículos das escolas gaúchas, 

contemplando a realidade regional de cada escola. Com isso, é válido dizer que os 

objetos de conhecimento e as habilidades propostas pela BNCC deverão estar 

presentes na íntegra no RCG, sendo que serão aperfeiçoados. Nesse sentido, serão 

acrescidas as contribuições regionais, levando em conta aspectos da realidade do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

Segundo o RCG, nos Anos Iniciais, a disciplina de ciências da natureza deve 

considerar: 

 
[...] as experiências e vivências dos estudantes, e estas devem ser o ponto 
de partida para a sistematização do conhecimento científico. O aprendizado 
da ciência deve acontecer de forma natural com realização de experiências, 
com elementos concretos, aguçando a curiosidade e incentivando a 
formulação de perguntas e o protagonismo dos estudantes e uso de 
tecnologias digitais e experimentais. (RIO GRANDE DO SUL, 2019, p. 50). 
  

Conforme é apresentado pelo RCG, as ciências naturais estão associadas às 

“[...] novas tecnologias e proporcionam a contextualização necessária para o 

desenvolvimento do pensamento crítico e criativo dos estudantes, para a construção 

de uma sociedade e de um ambiente mais sustentável” (RIO GRANDE DO SUL, 

2019, p. 50), assim, a partir deste novo enfoque proposto pela BNCC e o RCG para 
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a área das ciências naturais, os alunos são convidados a serem protagonistas do 

seu processo de aprendizagem. Para que os enfoques propostos pela BNCC e o 

RCG sejam colocados em prática é necessário que os sistemas de ensino 

intensifiquem a formação continuada dos professores que atuam nos Anos Iniciais.  

2.4 A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA MINISTRAR AULAS DE CIÊNCIAS 

NATURAIS NOS ANOS INICIAIS  

  

Conforme a legislação educacional vigente no Brasil desde 1996, os 

professores da Educação Básica inicial para desenvolver as atividades docentes nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental devem ter formação em nível superior a 

Graduação Plena em Pedagogia-Licenciatura. Nessa perspectiva, é admitido como 

formação mínima assegurada pela lei, à formação em nível normal para exercício da 

docência, o qual pode ser cursado concomitantemente com o Ensino Médio na 

respectiva modalidade ou há também na modalidade técnica chamada de 

Aproveitamento de Estudos. Cabe citar aqui o artigo sessenta e dois da LDBEN:  

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros 
anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
normal (BRASIL, 1996, p. 42). 

  

Observa-se que a partir da LDB passou-se a adotar termos como a formação 

de profissionais da educação e formação docente. Cabe ressaltar que os sistemas 

de ensino devem promover o aperfeiçoamento continuado dos educadores da sua 

rede. Segundo Jéssica Paranhos Estácio: 

É necessário que se proporcione uma formação inicial e continuada 
adequada aos professores, para favorecer uma educação científica ao 
profissional, e assim desenvolver adequadamente os conteúdos 
conceituais, experimentais, atitudes e valores, que também são 
compreendidos pelos estudantes. (ESTÁCIO, 2015, p. 02) 

 
Com isso, fica claro que o professor pedagogo que atuará desde a Educação 

Infantil até os Anos Inicias do Ensino Fundamental é um profissional polivalente. 

Deste modo, a sua formação deve contemplar, além de saberes sobre os 

fundamentos da educação e didática, as metodologias para o ensino das diversas 

áreas do conhecimento tais como: a Língua portuguesa, as ciências da natureza e 
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as demais que compõem o currículo escolar. Nesse sentido, Gilsani Salles nos diz 

que:  

 

Entendemos a expressão saberes pedagógicos como os conhecimentos 
trabalhados ao longo da formação inicial do professor, os quais são 
indispensáveis a   esse   profissional, pois eles podem desencadear 
processos significativos de aprendizagem.  Para isso partimos do 
entendimento de que existe a necessidade de formar docentes capazes de 
questionar sua própria prática em um processo de reflexão-ação. Assim, 
passamos a deslumbrar a figura do professor crítico que é capaz de criar 
pontes e teias relacionais entre a área específica de ciências naturais e a 
pedagógica.  (SALLES, 2007, p. 22) 

 

Portanto, o professor dos Anos Iniciais é responsável por todas as disciplinas, 

o mesmo por sua vez poderia tornar esta etapa da escolarização um momento 

potencialmente interessante, desenvolvendo o ensino de ciências naturais de forma 

interdisciplinar como previsto nos antigos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

(1999). Nestes documentos constam que os professores dos Anos Iniciais devem 

“selecionar, organizar e problematizar conteúdos de modo a promover um avanço no 

desenvolvimento intelectual dos estudantes, na construção do ser social”.   

Sabe-se que na atualidade os cursos de licenciatura em todo o país estão 

desenvolvendo estudos, pesquisas e propostas, sejam de inovações ou 

aprimoramento, bem como, reestruturação e/ou reorganização de currículos. Porém, 

constata-se ainda que, a formação dos professores com relação ao ensino de 

ciências da natureza, ainda acontece de forma muito rápida pelas instituições 

formativas. São abordando componentes curriculares voltados a essa área com 

carga horária pequena, o que muitas vezes estendem-se mais nos aspectos 

metodológicos da área das ciências do que a aspectos práticos de como explorar 

essa área em sala de aula, usando como ferramenta as propostas de atividades 

experimentais e levando em consideração a realidade dos estudantes. Klinger 

Ciríaco e Giovani Bezerra (2013, p. 5) afirmam que: 

 

Não restam dúvidas de como a formação de professores, tanto inicial, 
quanto continuada, para os primeiros anos de escolarização precisa ser 
repensada, no sentido de ser mais situada, mais articulada na dimensão 
teórico-prática, tendo “a escola como lócus de aprendizagem”. 

 

Os professores dessa etapa de ensino reconhecem a necessidade da 

formação continuada, visto que essa formação interfere diretamente no processo de 

ensino e aprendizagem em sala de aula. Neste sentido, é muito importante promover 
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uma formação continuada que considere a realidade da escola, bem como a prática 

pedagógica e os saberes dos educadores: 

 
De qualquer forma, é preciso, cada vez mais, enfrentar a questão da melhor 
relação entre aspectos formativos e atuação profissional. Se, por um lado, 
há a necessidade de uma articulação mais orgânica da formação inicial e a 
atuação profissional nos espaços escolares, também não é suficiente uma 
formação continuada que não esteja articulada organicamente ao cotidiano 
de atuação docente. (DELIZOICOV; LOPES; ALVES, 2005, p. 5) 

 

Desta forma, a formação do Pedagogo para o ensino de ciências naturais nos 

primeiros anos da Segunda Etapa da Educação Básica, segundo Nélio Bizzo (2002), 

deve fazer o uso de termos científicos de maneira progressiva, garantindo que a sua 

compreensão esteja ocorrendo. Ele diz ainda que, a terminologia científica deve ser 

compreendida dentro do seu contexto, entendendo os seus significados e utilizando 

esses termos de forma correta, mesmo que mais simples, mas nunca de forma 

distorcida, sendo entendida por estudantes de diferentes idades. Ele ainda ressalta 

que para se aprender ciências é necessário conhecer alguns nomes, algumas 

classificações, isto por sua vez permitirá a compreensão e a atribuição de sentido ao 

mundo. 

As estudiosas Nadir Delizoicov e Ione Slongo destacam: “Os professores 

necessitam de uma formação que os ajude a trabalhar a partir de temas que sejam 

significativos para os alunos e a problematizá-los visando despertar o interesse 

pelos conhecimentos das Ciências Naturais” (2011, p. 210). Neste sentido, a partir 

das contribuições citadas pelas autoras, é de suma importância que os professores 

pedagogos que ministram aulas nos Anos Inicias tenham acesso a uma formação 

continuada de qualidade disponibilizada pela entidade mantenedora que venha a 

contribuir com a prática pedagógica desses educadores que são responsáveis por 

abordar temáticas relacionadas a todas as áreas do conhecimento presentes no 

currículo escolar.  

Ainda cabe dizer que os cursos de formação inicial de professores que atuam 

nos Anos Iniciais da segunda etapa da Educação Básica são deficitários, pois 

devem formar um profissional polivalente, ou seja, que é capaz de abordar temáticas 

relacionadas a várias áreas do conhecimento nos Anos Iniciais de forma globalizada, 

mas durante este processo há diversas lacunas que devem ser sanadas a partir da 

formação continuada de qualidade, visando êxito no processo de ensino e 

aprendizagem. 



 

25 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo que segue serão apresentadas as etapas metodológicas 

utilizadas para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

 
 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 
O presente estudo está baseado em uma pesquisa exploratória de caráter 

qualitativo e também em uma pesquisa descritiva para alcançar os objetivos 

propostos no trabalho. Segundo Antônio Carlos Gil (2002), uma pesquisa 

exploratória tem como prioridade proporcionar maior familiaridade com o tema 

estudado. De acordo com Gerhardt e Silveira (2009) a pesquisa qualitativa utiliza 

métodos qualitativos que buscam explicar o porquê das coisas. 

 3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O público-alvo da pesquisa foram os professores que atuam nos Anos Iniciais 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental Brasilina Abreu Terra e na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Três de Julho, ambas localizadas no município de 

Boa Vista do Incra - RS. Ao todo participaram da pesquisa dez (10) professores 

sendo que sete (8) são da rede Municipal e dois (2) da rede Estadual. 

 

3.3 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

O instrumento utilizado para o desenvolvimento da pesquisa foi um 

questionário elaborado a partir de leituras sobre a temática, bem como o 

questionamento do pesquisador em descobrir como é a formação continuada dos 

professores das referidas escolas e como são as práticas desenvolvidas por eles. 

Os procedimentos para desenvolvimento da pesquisa tiveram seu início com 

buscas em artigos, dissertações e teses sobre o tema. Na sequência, foram 

aplicados os questionários aos professores das escolas públicas de Ensino 

Fundamental do município de Boa Vista do Incra/RS. 
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O questionário foi constituído de duas partes. A primeira parte composta de 

perguntas fechadas buscando traçar o perfil dos participantes. Já na segunda parte, 

com perguntas abertas para o melhor desenvolvimento da temática. 

O procedimento para a coleta de dados ocorreu da seguinte forma: 

primeiramente foi realizada leitura nos aportes teóricos sobre o tema em estudo. Na 

sequência, foram distribuídos os questionários e o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCL) aos professores que atuam nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, salientando que será respeitado o sigilo do participante. Na mesma 

ocasião, foi combinado à data de coleta do respectivo questionário. Por último, os 

questionários foram recebidos na data pré-estabelecida. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 
Para tanto, escolheu-se como forma de análise dos dados o processo de 

categorização, ou seja, encontrar elementos comuns entre as respostas recebidas. 

Neste sentido, Bardin (1977, p. 117), diz que:  

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 
reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente 
definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo 
de elementos (unidades de registo, no caso da análise de conteúdo) sob um 
título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres 

comuns destes elementos. 

 Cabe dizer que o processo de categorização é uma classificação de 

elementos que possuem termos com critérios previamente estabelecidos. Utilizou-se 

está forma de análise para atingir os objetivos traçados para este estudo. 

3.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 
Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e aprovado, desta forma está 

registrado com o certificado de Apresentação de Apreciação Ética número 

39857720.9.0000.8091.  

3.6 RISCOS E BENEFÍCIOS  

 

Essa pesquisa não traz riscos físicos aos participantes, pois sua realização foi 

feita através de questionário. Acredita-se que alguns participantes poderão sentir 



 

27 

 

 

desconforto ao responder o questionário, caso eles não desenvolvam suas práticas 

pedagógicas baseadas nas orientações que nos trazem os documentos oficiais para 

o ensino de ciências da natureza nos Anos Iniciais.  

A pesquisa pode trazer benefícios intelectuais ao transmitir conhecimentos 

acerca do ensino de ciências da natureza nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, além de reforçar teorias de que o objetivo maior desta área do 

conhecimento é formar sujeitos autônomos conhecedores da ciência e da 

tecnologia, com o intuito de valorizar práticas de cuidado com o próprio corpo e 

também de preservação com o Planeta Terra. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos por 

meio dos questionários aplicados aos professores dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental da rede municipal e estadual do município de Boa Vista do Incra/RS. 

Para melhor compreensão, primeiramente serão discutidos os resultados com 

relação ao perfil dos participantes, sua formação, tempo de docência e o tempo de 

atuação nos Anos Iniciais. Na sequência, serão discutidos os resultados sobre a 

formação continuada dos professores referente ao ensino de ciências naturais, os 

quais serão apresentados na forma de categorias. 

Participaram da pesquisa dez professores dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental da rede pública do município de Boa Vista do Incra/RS. Todos os 

participantes eram do gênero feminino e foram nomeados de “A” a “I”. Dos dez 

participantes apenas um entregou o questionário em branco e, dessa forma, o 

mesmo foi excluído da análise dos resultados (Tabela 01).  

 

Tabela 01 – Perfil dos Professores dos Anos Iniciais 
 

Professores Sexo Tempo de Docência 

(anos) 

Tempo de Docência 

nos Anos Iniciais 

Professor A Feminino 25 10 

Professor B Feminino 15 4 

Professor C Feminino 5 1 

Professor D Feminino 18 18 

Professor E Feminino 16 16 

Professor F Feminino 30 30 

Professor G Feminino 18 6 

Professor H Feminino 16 16 

Professor I Feminino 26 4 

Fonte: Autor (2020) 

 

Em relação ao perfil dos professores, o que chama a atenção é que todos são 

do sexo feminino, a isso Cláudia Pereira Vianna (2001, p.83), escreve que:  

Ao longo do século XX, a docência foi assumindo um caráter 
eminentemente feminino, hoje, em especial na Educação Básica (composta 
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da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio), é grande 
a presença de mulheres no exercício do magistério. 

 

Essa crescente participação feminina no magistério teve início com o ingresso 

das mulheres no mercado de trabalho, as escolas de formação de professores 

primários são frequentadas exclusivamente pelas mulheres por questões 

econômicas e sociais. 

Quanto ao tempo de experiência em sala de aula, observa-se que varia de 5 a 

30 anos e no que se refere ao tempo de atuação apenas nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental varia de 1 e 30 anos. Dessa forma, constata-se que dos 9 professores 

que participaram da pesquisa quatro deles tiveram experiência apenas nos Anos 

Inicias, não atuando em outros níveis de ensino (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Formação dos Professores dos Anos Inicias 

Professores Graduação Pós-graduação 

Professor A Curso Normal, Matemática e 

Ciências 

Educação Ambiental 

Professor B Pedagogia e química Educação Ambiental 

Professor C Pedagogia e Biologia Educação Ambiental 

Professor D Pedagogia e Matemática Gestão Escolar 

Professor E Pedagogia Gestão Escolar 

Professor F Curso Normal e História Gestão Escolar 

Professor G Curso Normal, Matemática e 

Ciências 

Gestão Escolar 

Professor H Curso Normal e Educação Física Saúde e Qualidade 

de Vida 

Professor I Pedagogia Psicopedagogia 

      Fonte: Autor (2020) 

 

Entre as professoras participantes, cinco possuem graduação em Pedagogia 

e outras quatro o Curso Normal na modalidade magistério, sendo que a maioria 

delas possuem graduação complementar em outras áreas do conhecimento. Cabe 

dizer que, a formação desses profissionais que atuam nos Anos Inicias do Ensino 

Fundamental está de acordo com a legislação educacional vigente que afirma o 

seguinte: 
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[...] para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 
licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 
1996, p. 42). 

 

Todavia, apenas quatro professoras possuem formação específica na área 

das ciências da natureza, tais como: Química (Professora “B”), Biologia (Professora 

“C”) e “Curta em Ciências” (Professoras “A” e “G”). Sendo assim, observa-se que 

mais da metade dos participantes não tem formação na área de ciências naturais, o 

que muitas vezes faz com que esses professores reproduzam em suas práticas 

aquilo que foi aprendido na Educação Básica. Ainda, vale ressaltar levando em 

conta o estudo de Oliveira (2014) que os cursos de licenciaturas curta na área de 

ciências tiveram seu fim em 1990. 

Sabe-se que o professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental é um 

profissional polivalente, pois o mesmo deve abordar dentro da sala de aula 

temáticas que envolvem todas as áreas do conhecimento. Para esses profissionais é 

assegurado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais a Formação de Professores para 

a Educação Básica em Nível Superior as competências necessárias para o exercício 

profissional, porém isso não se concretiza na prática e está de acordo com os 

questionamentos levantados por Nélio Bizzo (2002, p. 65), quando afirma que: 

Os professores polivalentes que atuam nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental têm poucas oportunidades de se aprofundar no 
conhecimento científico e na metodologia de ensino específica da área, 
tanto quando sua formação ocorre em cursos de magistério como em 
cursos de Pedagogia.  

 

Delizoicov e Slongo (2010) destacam que é necessário que os professores 

tenham acesso a uma formação tanto inicial quanto continuada com temas 

significativos que visem despertar nos alunos o interesse pela área das ciências 

naturais. Nesse sentido, o professor deve olhar para a realidade dos seus alunos e 

propor o debate e a construção de soluções para resolver os problemas da vida 

cotidiana através do conhecimento científico, fazendo com que o aluno conheça o 

mundo ao qual ele pertence e todas as transformações da matéria que nele 

ocorrem. 
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 Como mencionado anteriormente, as respostas das perguntas abertas foram 

analisadas através de categorias, as quais deram origem as seguintes: A 

Importância do Ensino de Ciências Naturais, Metodologias utilizadas e Planos de 

Aula, Formação Continuada dos professores, sendo que as mesmas serão descritas 

a seguir. 

 

Categoria 1: Importância do Ensino de Ciências Naturais  

Nesta categoria, foi investigada a importância que os professores que atuam 

nos Anos Iniciais atribuem às ciências da natureza. Todos os professores 

responderam que o ensino de ciências naturais é de grande importância nessa 

etapa, pois é a partir dele que os estudantes conhecem o mundo e as 

transformações que nele ocorrem. Essa constatação está de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN‟s1 (BRASIL, 1997, p. 24), documento que 

assim dispõe: 

Mostrar a ciência como um conhecimento que colabora para a 
compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem 
como parte do universo e como indivíduos, é meta que se propõe para o 
ensino da área na escola fundamental. 

 

Observa-se que as Professoras “A” e “E” trazem presentes em suas respostas 

a importância de levar em conta a realidade do aluno dentro da sala de aula para 

propor debates e construção de ideias que procuram resolver problemas da vida 

cotidiana, esta é uma forma de despertar o interesse do aluno pela carreira 

científica. As autoras Delizoicov e Slongo destacam que:  

[...] cabe ao ensino de Ciências possibilitar às crianças a apropriação de 
conhecimentos relacionados à ciência e à tecnologia, para que possam ler o 
mundo a sua volta e atuar nele de forma consciente, crítica e responsável 
(2010, p. 208). 
 

Constata-se também que a Professora “I” traz presente na sua resposta a 

importância da consciência e do cuidado com o meio ambiente, isto vai ao encontro 

ao que está na BNCC, em que o ensino ciências naturais capacita o indivíduo a: 

Debater e tomar posição sobre alimentos, medicamentos, combustíveis, 
transportes, comunicações, contracepção, saneamento e manutenção da 

                                                           
1
 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são diretrizes separadas por disciplinas elaboradas 

pelo governo federal e não obrigatórias por lei. Eram utilizados como subsídios à elaboração e ou a 
reelaboração do currículo. 



 

32 

 

 

vida na Terra, entre muitos outros temas, são imprescindíveis tanto 
conhecimentos éticos, políticos e culturais quanto científicos (BRASIL, 
2018, p. 321) 

 

As professoras “A”, “B”, “C” e “G” pontuaram em suas respostas a importância 

de despertar no aluno espírito investigativo, com o objetivo de levantar hipóteses, 

interagir e dialogar durante o processo de construção do conhecimento para que ele 

possa conhecer o mundo que o cerca e todos os fenômenos naturais que nele 

ocorrem. Estas colocações estão de acordo com o que consta na BNCC onde 

verifica-se que: “é imprescindível que eles sejam progressivamente estimulados e 

apoiados no planejamento e na realização cooperativa de atividades investigativas, 

bem como no compartilhamento dos resultados dessas investigações” (BRASIL, 

2018 p.332). Neste sentido, é importante despertar durante as aulas de ciências a 

curiosidade e o interesse dos alunos através de atividades investigativas e aulas 

práticas que demonstram os fenômenos naturais e as transformações da matéria 

que ocorrem no nosso planeta.  

Cabe, citar aqui a resposta dada pela Professora “B” sobre a importância do 

ensino de ciências naturais Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 

 “O Ensino de Ciências Naturais possui grande importância nos primeiros 

anos do Ensino Fundamental, pois é nesta fase que o aluno irá adquirir gosto pelas 

descobertas e tornar-se investigativo e curioso. Também é neste período que o 

aluno vai ser alfabetizado cientificamente e irá compreender o mundo (físico, social e 

tecnológico) a sua volta e assim despertará o gosto pela área”.  (PROFESSORA “B”) 

Segundo Chassot (2003), a alfabetização científica é o conhecimento que 

facilita ao indivíduo realizar uma leitura de mundo. Esta leitura não deve ser 

realizada de forma superficial, mas de forma que possibilite uma provável 

transformação da realidade a qual o aluno se encontra. 

O relato da professora “B” está de acordo com o que consta na BNCC, pois a 

área das ciências naturais no Ensino Fundamental tem o compromisso de 

“desenvolver o letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e 

interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo 

com base nos aportes teóricos e processuais das ciências” (BRASIL, 2018 p. 331). 

Desta forma, espera-se que os alunos possam usar o conhecimento científico 

construído dentro da escola para propor melhorias na sua realidade. 
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 Constata-se que todos os professores entrevistados possuem conhecimento 

sobre a importância do ensino de ciências naturais nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, pois é uma área do conhecimento que aborda questões do mundo 

social, natural e tecnológico. É a partir desse ensino que se motiva os indivíduos a 

se interessar pela ciência e produzir conhecimentos científicos e tecnológicos. 

 

Categoria 2: Metodologias utilizadas e Planos de Aula  

 Nesta categoria, serão abordadas as metodologias utilizadas pelos 

professores para ministrar o componente curricular ciências da natureza nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. Foram elaboradas questões como: se é possível 

utilizar experimentos nas aulas de ciências para demonstrar os fenômenos da 

natureza e as transformações da matéria; quais as dificuldades dos professores para 

realizar os seus planejamentos de acordo com a BNCC e o RCG; se é possível de 

abordar de forma globalizada assuntos referentes à ciências da natureza; quais são 

as metodologias que os professores utilizam durante as aulas de ciências, e por fim, 

se é possível utilizar nos planos de aula o que o professor aprendeu nas formações 

continuadas.  

Na primeira questão referente ao uso de experiências para demonstrar os 

fenômenos naturais e as transformações da matéria, todos os professores quando 

questionados, responderam que realizam experimentos nas aulas de ciências 

naturais sempre que possível.  Sendo assim, verifica-se que o experimento e/ou as 

aulas práticas ou de campo favorecem ao aluno uma postura de pesquisador e 

investigador, coletando dados e levantando hipóteses, por isto, as aulas de ciências 

naturais não devem ser apenas expositivas e teóricas, mas sim, devem contar com 

aulas experimentais ou de campo formando um aluno pesquisador. É importante 

realizar experiências nas aulas de Ciências, pois assim elas ficam mais dinâmicas 

deixando de lado o ensino tradicional, visto que o experimento prioriza ao aluno o 

contato com os fenômenos de transformação da matéria. 

Em relação ao local de realização dos experimentos, as professoras da rede 

municipal (Professora “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “I”) relatam que os mesmos 

são realizados em sala aula ou no pátio da escola. Isso ocorre devido ao fato de a 

escola do município possuir o modelo de escolas planejadas pelo Ministério da 

Educação, e que este modelo não comporta todos os ambientes necessários da 
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escola. Por isso, o laboratório de ciências não foi montado no prédio novo, ficando 

no antigo prédio.  

A professora “A” por sua vez relata que muitas vezes solicita que os alunos 

realizem em casa os experimentos de ciências devido à falta de um laboratório de 

ciências na sede nova da escola. A professora “F” nos diz em sua resposta que 

“procura usar experimentos nas aulas de ciências, mas isto nem sempre é possível 

porque não temos um laboratório de ciências. Mas a gente improvisa”.  

Em seu relato a professora “G” nos diz que “o experimento é eficaz na 

construção do conhecimento de forma significativa para o aluno. Com o experimento 

ele compreende de forma prática o tema estudado”. Isto esta de acordo com os 

estudos dos autores Maria Cristina Azevedo (2009) e Alberto Gaspar (2009), os 

quais relatam que as atividades experimentais tem vantagem sobre as atividades 

teóricas, porém a teoria e a prática devem andar lado a lado. Segundo os autores 

citados acima o experimento sozinho não é capaz de desenvolver o conhecimento 

científico, mas sim a junção entre a teoria e a prática.  

Dando continuidade, os professores responderam a questão quanto às 

dificuldades para planejar as suas atividades de ciências da natureza segundo 

BNCC e o RCG.  

As professoras “C”, “D”, “F”, “H” e “I” não encontraram grandes dificuldades 

em planejar as aulas de ciências seguindo os conteúdos propostos pela BNCC e o 

RCG. Porém a Professora “C” relatou dificuldades não para planejar, mas sim para 

simplificar alguns conteúdos os quais, na visão dela, são muito complexos para os 

Anos Iniciais. Essa afirmação vai contra o que nos diz a autora Laura Fumagalli 

(1998, p. 15):  

 

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

partes para planejar as aulas de ciências, pois acreditam que a BNCC e o RCG 

trazem unidades temáticas bem amplas para as ciências naturais e que nem sempre 

é possível vencer todos os conteúdos a serem abordados. A professora “G” coloca 

que sua principal dificuldade é encontrar material de apoio com qualidade para as 

aulas de ciências. Outro ponto importante que ela coloca é a questão de não possuir 

uma supervisão educacional com mais horas de trabalho para auxiliar os 

professores na construção dos seus planos de trabalho. 

Na questão seguinte foram questionados os professores se os mesmos 

conseguem trabalhar com as ciências da natureza de forma globalizada. 

As Professoras “D”, “G”, “H” e “I” responderam que conseguem abordar o 

ensino de ciências de forma globalizada, ou seja, fazem ligação dos conteúdos das 

ciências naturais com outras disciplinas do currículo. Isso está de acordo com que 

os autores Bernard Spodeck e Olívia Saracho (1998) descrevem que as atividades 

de ciências são importantes, porém as temáticas desta área podem ser trabalhadas 

de forma interdisciplinar. 

Já as Professoras “A”, “B”. “C” e “E” relatam que nem sempre é possível 

planejar a aula de ciências de forma globalizada, pois existem alguns conteúdos que 

são difíceis de relacionar a outras áreas do conhecimento. Esse fato relatado pelas 

professoras foi uma constatação feita por Juliana Pinto Viecheneski e Marcia 

Carletto (2013, p.216) onde elas relatam que os professores das séries iniciais ainda 

não “conseguem articular os conhecimentos das diferentes áreas do saber, o que 

gera a fragmentação dos conteúdos, uma vez que cada disciplina é trabalhada em 

sala de aula separadamente, sem conexões”.   

Apenas a professora “F” afirmou que não é possível trabalhar as ciências da 

natureza de forma globalizada porque a grade curricular do quinto ano do Ensino 

Fundamental é organizada por áreas individuais do conhecimento, cabe ressaltar 

que a professora supracitada acima trabalha apenas com as turmas de quinto ano. 

A próxima questão abordava as metodologias usadas nas aulas de ciências 

da natureza. As Professoras “A”, “B”, “C”, “E”, “F”, “G”, “H” e “I‟ relataram que sempre 

que é possível realizam aulas práticas e utilizam recursos tecnológicos como vídeos 

e áudios como ferramenta didática e apostam em propostas que envolvem a 

pesquisa. Apenas a professora “C” utiliza a construção de maquetes nas aulas de 

ciências.  
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 No entanto, as professoras “A”, “B”, “D”, “E”, “G” também relataram que 

utilizam recursos tradicionais como método nas aulas de ciências. “Utilizo desde o 

tradicional, conteúdos com conceitos, quadro negro e xerox. Como também 

pesquisas, recursos de áudio e vídeo e aulas práticas com experimentos” 

(PROFESSORA B). 

O método tradicional por sua vez vai contra as orientações para o ensino de 

ciências da natureza, segundo a BNCC 

 

[...] não basta que os conhecimentos científicos sejam apresentados aos 
alunos. É preciso oferecer oportunidades para que eles, de fato, envolvam-
se em processos de aprendizagem nos quais possam vivenciar momentos 
de investigação que lhes possibilitem exercitar e ampliar sua curiosidade, 
aperfeiçoar sua capacidade de observação, de raciocínio lógico e de 
criação, desenvolver posturas mais colaborativas e sistematizar suas 
primeiras explicações sobre o mundo natural e tecnológico [...] (BRASIL, 
2017, p. 329). 

Os professores dos Anos Iniciais devem apostar em novos métodos de ensino 

aprendizagem seguindo as orientações dos documentos oficiais como a BNCC e o 

RCG, deixando de lado o ensino tradicional e fragmentado. Para isto, é necessário 

dinamizar os conteúdos e as propostas de estudo, levando o aluno a investigar, 

levantar hipóteses e consolidar conceitos de maneira prática e atrativa. 

Sabe-se que a escola moderna deve adotar metodologias ativas que levam 

em consideração as aprendizagens já construídas pelos estudantes, tornando o 

professor um mediador do processo de ensino e aprendizagem para que 

efetivamente consigamos formar em nossas escolas sujeitos que saibam pensar, 

argumentar e criar, o que consequentemente os tornará cidadãos críticos e atuantes 

no espaço ao qual se encontram inseridos.  

Visando fortalecer essa discussão, menciona-se, a definição de Rodrigo 

Pereira (2012, p.6) sobre metodologias ativas:  

 

Por Metodologia Ativa entendemos todo o processo de organização da 

aprendizagem (estratégias didáticas) cuja centralidade do processo esteja, 

efetivamente, no estudante. Contrariando assim a exclusividade da ação 

intelectual do professor e a representação do livro didático como fontes 

exclusivas do saber na sala de aula. 

 

Para que estes objetivos sejam alcançados, é necessário que o professor 

motive os seus alunos a abrirem a janela da atenção e do foco que são tão 
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importantes na construção do conhecimento. Para que esta metodologia produza 

bons frutos, é necessário o uso da tecnologia e de diferentes fontes de pesquisa 

dentro da sala de aula, bem como o trabalhado em equipe, a construção de 

hipóteses, as divergências de ideias e o debate oral. 

A BNCC define no item seis, as competências específicas relativas às 

Tecnologias da Educação com a seguinte redação:  

 

Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 

(incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes 

linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

desenvolver projetos autorais e coletivos. (BRASIL, 2018). 

Segundo a BNCC (2018), é importante que os estudantes de todo país, 

conheçam e saibam utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação, de 

forma ética, crítica e reflexiva para acessar e divulgar informações. Neste sentido, é 

de extrema importância que as instituições escolares incentivem os seus estudantes 

a frequentar laboratórios de informática e/ou usar o próprio celular como ferramenta 

didática, com o intuito de construir conhecimento através da tecnologia, o professor 

pode propor tarefas como a construção de textos, jogos interativos, pesquisas e 

outras possibilidades, sempre visando à interação do estudante com a tecnologia, 

sendo que isto dinamiza o processo de aprendizagem e incentiva o discente a criar e 

imaginar.  

A última questão feita aos professores está relacionada ao uso dos 

conhecimentos construídos nas formações continuadas para a elaboração dos 

planos de aula. Neste quesito todos os professores responderam que utilizam nas 

construções dos seus planos de trabalho e de aula os conhecimentos construídos 

nas formações continuadas.  

Segundo José Carlos Libâneo (2004, p.227) “A formação continuada é o 

prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento profissional teórico e 

prático no próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral 

mais ampla, para além do exercício profissional”. Desta forma, compreende-se que a 

formação continuada é muito importante para aperfeiçoar os conhecimentos teóricos 

e práticos do professor no decorrer da sua carreira, propondo mudanças na sua 

prática dentro da sala de aula, enriquecendo o seu currículo profissional e 

colaborando na formação de um indivíduo mais crítico e criativo. 
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Categoria 3: Formação Continuada dos professores 

 

Nesta categoria vamos pontuar quesitos referentes à formação continuada 

dos professores dos Anos Iniciais, onde foram abordadas questões como: se o 

município e/ou o estado oferecem formação continuada específica para a área das 

Ciências da natureza e qual o período de oferta dessa formação e, por fim, se os 

mesmos já participaram de formações oferecidas pela rede de educação específica 

para a área das Ciências Naturais.  

No quesito referente à oferta de formação específica para a área das ciências 

naturais pelos sistemas de ensino no âmbito municipal e estadual, as professoras 

“A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “H” e “I” responderam que os sistemas de ensino não oferecem 

formação continuada específica para as ciências da natureza, pois as formações 

acontecem de forma ampla e globalizada com assuntos pertinentes à educação com 

a finalidade de englobar todos os profissionais da rede. Apenas a professora “G” 

disse que a rede de educação proporcionou uma vez a formação continuada 

específica para a área das ciências naturais, porém ela foi destinada para os 

professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental, nível este de ensino que a 

referida profissional também atua. Já a professora “F” disse que a rede de educação 

sempre que solicitada pelos seus professores realiza formações mais específicas, 

porém a maioria das formações que a mesma participou aconteceram de forma 

globalizada.  

É importante destacar que as formações continuadas para os professores dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, devem ser diversificadas, considerando todas 

as áreas do conhecimento abordadas nessa etapa, com o intuito de auxiliar o 

professor polivalente. Segundo Anna Carvalho e Daniel Gil-Pérez (2001), quando 

essa formação não ocorre, os professores orientam as suas ações pedagógicas a 

partir da formação ambiental adquirida durante a sua trajetória escolar. Libâneo 

(2002), menciona que:  

Nenhuma política de capacitação será bem sucedida se não se voltar para 
os conteúdos. Obviamente, se esperamos da educação escolar a relação 
do aluno com os conteúdos, é fundamental que o mediador dessa relação 
também tenha um domínio seguro deles, de sua ligação com a prática e 
com problemas concretos, que saiba trabalhar os conteúdos como 
instrumentos conceituais para leitura da realidade. (LIBÂNEO, 2002, p.30) 

Neste sentido, é importante destacar que os professores polivalentes devem 

ter domínio dos conteúdos que devem ministrar na referida etapa escolar, e por sua 
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vez, consiga realizar a devida ligação destes conteúdos com as situações da vida 

cotidiana. Com isto, é possível trabalhar os conteúdos curriculares como 

instrumentos para que os alunos realizem a leitura da sua realidade.  

A próxima questão abordada foi referente a temática de formações 

continuadas na área das ciências naturais. Neste contexto todos os professores, 

exceto a Professora “G”, responderam que não participaram de formações 

específicas para área das ciências da natureza e que a bagagem teórica e 

conceitual que as mesmas possuem foi adquirida durante a formação inicial.  

Ainda, nessa mesma questão a professora “G” apresentou a seguinte 

resposta: “a rede de educação ofereceu a formação continuada na área específica 

das ciências da natureza uma vez, porém era destinada para os professores dos 

Anos Finais onde também atuo. Essa formação foi muito proveitosa, pois trocamos 

ideias e aprendemos junto com os colegas”.  

A resposta da referida Professora vai ao encontro do que nos diz João Praia 

et al. (2007, p. 147) que “[...] se queremos mudar o que os professores e alunos 

fazem nas aulas de Ciências, é preciso previamente modificar a epistemologia dos 

professores” para isto é necessário que os sistemas de ensino apostem em 

formações continuadas na área. 

Neste sentido, é válido destacar que os autores supracitados nesta categoria 

nos mostram em seus estudos a referida importância da formação continuada para 

os professores que atuam em sala de aula, com o intuito de qualificar esses 

profissionais, a fim de que os educandos tenham acesso a uma educação de 

qualidade. 

Referente ao período de tempo em que ocorrem as formações, as respostas 

foram divergentes, pois os professores “E” e “G” afirmam que ela ocorre de forma 

anual. Já os professores “A”, “B”, “D”, “F” e “H” afirmam que está formação acontece 

semestralmente e os professores “C” e “I” não mencionaram o período de tempo em 

que ocorrem as formações continuadas. O referido pesquisador conhece a realidade 

dos sistemas de ensino de Boa Vista do Incra/RS tanto no âmbito municipal quanto 

estadual e nesse sentido, acredita-se que esta divergência de reposta aconteceu 

devido a um equívoco dos profissionais ao responder a referida questão. Cabe 

salientar que a maioria dos profissionais respondeu a questão à luz da realidade, ou 

seja, a formação continuada acontece semestralmente. 
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 Ainda, observa-se que a rede de educação está cumprindo o que determina 

a legislação oferendo a formação continuada aos profissionais da educação o que 

está de acordo com o que consta na LDB que é de responsabilidade da “União, do 

Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, em regime de colaboração, 

promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de 

magistério” (BRASIL, 1996, p.42).  

Desta forma, é possível constatar que as referidas redes ensino oferecem a 

formação continuada conforme prevê a legislação educacional, no entanto, estas 

formações acontecem de forma ampla e não contemplam as diversas áreas do 

conhecimento, reiterando-se não há formações específicas ofertadas pelos sistemas 

de ensino específicos para a área das ciências da natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 



 

41 

 

 

A pesquisa denominada “O ensino de ciências naturais nos anos iniciais do 

ensino fundamental e a formação do pedagogo” procurou investigar como é 

realizada a formação continuada dos professores que ministram a disciplina de 

ciências da natureza nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental tendo em vista a 

contribuição dos referidos documentos oficiais, bem como também as contribuições 

bibliográficas de pesquisadores que abordam a temática da formação de 

professores e as informações colhidas a partir do questionário aplicado aos 

educadores das redes públicas de Boa Vista do Incra/RS. 

Considerando os objetivos deste trabalho de pesquisa que são: o objetivo 

geral que visou analisar a formação inicial e continuada dos professores dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental nas área de ciências naturais que atuam nas escolas 

públicas do município de Boa Vista do Incra/ RS; e os objetivos específicos que 

consistiram em averiguar como ocorre a formação dos professores que atuam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental; compreender a concepção dos professores 

das escolas em estudo, no que se refere à importância do ensino de Ciências 

Naturais nessa etapa da Educação Básica; e verificar quais as práticas pedagógicas 

adotadas pelos docentes ao ensinarem ciências Naturais nos Anos Iniciais, pode-se 

concluir que os professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental possuem a 

habilitação exigida pela legislação educacional para atuar nos Anos Iniciais da 

referida etapa, porém a maior parte deles não possui formação inicial específica na 

área das ciências da natureza. 

Também foi possível verificar que os sistemas de ensino tanto em âmbito 

municipal quanto estadual oferecem formações continuadas voltadas à educação, 

abordando assuntos mais amplos com o intuito de englobar todos os profissionais da 

rede. Neste sentido, os professores que atuam nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental em Boa Vista do Incra/RS não participam de formações continuadas 

específicas para a área das ciências da natureza. 

Contudo, durante o estudo, é possível perceber que os professores dos Anos 

Iniciais das referidas redes desenvolvem com pouca frequência as aulas de campo 

e/ou experimentais. Materiais de áudio e vídeo são utilizados pelos professores com 

pouca frequência nas aulas de ciências naturais, porém metodologias tradicionais 

como a fixação de conceitos e cópia do quadro negro são utilizadas com muita 

frequência. Acredita-se que isto ocorre devido a falta de estrutura física nas referidas 

escolas, bem como também pela falta da promoção de formações específicas na 



 

42 

 

 

área das ciências da natureza para os professores desta etapa da educação básica 

que acabam reproduzindo em suas práticas pedagógicas metodologias retrógradas 

que vão ao desencontro às orientações propostas pelos documentos oficiais. 

Foi possível constatar que os professores das referidas redes de ensino 

entendem a importância de se ensinar Ciências da natureza nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, porém acabam deixando de lado esta importância por eles 

relatada sobre a área das ciências naturais e acabam dando mais ênfase para a 

Língua portuguesa e Matemática. 

Portanto, cabe ao educador buscar por metodologias ativas e recursos que 

auxiliem na construção e aplicabilidade dos conceitos abordados pela área das 

ciências da natureza nos primeiros anos do Ensino Fundamental, uma vez que esse 

profissional deve estar sempre em busca de qualificação e atualização. Por isso, as 

redes de ensino devem proporcionar a formação continuada destes professores de 

forma mais efetiva, fazendo com que os mesmos possam repensar as suas práticas 

em sala de aula, quebrando paradigmas e vencendo as metodologias tradicionais e 

fragmentadas.  
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APÊNDICE A ‒ MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Prezados, professores: 
 

Eu, Anderson Moretto Martins, acadêmico do curso de Graduação em 

Pedagogia- Licenciatura, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.  Estou 

realizando uma pesquisa sob supervisão da professora Drª Jussara Navarini, a qual 

está intitulada “A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

NATURAIS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL”. O pesquisador 

responsável por essa pesquisa é Anderson Moretto Martins, que pode ser contatado 

no telefone (55) 9-84352930, endereço Rua Dormário Battu Pereira nº430, centro 

Boa Vista do Incra- RS e e-mail anderson.moretto2503@gmail.com. 

Será realizado um questionário, tendo como objetivo geral desta pesquisa 

“analisar a formação inicial e continuada dos professores dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, bem como análise das práticas pedagógicas utilizadas pelos 

educadores nas aulas de ciências nas escolas públicas do município de Boa Vista 

do Incra/ RS”.  

Para responder o questionário serão agendados, previamente, a data e 

horário para responder as perguntas. Não é obrigatório responder a todas as 

perguntas.  

Essa pesquisa não traz riscos físicos aos participantes, pois sua realização 

será feita através de questionários. Acredita-se que alguns participantes poderão 

sentir desconforto ao responder o questionário, caso eles não desenvolvam suas 

práticas pedagógicas baseadas nas orientações que nos trazem os documentos 

oficiais para o ensino de ciências da natureza nos Anos Iniciais.  

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão benefícios 

intelectuais ao transmitir conhecimentos acerca do ensino de ciências da natureza 

nos primeiros anos do Ensino Fundamental, além de reforçar teorias de que o 

objetivo maior desta área do conhecimento é formar sujeitos autônomos 

conhecedores da ciência e da tecnologia, com o intuito de valorizar práticas de 

cuidado com o próprio corpo e também de preservação com o Planeta Terra. 
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As pessoas que acompanharão os procedimentos serão o pesquisador 

estudante de graduação Anderson Moretto Martins, e a professora responsável Dra. 

Jussara Navarini.  

Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso 

haja, serão ressarcidas. Danos decorrentes da pesquisa serão indenizados. 

Você/Sr./Sra. poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer 

tipo despesa e constrangimento.  

 Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de 

artigos técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade 

será mantida através da não-identificação do seu nome. 

 Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em 

lugar seguro de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo 

serão destruídos. 

 Este termo de consentimento livre e esclarecido possui (03) páginas páginas e 

é feito em 02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e 

outra com o participante da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs (CEP-Uergs). Formado por um grupo de 

especialistas, tem por objetivo defender os interesses dos participantes das 

pesquisas em sua integridade e dignidade, contribuindo para que sejam seguidos os 

padrões éticos na realização de pesquisas: Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs – 

CEP-Uergs - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP: 

91540-000; Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail: cep@uergs.edu.br. 

Atenciosamente,                      

Cruz Alta, ____ de _________ 2020.  

____________________________ 

    Anderson Moretto Martins 

       CPF: 042.594.930-35 

___________________________ 

          Jussara Navarini  

   
 
 
 

mailto:cep@uergs.edu.br
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Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de 
consentimento. 
 
                                                                                 
_____________________________                           _______________________ 
 Nome e assinatura do participante                                          Local e Data 
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APÊNDICE B ‒ QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES 

 

 

QUESTIONÁRIO AO PROFESSOR 

Prezado Professor (a), 

Este questionário vai servir de instrumento de coleta de dados da pesquisa 

intitulada como: “A Formação do Pedagogo para o Ensino de Ciências Naturais nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, neste sentido contamos com a sua 

colaboração. Declaro que as informações obtidas serão utilizadas para fins de 

estudos, o anonimato lhe será garantido mesmo em caso de publicação da 

pesquisa. 

                                                                           Atenciosamente,  

Anderson Moretto Martins 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL: 

1) Sexo: (  ) feminino        (  ) masculino     (  ) outro 

 

2) Qual é o seu nível de formação: 

(    ) Curso Normal       (    ) Graduação      Qual_____________________ 

(    ) Pós-Graduação     Qual____________________________________  

 

3) Há quanto tempo você leciona? 

(  ) Primeiro ano               (  ) 1 – 5 anos       (  ) 6 – 10 anos 

(  ) 11 – 15 anos               (  )16 – 20 anos    (  ) 21 anos ou mais 

 

4) A quanto tempo você leciona nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental? ______ 

 

5) Você, professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, possui alguma 

formação específica para o Ensino de Ciências da Natureza? 

(  ) Sim. Qual?__________________________ 
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(  ) Não. 

 

6) Como você descreve a importância do Ensino de Ciências da Natureza nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7) Em suas aulas de ciências, você utiliza experimentos para demonstrar aos alunos 

como ocorrem os fenômenos da natureza e as transformações da matéria? Se sim, 

onde são realizados?__________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8) Caro, professor (a) você tem encontrado dificuldade para planejar as atividades 

de ciências da natureza de acordo com as orientações dos documentos oficiais 

BNCC E RCG? Justifique a sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9) A Rede Municipal e/ou a Rede Estadual de Educação, oferece durante a 

formação continuada um estudo específico de formação sobre o Ensino das 

Ciências Naturais nos primeiros anos do Ensino Fundamental? Justifique a sua 

resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10) As formações que você já teve foram especificas para a área de ciências da 

natureza? Comente.___________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10) De quando, em quanto tempo a rede de educação oferece formação 

continuada? 

(   ) A cada semestre     (   ) Uma vez ao ano  (    ) Outra ___________________ 

 

11) Em sua prática pedagógica, você consegue organizar os seus planos de aula, de 

forma que, o ensino de ciências aconteça de forma globalizada? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12) Quais são as metodologias que você utiliza durante as aulas de ciências 

naturais? Explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13) Você utiliza em seus planos de aula o que aprendeu nas formações? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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APÊNDICE C ‒ DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 

 

Declaramos para os devidos fins que concordamos e autorizamos o 

desenvolvimento da pesquisa “A Formação do Pedagogo para o Ensino de Ciências 

Naturais nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental” de autoria do pesquisador 

Anderson Moretto Martins a ser desenvolvido em nossa instituição/empresa. 

Informamos que conhecemos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que 

será assinado pelos sujeitos de pesquisa participantes de nossa Instituição.  

Cumpriremos o que determina as resoluções vigentes, Resolução CNS 

466/2012 e a Resolução 510/2016, e contribuiremos com a pesquisa mencionada 

sempre que necessário, fornecendo informações.  

Antes do início da coleta dos dados o (a) pesquisador (a) responsável deverá 

apresentar a esta Instituição o Parecer Consubstanciado devidamente aprovado, 

emitido por Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos, credenciado 

ao Sistema CEP/CONEP. 

Sabemos que nossa Instituição poderá a qualquer fase desta pesquisa retirar 

esse consentimento e neste caso, informaremos o(a) pesquisador(a) acima 

mencionado. Além disto, concordamos que os resultados deste estudo poderão ser 

apresentados por escrito ou oralmente em congressos e/ou revistas científicas, 

garantindo o sigilo e a privacidade dos participantes envolvidos na pesquisa. 

Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida que se faça necessária. 

 

Atenciosamente, Anderson Moretto Martins 

Local e Data: _____________________________ 

 

__________________________________________ 

Diretor (NOME POR EXTENSO E ASSINATURA) 

 


