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A minha avó (in memoriam) que me ensinou o sentido da verdadeira sabedoria, que 

não reconhecemos em outro lugar além do nosso coração. 

Aos meus irmãos, cunhadas e sobrinhos, que torceram por mim e entenderam minhas 

ausências. Isto se chama família. 

A Dona Terezinha, “Seu” Geraldo e família. Adotado como membro, tornei-me 

também da família. Vocês fazem muita diferença em minha vida. Esta caminhada teria sido 

muito mais árdua sem vocês ao lado.  

Ao meu orientador, Prof. Dr. Albino Oliveira Nunes. Orientadores existem muitos, 

mas aqueles que se protraem através do tempo e espaço e se transformam em um misto de 

orientador, professor, amigo, conselheiro, irmão, estes são figuras mágicas de extrema 

raridade. Agradeço por ter encontrado um assim.  

A Professora Dra. Anne Gabriella Dias Santos Caldeira, minha coorientadora, 

sempre presente em todos os momentos. Orientadora competente, professora brilhante, 

exemplo de vida, amiga sincera. Sua amizade é um presente divino mais valioso que tesouros. 

Que dure o tempo da eternidade.  

As Professoras Dras. Josivânia Dantas e Verônica Pontes, por suas preciosas 

contribuições no encerramento deste trabalho.  
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RESUMO 

 

O Ensino de Ciências (EC) tem sido objeto de discussão em diversas áreas 

educacionais. Historicamente ele tem sofrido mudanças consideráveis. Uma dessas mudanças 

é a inserção em suas discussões da visão de Ciência, Tecnologia, Sociedade (CTS). Desde a 

década de 1960, os estudos CTS vem ganhando força e encontrado um solo fértil no campo 

educacional. A junção entre EC e CTS tem se mostrado bastante benéfica na formação de um 

cidadão consciente em meio a um mundo imerso em Ciência e Tecnologia e cujo ambiente 

natural tem se alterado significativamente. Para isso, necessário se faz encontrar caminhos 

exequíveis para estas discussões. Ao focalizar os anos iniciais da Ensino Fundamental o olhar 

recai tanto sobre a criança, público alvo desse nível de ensino, quanto sobre o professor, suas 

ações, pensamentos e formação. Uma forma de se introduzir assuntos de EC e CTS de 

maneira agradável e prazerosa pode ser através da Literatura Infantil. Esta pode além de gerar 

prazer, oportunizar reflexões iniciais e aprofundar discussões, independentes da idade do 

leitor. Buscou-se nesse trabalho alternativas para instrumentar o professor em discussões de 

temáticas ambientais numa visão CTS através da Literatura de Potencial Recepção Leitora 

Infantil. Foi feita uma pesquisa com alunos do curso de Pedagogia em sua formação inicial, e 

que já atuassem como docentes nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Buscou-se 

identificar suas atitudes com relação a CTS e os conceitos que concebiam como os mais 

importantes de serem trabalhados em sala de aula. Utilizou-se de um questionário constituído 

por perguntas objetivas e subjetivas, bem como uma Escala de Atitudes tipo Likert.  A partir 

dos dados obtidos foi escrita uma história infantil que atendesse as características exigidas 

para ser considerada de Literatura Infantil bem como possuísse em seu texto elementos que 

pudessem gerar discussões em sala de aula em torno dos conceitos ambientais apresentados 

pelos professores.  Após isso o texto foi submetido a uma avaliação de alunos-professores de 

Pedagogia através de uma oficina pedagógica. Os resultados foram de aceitação da história e 

da viabilidade de sua utilização em sala de aula dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Ciência, Tecnologia e Sociedade. Literatura Infantil. 

Ensino Fundamental. 

 



 

ABSTRACT 

 

The Science Teaching (ST) has been the object of discussion in several educational 

areas. In its history has undergone considerable changes, One of them is the insertion in its 

discussions of the vision Science, Technology, Society (STS) vision. Since the 1960s, STS 

studies has been gaining strength and found fertile soil in the educational field. the link 

between ST and STS has been quite beneficial in the formation of a conscious citizen in the 

midst of a world immersed in Science and Technology, and whose natural environment has 

changed significantly. For this, it is necessary to find workable paths to these discussions.  

Focusing on the early years of elementary school, the gaze is directed towards the children, 

target audience of this educational level, and also on the teachers, their actions, thoughts and 

training. One way to introduce ST and STS subjects in a pleasant and enjoyable way can be 

through Children's Literature. It can, in addition to generating pleasure, provide initial 

reflections and deepen discussions, regardless of the reader’s age. In this work, we sought 

alternatives to instrument the teacher in environmental issues in a STS vision through 

Potential Literature Reception by Children's Reader. A research was done with Pedagogy 

students in their initial formation, that already occupied the teaching function in the initial 

years of the Elementary School. We sought to identify their attitudes towards STS and the 

concepts they conceived as the most important to be worked on in their classes. We used a 

questionnaire consisting of objective and subjective questions, and a Likert Scale.  Based on 

the data obtained, an infantial history was written that possessed the characteristics required to 

be considered in Children's Literature and elements that could generate discussions in the 

classroom around the environmental concepts presented by the teachers. After that, the history 

was submitted to criticism of pedagogical students-teachers in a pedagogical workshop. The 

results were of acceptance of the history and viability of its use in the classroom of the early 

years of elementary school. 

Keywords: Science Education. Science, Technology and Society. Children Literature. 

Elementary School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Ciências Naturais tem se apresentado como um desafio para professores 

da Educação Básica. Delizoicov (2009) aponta e apresenta desafios, tais como: superação do 

senso comum pedagógico; a figura da ciência para todos; a Ciência e Tecnologia como 

cultura posta através do trabalho docente de uma forma que seus saberes sejam apropriados 

criticamente pelos discentes; a superação da insuficiência do livro didático; entre outros. Faz-

se necessário que o profissional de educação encontre-se cada vez mais instrumentalizado 

para atuar de forma concreta e significativa junto a seus alunos.  

Tomando por referencial a legislação educacional nacional, é atribuído aos 

professores do Ensino Fundamental uma responsabilidade hercúlea no que tange ao domínio 

de saberes e suas aplicações em níveis de ensino, quer sejam conceituais, procedimentais e 

atitudinais.  

Somado a isto, têm-se que as aulas de Ciências Naturais devem ser envolventes e 

darem conta de um montante de informações, ações e comportamentos praticamente infinitos, 

devendo o professor ter um senso de prioridade extremamente crítico e desenvolvido.  

Os documentos curriculares que norteiam o Ensino Fundamental apontam em seus 

textos áreas de estudo como meio ambiente, tecnologia e a ciência, sendo estas requeridas do 

professor em sala da aula. Soma-se a isto o requisito de desenvolverem em sua prática 

laborativa uma postura interdisciplinar.  

Em vista disso, urgem que materiais que possam ser utilizados em sala de aula e que 

atendam essas proposições sejam pensados, construídos, viabilizados, tornados concretos e 

disponíveis aqueles que têm propriedade para deles fazerem uso, numa busca por uma melhor 

divulgação e utilização do saber, a fim de ajudar na construção de um aluno-cidadão que 

possa interagir e participar de forma consciente e crítica numa sociedade que se torna cada 

vez mais dependente de tecnologias, sem que dela opine e estabeleça seus limites. 

Buscar a construção de um material ou instrumento que possa envolver questões 

ambientais, trazendo em seu cerne uma discussão permeada por uma abordagem de Ciência, 

Tecnologia, Sociedade  (CTS) desponta como uma alternativa de resposta viável.  

Nesta esteira de pensamento, a escrita de histórias infantis que trouxessem elementos 

para um debate ambiental/CTS poderia minimizar distâncias conceituais, de entendimento e 

atitudinais tanto no âmbito discente quanto no docente, uma vez que uma proposta de estudos 

e atividades educacionais na área de Educação Ambiental dentro de uma visão CTS pode 
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gerar uma formação muito mais completa para um profissional da educação, como diz Del 

Rosário (2009), bem como do alunado do Ensino Fundamental. 

Dessa forma, trabalhar conhecimentos e conceitos de meio ambiente na escola 

formal, em qualquer dos seus níveis numa perspectiva CTS, juntamente com histórias no 

âmbito da Literatura Infantil, parece apontar para uma construção de ensino interdisciplinar e 

holístico. Para isso, faz-se necessário que os alunos, desde a mais tenra idade, possam passar 

pelo processo de alfabetização científica, de forma crítica. (PAUL; NUNES, 2014). Como 

afirma Ricart ([200-?]), ao defender que a Alfabetização Científica (AC) deve ser promovida 

junto às crianças já em sua escolarização, uma vez que a compreensão das potencialidades, 

limitações, benefícios e riscos dos produtos científicos e tecnológicos é um dos requisitos para 

educação formativa de um futuro cidadão.  

No que se diz respeito à aprendizagem de conceitos ambientais numa ótica CTS por 

alunos dos primeiros anos da Educação Básica viabilizados através da utilização de Literatura 

Infantil, faz-se necessário o desenvolvimento da habilidade de leitura. Ora, a capacidade da 

escrita e da leitura é um dos maiores bens da humanidade. Poder comunicar-se, expressar 

ideias, conceitos, valores e conhecimentos interpessoalmente ou em grupos e através das 

gerações é, sem dúvida, uma, senão a maior, riqueza que possuímos. De acordo com Carvalho 

(2009, p. 179), “uma pessoa que não saiba ler nem escrever estará́ severamente limitada à 

aquisição de um forte conhecimento científico, da aprendizagem e da educação”. 

Nesse sentido, um material didático com histórias categorizadas como Literatura 

Infantil parece ser um veículo satisfatório e eficiente para desenvolver e/ou fomentar 

discussões na dimensão ambiente/CTS, bem como ajudar no processo de letramento. 

Não existem dúvidas sobre a importância da leitura. Ler faz parte de nosso capital 

cultural formado através dos séculos. A leitura literária emerge, então, como uma fonte de 

pensamentos, emoções e conhecimentos que podem ser guardados e propagados através do 

espaço-tempo. Lajolo (2008, p. 106) afirma que é através da leitura e linguagem que uma 

sociedade pode expressar e discutir, simbolicamente, suas dificuldades, intenções, sonhos. 

Defende a importância da Literatura inserida no currículo escolar, pois faz com que o cidadão 

possa apossar-se da linguagem literária, e assim exercer integralmente sua cidadania.  

A Literatura de provável recepção infantil, por sua vez, tem o poder de encantar e 

trabalhar assuntos por vezes difíceis de serem tratados com crianças na dimensão do 

imaginário, do fantástico, como afirmam Souza (2010), Zilberman (2003), Diogo (1994). Ela 

tem características próprias, sendo uma obra de arte literária direcionada para o público 

infantil, pois é o belo expressado e colocado para apreciação. Desta maneira, é relativa, 
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podendo permitir diversas leituras e provocar emoções (PONTES, 2012, p. 49), que para 

Frantz (2001, p. 16), a Literatura Infantil pode desenvolver no leitor a capacidade de 

percepção das coisas, uma vez que ela é ludismo e fantasia, mas também é questionamento, o 

que pode auxiliar a encontrar respostas para os infinitos questionamentos existentes no 

universo infantil. 

Somando-se a esta opinião, Pontes (2012) afirma que a Literatura constitui-se como 

ferramenta importante para o processo de formação de cidadãos capazes de discutirem, 

analisarem e formarem suas próprias opiniões, ampliando assim os conhecimentos já́ 

existentes. 

Diante disso, as reflexões acerca deste assunto começaram a tomar forma, originando 

a questão foco desta pesquisa: Como viabilizar uma discussão de conceitos ambientais numa 

visão CTS junto a crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental através de histórias 

infantis? 

A hipótese levantada a partir deste questionamento é que as histórias infantis podem 

ser um veículo de fomentação de discussões e introdução inicial de conceitos em questões 

ambientais, numa visão de Ciência, Tecnologia, Sociedade (CTS), auxiliando o fazer docente 

em sala de aula. 

Nesta busca, definiu-se como uma das principais fontes alunos do curso de 

Pedagogia em sua formação inicial, mas que já apresentassem uma relação profissional em 

sala de aula nos anos iniciais da Educação Básica. Isso possibilitou a visita ao seu 

conhecimento da realidade escolar, bem como ao aparato conceitual por eles utilizado. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

A pesquisa desenvolveu-se nos limites físicos do Campus Central da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró/RN, possuindo os seguintes 

objetivos como alvo: 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Escrever uma história infantil que sirva como recurso didático para se trabalhar 

conceitos de meio ambiente nas aulas de Ciências Naturais numa visão CTS para crianças dos 

anos iniciais do nível fundamental de ensino da Educação Básica. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar quais os conceitos ambientais que, na perspectiva dos professores do 

Ensino Fundamental, são considerados os mais difíceis de serem trabalhados em 

sala de aula. 

b) Conhecer as atitudes dos professores a respeito das relações entre Ciência, 

Tecnologia, Sociedade, Ambiente.  

c) Escrever uma história infantil que traga em seu texto elementos fomentadores de 

discussões CTS na área ambiental. 

d) Avaliar o material produzido juntamente com os licenciandos pesquisados. 

O texto aqui apresentado está divido em cinco capítulos: 

O capítulo primeiro está dividido em três partes. A primeira trata do histórico do 

Ensino de Ciências e sua presença na Educação Básica brasileira, sendo enfatizados os anos 

iniciais da Educação Fundamental e sua estrutura legal. A segunda parte apresenta os 

caminhos percorridos pela Literatura Infantil e suas concepções através do tempo. Por último, 

busca-se encontrar os pontos de convergência das duas áreas: Ensino de Ciências e Literatura 

Infantil. 

O segundo capítulo é intitulado “Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTS-

A) nos Anos Inicias da Educação Formal – presença ou ausência?”. Este se centra nas 

questões CTS-A. Em sua primeira parte, busca-se ter uma visão sobre sua origem e 

desenvolvimentos históricos. A segunda parte constitui-se de uma etapa desenvolvida da 

pesquisa que culminou em um Estado do Conhecimento sobre a existência de trabalhos 

desenvolvidos sobre a ótica CTS-A no âmbito dos anos iniciais da Educação Fundamental 

brasileira. 

O terceiro capítulo é voltado para o percurso metodológico desenvolvido na 

pesquisa. Nele há uma descrição do cenário onde se instalou a investigação, a Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte, apresentando tantos seus aspectos históricos quanto 

estruturais e conjunturais do curso de Pedagogia. O segundo ponto contido é o da escolha dos 

instrumentos de pesquisa que foram utilizados, suas definições, estruturas e formas de 

encontrar sua fidedignidade e validade.  

O quarto capítulo está centrado na pesquisa em si. Seu primeiro ponto versa sobre os 

pesquisados, alunos do curso de Pedagogia que já atuam na função docente nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, sendo mostrado tanto o seu perfil quanto suas atitudes em relação ao 

meio ambiente, CTS-A e a Ciência Escolar. Essa discussão é seguida da exposição dos 
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conceitos na área de meio ambiente, eleitos por eles como os mais importantes para serem 

tratados em sala de aula.  

O quinto capítulo apresenta, primeiramente, a escrita de uma história com 

características de Literatura Infantil e elementos introdutórios de discussões ambientais. Uma 

vez escrito o texto, este foi utilizado em uma oficina pedagógica junto a um grupo de alunos-

professores do curso de Pedagogia/UERN. 

Por fim, encontram-se as considerações finais, apresentando pontos como:  

a) Trabalhos em CTS para os anos iniciais do ensino fundamental ainda em pouco 

número; 

b) A Literatura de potencial recepção leitora infantil: é uma vertente de extrema 

valia para ampliar os horizontes da criança, bem como auxiliar numa inserção 

mais agradável de discussões no âmbito da Ciência e Tecnologia;  

c) Questionários: heterogeneidade das respostas e atitudes nem sempre se traduzem 

em comportamentos; 

d) O processo formativo desses alunos-professores é plural, temporal, individual e 

coletivo; 

e) A formação profissional, disciplinar, curricular e experiencial caminham juntas e 

se entrelaçam. A hierarquização de qualquer uma delas é como que atingir de 

forma a mutilar o processo de formação e o próprio ser nele inserido; 

f) A história escrita mostrou-se adequada ao que se propunha. 
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2 ENSINO DE CIÊNCIAS E HISTÓRIAS INFANTIS NOS ANOS INICIAIS DA 

EDUCAÇÃO FORMAL: POSSIBILIDADES DE UMA UNIÃO REAL? 

 

Os seres humanos vivem cercados por conhecimentos científicos e tecnologias. A 

ciência em si tem sido seu objeto de interesse desde as mais remotas épocas e dentro de 

praticamente todas as áreas a ela relacionadas, dentre as quais a área educacional.  

De acordo com Wilsek e Tosin ([201-?]), a educação brasileira encontra-se em uma 

época de grandes desafios e inovações. Os autores apresentam que a própria estrutura escolar 

encarrega-se de expor esse quadro ao se encontrar nela uma palpável fragmentação de saberes 

em disciplinas diversas, um volume enorme de informações imposto pelos currículos e que 

distanciam experiência e pensamento crítico das práticas escolares. Os autores chamam a 

atenção para o ensino de Ciências, afirmando que os alunos, ao travarem contato com seus 

saberes, sentem dificuldade em realizar a junção do conhecimento de sala de aula e a 

realidade onde estão inseridos, não reconhecendo esta ligação no seu dia a dia. Ainda somado 

a este cenário, existe a necessidade de se tornar o ensino de Ciências prazeroso, estimulante, 

incentivador de curiosidade, que leve os alunos a novas dimensões de criticidade. 

Nesta esteira, os autores aludem a questões metodológicas concernentes ao ensino de 

Ciências, dizendo que 

É fato que no ensino de Ciências há a necessidade de um pluralismo 

metodológico que considere a diversidade de recursos pedagógico-

tecnológicos disponíveis e a amplitude de conhecimentos científicos a serem 

abordados na escola. É inegável a contribuição dos trabalhos de pesquisa 

sobre o ensino de ciências mostrando que os estudantes aprendem melhor 

quando participam ativamente das atividades de ensino. Para que isso ocorra 

é necessário uma (re) elaboração dos processos de ensino-aprendizagem que 

vai desde uma mudança dos papéis: de professor (transmissor) e o aluno 

(receptor), até́ a utilização de novas metodologias que possibilitem o aluno a 

construir seu próprio conhecimento tendo o professor como mediador do 

processo. (WILSEK; TOSIN, [201-?]). 

 

Dois pontos chamam a atenção nesse escrito: a pluralidade de metodologias e a 

figura do professor como mediador do processo de construção de conhecimento no ensino de 

Ciências. Ambas parecem convergir para um ponto de encontro na formação inicial do 

professor de Ciências.  

Não apenas os futuros professores, mas os docentes que se encontram em sala de 

aula precisam ter contato durante a sua formação, quer seja inicial ou continuada, com saberes 

que envolvam História e Filosofia da Ciência, bem como estudos em metodologias e técnicas 
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que os instrumentem de maneira teórica e prática. Este processo deve ter como objetivo final 

o seu trabalho em sala de aula, uma vez que é o campo primeiro do fazer docente.  

As discussões empreendidas na busca por uma forma de se desenvolver 

aprendizagens significativas no âmbito da Ciência têm se intensificado a cada dia. Essas 

discussões não se restringem a apenas uma área educacional, mas se estende aos mais 

diversos níveis de ensino, desde crianças da mais tenra idade até a seara de formação 

continuada de profissionais da educação. 

Em meio a esse emaranhado de possiblidades de discussões, a partir de pontos de 

vista dos mais distintos e divergentes possíveis, um que se destaca é o da importância da 

utilização da História e da Filosofia da Ciência em sala de aula. Ao se posicionar nesse 

sentido, Bastos (1998, p. 47) defende que “a História da Ciência pode ser um lugar onde o 

professor busca inspiração para definir conteúdos essenciais, sequências de conteúdos, 

atividade de ensino (incluindo aulas práticas), exemplos, perguntas e problemas a serem 

estudados pelos alunos”.  

De acordo com Silva (2012), a literatura especializada nessa área declara que o 

estudo da História e da Filosofia da Ciência pode auxiliar na aprendizagem de teorias 

científicas e abrir caminhos para discussões concretas sobre a natureza do conhecimento 

científico, podendo levar a uma melhoria da compreensão da natureza da Ciência e, assim, 

ajudar na desconstrução de uma visão deturpada e equivocada da Ciência. Segundo o autor, 

desta maneira “procura-se uma educação que vise a minimizar a fragmentação intelectual, 

fato constantemente encontrado nas salas de aula, inserindo-a num panorama mais amplo”. 

(SILVA, 2012, p. 3). 

Além disso, Penitente e Castro (2010, p. 235) assinalam a importância da utilização 

da dimensão histórica ao afirmar que “as pessoas constroem historicamente o que conhecem, 

e nesse sentido o conteúdo parece se tornar mais atrativo e mais próximo do universo 

cognitivo do aluno e da aluna”. 

A formação de professores para o ensino de Ciências Naturais não deve prescindir de 

conhecimentos históricos e filosóficos que os levem a ter uma visão dos caminhos percorridos 

pela Ciência ao longo da evolução da humanidade.  Mathews (1998 apud El-Hani, 2006) 

aponta a necessidade de pesquisadores e professores terem um conhecimento, mesmo que 

modesto, desta área. Acrescenta que os docentes devem apresentar pelo menos três 

competências, “(i) conhecimento e a apreciação da ciência que ensinam, (ii) alguma 

compreensão da História e Filosofia da Ciência, (iii) alguma teoria ou visão educacional que 

informe suas atividades em sala de aula”. (MATHEWS, 1998 apud EL-HANI, 2006, p. 04). 
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A relevância desses pontos para a formação de professores é corroborada por 

Penitente e Castro (2010), e acrescentam que: 

Conhecer o passado, os conhecimentos anteriores e compreender sua 

evolução e as diversas visões que os explicam permitem ao professor 

entender o papel da ciência como um recorte da realidade que se relaciona 

com outras áreas e atividades humanas. Nesse sentido, o professor e a 

professora, ao entenderem a evolução histórica e filosófica dos conteúdos 

científicos, poderão conhecer as facilidades e dificuldades que se colocaram 

na evolução dos mesmos, utilizando-a como recurso em suas atividades 

didáticas, de estratégias de ação em sala de aula, na análise do que se deve 

ou não ensinar aos alunos e alunas. (PENITENTE; CASTRO, 2010 p. 236). 

 

Ao se buscar uma melhor formação em Ensino de Ciências Naturais, partindo do 

exposto acima, futuros professores devem ter contato com conhecimentos históricos desta 

área. Dentre estes profissionais encontram-se os de Pedagogia. Os futuros pedagogos têm 

como um dos seus principais campos de atuação o fazer docente junto aos anos iniciais da 

educação fundamental.  

É exigido dos professores do Ensino Fundamental em seus anos iniciais que tenham 

conhecimentos nas mais diversas áreas de ensino, inclusive na de Ciências Naturais. Esta 

exigência mostrou-se de formas diversas ao longo do século XX. O Brasil e o mundo 

passaram por mudanças sociais, conjunturais, políticas, culturais, entre outras, que afetaram 

frontalmente o ensino e o modo de se ver a Ciência. Ante o exposto, passar-se-á a discorrer 

sobre os caminhos trilhados pelo ensino de Ciências ao longo do século XX. 

 

2.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS NO BRASIL – UMA BREVE 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

O Brasil, assim como outros países que foram colonizados, não apresenta uma 

tradição científica antiga. Países como Inglaterra e Itália possuem políticas educacionais de 

ensino, inclusive na área de Ciências, que datam do século XVIII, enquanto que no Brasil esta 

preocupação começa a ocorrer por volta do início do século XX. (HENNING, 1986; 

KRASILCHIK, 1987; DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002). 

No início do século XX, o país encontrava-se em rápido crescimento industrial. Este 

desenvolvimento levou a necessidade de se preparar melhor trabalhadores e até mesmo a 

população geral dentro da área de Ciências a fim de que estes pudessem lidar com os avanços 

tecnológicos e atenderem às expectativas de mão de obra preparada e capacitada. As escolas 
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industriais que na época preparavam trabalhadores e técnicos não respondiam mais ao que se 

esperava dos trabalhadores do novo século. Fazia-se urgente uma nova estruturação de ensino. 

Esse processo de estruturação de ensino, no que se diz respeito à área de Ciências, no 

entanto, foi lento. O ensino escolar era tradicional, memorístico, propedêutico, estimulando à 

passividade discente e pautado, predominantemente, em modelos estrangeiros. Os livros de 

Ciências eram simples traduções de seus originais europeus baseados na ideia de Ciência 

perene do século XIX, e introduzidos nas escolas sem que houvesse uma avaliação crítica do 

seu conteúdo ou que se levasse em consideração a própria realidade brasileira. 

O ensino no Brasil encontrava-se apenas na direção da preparação de seus alunos 

para universidade, tendo como base um currículo rígido e fechado, não existindo uma 

orientação para o preparo de especialistas em áreas de trabalho que agora se tornavam cada 

vez mais importantes. Disciplinas científicas eram deixadas em segundo plano, sendo 

ministradas apenas nos dois últimos anos do então chamado curso ginasial e durante o 

colegial. 

A fim de sintetizar os fatores evolutivos do aparelho educacional dos anos de 1930 

até 1970, Romanelli (1998) apresenta um painel em que faz um levantamento dos fatores 

atuantes na organização e evolução do ensino, tais como o sistema econômico, a herança 

cultural, a demanda social da educação e o sistema de poder, e ainda como tais fatores 

perpassaram por toda a concepção de ensino durante este período, contribuindo com a 

formação de um complexo sócio-econômico-político-social e buscando corresponder às 

exigências da sociedade existente. Em virtude da estratificação social, a escola atendia apenas 

uma parte da aristocracia, e tendo como função social a formação daqueles que constituiriam 

os quadros da política, da administração do Estado e a “inteligência do regime”. No entanto, a 

intensificação do processo de urbanização, que teve na industrialização crescente a sua causa 

principal, passou a criar um desequilíbrio. A estreita oferta de ensino começou a se chocar 

com a crescente procura. A passagem do modelo econômico agrário-exportador para o 

urbano-industrial instituiu a necessidade por recursos humanos. 

Não se pode deixar de falar aqui no movimento da Escola Nova, ocorrido no mundo 

e, por conseguinte, no Brasil também. De acordo com Zaleski (2013), este movimento teve 

como um dos precursores Adolphe Ferrière. Ele apresentava severas críticas ao ensino 

tradicional, enxergando a educação como uma atividade espontânea, pessoal, ativa e 

produtiva. Criou cerca de trinta itens que apresentava como básicos para o novo modelo 

proposto. As escolas que por ventura quisessem integrar-se a essa nova visão de educação 

deveria cumprir pelo menos 2/3 dos itens. A autora resume esses pontos como: 



23 

 

a. A educação deveria ser integral: ou seja, incluir os aspectos 

intelectual, moral e físico; 

b. A educação teria que ser ativa, prática, incluindo trabalhos manuais, 

que deveriam ser obrigatórios e individualizados; 

c. Deveria ser autônoma: ou seja, os alunos deveriam ter liberdade para 

escolher seus caminhos de aprendizagem; 

d. Era necessário que a educação ocorresse de forma autônoma, no 

sentido de ocorrer em regime de internato e co-educação (ou seja, meninos e 

meninas estudando juntos). (ZALESKI, 2013, p. 56). 

 

Neste cenário desenvolve-se a primeira metade do século XX. Porém, com o advento 

da II Guerra Mundial, tudo muda de figura. A Grande Guerra ao deixar um rastro de 

destruição de proporções catastróficas nunca antes conhecida pela história, também 

impulsionou descobertas científicas e tecnológicas que mudaram toda realidade do planeta, 

afetando praticamente todas as áreas, inclusive a do ensino de Ciências. Esta cresceu em todos 

os níveis de ensino, pautada no reconhecimento da essencialidade do conhecimento científico 

e tecnológico para um desenvolvimento econômico, cultural e social de maneira concreta. 

(KRASILCHIK, 2000).  

No Brasil, as propostas educacionais de transformação escolar pertencentes ao 

movimento de Pioneiros da Escola Nova ganharam espaço. Vale salientar aqui um de seus 

objetivos principais, o que apresentava para o ensino de Ciências a substituição de métodos de 

ensino tradicional por uma metodologia ativa, que levasse o aluno a não ser mero espectador 

de uma gama de conhecimentos científicos que eram despejados sobre ele durantes as aulas, 

mas sim que ele interagisse com esses conhecimentos em situações de laboratório. (SILVA, 

2012). 

Essa meta deveria atingir também os livros didáticos, uma vez que estes não 

respondiam mais ao que se desejava para o ensino da época. Muitas das suas informações 

tornaram-se obsoletas após a Grande Guerra e mesmo assim ainda continuavam a serem 

difundidas em sala de aula.  

Essa preocupação foi grandemente maximizada com o lançamento da primeira 

cápsula espacial pela então União Soviética denominada de Sputnik, foi lançada no dia 04 de 

abril de 1957, provocando uma crise em todo o bloco capitalista. Esse período, intitulado por 

muitos de “Síndrome do Sputnik”, desencadeou uma profunda mudança na área científica. 

Era o início da corrida espacial e do acirramento da Guerra Fria, que marcaria toda a década 

de 1960 e as seguintes. Era urgente uma reforma no ensino a fim de que fossem formados 

especialistas que propiciassem o desenvolvimento científico-tecnológico e, assim, pudessem 

fazer frente às conquistas realizadas pelo bloco socialista.  
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Em 21 de dezembro de 1961 é promulgada no Brasil a Lei nº 4.024, que versava 

sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Esta lei, pioneira no assunto em 

pauta, motivou mudanças profundas na educação de Ciências, alterando seu currículo e, 

juntamente com ele, a formação dos seus professores.  

Como objetivo central do processo de mudança centrava-se no homem comum. Este 

deveria ser preparado para tomar decisões, resolver problemas, pensar lógica e racionalmente. 

Não se deveria pensar apenas em especialistas nas áreas científicas, mas naqueles que 

formavam todas as outras áreas constituintes da nação. Era a busca pela democratização do 

ensino, visando oportunizá-lo a todos. Adentrava-se agora no campo da formação do cidadão. 

Essa formação não era tão simples. Para fazer com que o cidadão, qualquer que fosse 

seu interesse profissional, pudesse desenvolver as habilidades buscadas pela nova LDB, 

entendia-se que este deveria ter acesso à forma de pensar dos cientistas. 

Desenvolveu-se, então, a proposta, concretizada pela Lei nº 4.024 de 1961, de que 

todos os alunos do sistema escolar oficial deveriam vivenciar o Método Científico em sala de 

aula, desde a mais tenra idade. Defendia-se que essa vivência propiciaria ao aluno condições 

extremamente importantes na sua formação como cidadão participativo da nova realidade 

mundial. Ele deveria ser detentor das capacidades, já aqui apontadas, de tomar decisões 

pertinentes (e não simplesmente pelo senso comum), resolver problemas nas suas áreas de 

atuação, pensar lógica e racionalmente, negando qualquer tipo de influência não científica, 

tornar-se-ia o próprio aluno um fator de avanço científico e social.  

 A formação de professores na área de Ciências foi mudada radicalmente. O enfoque 

dado passou a ser o Método Científico. Aqueles que se candidatavam a tal profissão deveriam 

ser treinados na sua utilização em sala da aula. Esta atitude concretizou-se de forma extrema, 

deixando de lado até os próprios conteúdos curriculares da disciplina escolar de Ciências 

Naturais em função do Método Científico. O que interessava era que o professor tivesse o 

domínio de Método, mesmo em detrimento do domínio do conteúdo. 

Os livros didáticos foram renovados seguindo a nova proposta educacional. Passaram 

a tentar viabilizar a utilização do Método Científico e suas técnicas.  Alguns livros chegavam 

a deixar em segundo plano os conteúdos escolares, dedicando capítulos inteiros a aplicação do 

Método. (KRASILCHIK, 1987; HENNING, 1986). 

Todo esse agir, infelizmente, não atingiu seus objetivos. O Método Científico passou 

a ser desenvolvido apenas nos grandes centros e, mesmo assim, muitos dos professores ao 

utilizarem os livros avançavam diretamente para os capítulos de conteúdos puros, não 

utilizando os conhecimentos ali expostos sobre a metodologia aconselhada.  
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Em 1964, o Brasil sofre uma reestruturação política radical. Os militares tomam o 

poder governamental do país através de um golpe militar, passando a reprimir todo e qualquer 

movimento que indicasse algum tipo de resistência ao novo governo. Dessa forma, a educação 

foi atingida frontalmente. Com o chamado “milagre brasileiro”, que se baseou em captação de 

recursos externos, o novo governo passou a trabalhar no intuito de modernizar e desenvolver 

o país, passando a investir no ensino de Ciências. Acreditava-se que um ensino de qualidade 

na área de Ciências traria grandes contribuições para a formação de mão de obra qualificada e 

tão necessária para o crescimento nacional.  

Tomando o ensino como uma de suas prioridades meio para se atingir os fins, em 

1971 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 5.692/71. Esta nova Lei 

buscava atender às demandas do desenvolvimento através da formação de trabalhadores, 

fundamentando-se em dois princípios, o da terminalidade, uma vez que prepararia o jovem 

para ingressar diretamente no campo de trabalho, e o da continuidade, direcionando o preparo 

do jovem para o ensino superior. Assim, nasce o que foi denominado Educação Geral e 

Formação Específica. 

A escola pública, como arma primeira da nova política educacional, tem então sua 

grade curricular alterada a fim de dar espaço às novas matérias destinadas ao preparo de mão 

de obra capacitada. Assim sendo, as disciplinas científicas ficaram, de certa forma, 

esfaceladas em meio a tantas mudanças, levando o curso secundário a uma perda de 

identidade e, por conseguinte, a um processo de desvalorização da escola pública que, antes 

conhecida por sua excelência educacional, passou a não preparar de forma adequada nem o 

profissional para o campo de trabalho, nem o aluno que buscava o ensino propedêutico para o 

ingresso na universidade. 

É neste período que uma preocupação com relação ao Meio Ambiente e à Saúde 

passa a integrar o currículo escolar. Com o passar dos anos, isso levou a LDB a sofrer 

mudanças na tentativa de ser adaptada à realidade posta a época, tornando-a mais 

possivelmente exequível.  

Como exemplo claro disso, com relação à formação dos professores de Ciências, é 

criado através da Resolução nº 30 de 1974 o curso de Licenciatura em Ciências. Este curso 

objetivava formar professores para o ensino de Ciências e Matemática dos 4 últimos anos do 

ensino de 1º grau. Ao entrar na universidade, o aluno teria um tronco comum de disciplinas 

que o habilitaria a ensinar Ciências e Matemática, sendo seguido por um curso complementar 

que o fundamentaria para ensinar especificamente Biologia, Física, Química ou Matemática, à 
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sua escolha.  Esta resolução foi duramente criticada, pois não atendeu as expectativas, 

formando um grande número de professores despreparados e dependentes do livro didático.  

No início dos anos 80, o quadro já apresentava algumas variações. Uma vez que a 

nação passava por um momento de transição política, onde se visualizava a esperança de um 

retorno ao governo civil. Sentia-se a necessidade de serem discutidas as implicações sociais e 

políticas da produção e aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos, tanto com 

relação à sociedade quanto em sala de aula. Além disso, a questão do mito que a Ciência 

possuía a resposta para tudo precisava ser derrubado. Era o momento de se tentar fazer com 

que o currículo proporcionasse ao aluno as ferramentas necessárias para que ele fosse o 

construtor do seu próprio saber. Além do conhecimento, deveria formar habilidades e atitudes 

que o ajudariam na caminhada de se tornar um cidadão trabalhador. 

Frente a todos esses questionamentos surgem tendências progressistas na educação, 

tais como a Educação Libertadora e a Pedagogia Crítico-Social dos conteúdos. No entanto, 

apesar dessas tendências passarem a fazer parte integrante da constelação educacional da 

nação, não aconteceu uma renovação com relação ao método de ensino-aprendizagem. A 

crença no Método Científico e na sua técnica da redescoberta permanecem vivas no âmbito 

escolar.  

Já em 1990, o cenário era outro. Em 1988, foi promulgada a Nova Constituição 

Federal Brasileira, sonhada desde a segunda metade dos anos de 1970, e conhecida, por ter 

sido escrita com a participação das mais diversas áreas da sociedade, como “a constituição 

cidadã”. Diante dessa nova realidade, o ensino também necessitou de mudanças urgentes.  

A própria Constituição, buscando garantir mudanças educacionais que atendessem a 

este clamor, determinou no seu próprio escopo em seu art. 210, caput: “Serão fixados 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica 

comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais”. (BRASIL, 1988). 

Objetivava-se com essa atitude viabilizar na forma de lei a criação de uma nova LDB 

que viesse a permitir a formação do tão buscado cidadão crítico, criativo e histórico. 

Questionava-se também sobre a função social do ensino, bem como a quais grupos este 

atendia e qual sua finalidade. 

Na área de ensino de Ciências o desafio era o de formar nos alunos um pensamento 

crítico, participativo, criativo e intelectual para que eles pudessem dominar o meio físico e 

social no quais estivessem inseridos. Não se tinha como alvo final a formação de pequenos 

cientistas, tão desejada nos anos de 1960. 
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Começou-se a pensar no conteúdo como um elemento de conexão entre o que se 

aprende na escola e a realidade social do alunado. O desenvolvimento intelectual do aluno foi 

considerado de grande relevância a fim de se atingir novos níveis de conhecimento.  

A avaliação era outro ponto que tinha que ser levado em consideração. A concepção 

de uma avaliação contínua e permanente foi cada vez mais difundida. Ela respaldaria o 

processo educativo, uma vez que serviria de fonte de informações sobre o processo, além de 

apresentar os progressos, comportamentos e atuação dos alunos nos vários âmbitos da 

aprendizagem. 

Diante do exposto, é criada em 1996 a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9394/96, o que gerou, mais uma vez, mudanças significativas no cenário 

educacional brasileiro, gerando, dentre outras diretrizes, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) para o Ensino Fundamental. 

 

2.1.1 PCN e sua organização curricular 

 

A proposta de conteúdos curriculares mínimos que atendessem à diversidade de 

realidades existentes no Brasil é sonhada desde muito tempo e corporificada na forma de 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que teve seu nascimento no ano de 1988, quando o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), ao analisar as propostas curriculares existentes, 

definiu que o ensino precisava avançar além dos conteúdos apresentados, além do que se 

apresentava do que deveria ser ensinado, mas também adentrando no campo do como ensinar. 

Nascem então os PCN, que podem ser definidos como sendo um conjunto de documentos 

formado para ser visto como uma referência tanto para reflexão como para ser utilizado como 

norteador na busca de uma mudança educacional no Brasil. 

Estes documentos tentam atingir todas as áreas de ensino da Educação Básica, 

apresentando a seguinte divisão: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, 

Geografia, Arte e Educação Física. Os PCN apresentam ainda cinco documentos referentes 

aos temas transversais. Deve-se ainda destacar que as diretrizes curriculares, que deram 

origem aos PCN, preconizam ainda, na estrutura curricular, uma Base Nacional Comum 

(BNC) e um espaço denominado de parte diversificada do currículo, sendo que este último 

tem como objetivo a incorporação de conteúdos diversos, como temáticas locais, assuntos 

atuais, etc. 

A escola, como ambiente de desenvolvimento prático por excelência dos PCN, para 

que possa viabilizar de forma adequada a implementação do projeto, tem sua estrutura 
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curricular mudada no que se diz respeito ao sistema de aulas. O sistema adotado pela LDB 

anterior era o de séries. Estas tinham duração de um ano. Dentro de seus parâmetros de 

avaliação, a ascensão à série seguinte se daria através de notas quantitativas. 

Com a nova proposta, é aconselhado que o sistema mudasse de séries para ciclos. O 

ciclo tem duração de dois anos, o que pode propiciar aos professores uma maior liberdade no 

que tange tanto ao desenvolvimento dos conteúdos curriculares de todas as disciplinas, quanto 

ao processo avaliativo, uma vez que teriam mais tempo para conhecer o seu aluno de forma 

mais profunda e completa e, dessa forma, teriam uma maior segurança para intervir nos 

processos educativos, visando o alcance de sua aprendizagem. O Ensino Fundamental ficaria 

composto por 4 ciclos, com duração de dois anos cada, perfazendo um período mínimo de 8 

anos, atendendo crianças e adolescentes, em geral, na faixa etária dos 7 aos 14 anos. 

Com o passar do tempo e revisões avaliativas do processo educacional, outra 

mudança ocorreu, tornando o sistema de Ensino Fundamental composto não mais por ciclos 

ou séries, mas por anos. Passou-se a exigir 9 anos de educação fundamental formal, sendo 5 

destes dedicado ao Ensino Fundamental menor (dos 06 a 11 anos) e o restante para o 

Fundamental Maior (dos 11 a 14 anos). 

A apresentação dos conteúdos também foi alterada. Na LDB anterior, estes eram 

expostos como Bloco de Conteúdos, sendo cada um fechado em si mesmo. Com as novas 

diretrizes, passaram a utilizar o que se conhece por Blocos Temáticos, ou seja, blocos de 

temas que têm o intuito de não serem tratados isoladamente, mas que possam ampliar a visão 

dos alunos no que concerne a terem uma formação crítica e social mais sólida. 

Cada área possui seus blocos temáticos específicos, que apesar de possuírem 

particularidades intrínsecas (conceitos, metodologias, instrumentais, por exemplo), não são 

fechados, podendo estabelecer pontes de discussões com outras áreas de conhecimento.  

Um ponto de convergência de todas as referidas áreas de conhecimento encontra-se 

na formatação de seus conteúdos. A fim de atenderem todos os objetivos da proposta e para 

ampliar a compreensão da temática em foco, os conteúdos passam a se dividir em três: 

conceituais, procedimentais e atitudinais. (COLL et al., 2000). 

a) Conteúdos Conceituais – dizem respeito às definições, conceitos, definições, 

dados e fatos trabalhados por determinada área, visando organizar a realidade, 

levando o aluno à construção ativa das capacidades intelectuais para operar com 

símbolos, ideias, imagens e representações.  

b) Conteúdos Procedimentais – têm a ver com procedimentos práticos, expressando 

um saber fazer. Devem levar o aluno à tomada de decisões e desenvolvimento de 
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ações de maneira consciente a fim de se atingir metas estabelecidas. Neste tipo de 

conteúdo encontramos como fazer uma pesquisa, um resumo, como agir em uma 

excursão no que se diz respeito à coleta de dados, por exemplo. 

c) Conteúdos Atitudinais – preocupam-se com a formação de atitudes, valores, 

crenças junto aos alunos no que se diz respeito ao conhecimento, ao professor, aos 

colegas, a disciplina, as tarefas e a sociedade. É a difusão de valores que 

perpassam por todo o contexto escolar e social.  

Fumagalli (1998) ao defender o ensino de Ciências nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental argumenta que este ensino apresenta-se, mesmo em diferentes acepções por 

parte dos professores, como um corpo de conhecimento que contém conceitos, procedimentos 

e atitudes: 

A ciência escolar, portanto, está construída por um corpo de conteúdos que 

contêm conceitos, procedimentos e atitudes selecionados a partir de um 

corpo científico erudito. Tomamos como referente esse conhecimento 

erudito e temos o propósito de que as crianças, através do ensino escolar, 

cheguem a obter uma visão conceitual, de procedimentos e atitudes 

coerentes com a científica. (FUMAGALLI, 1998, p. 20). 

 

Estes conteúdos ainda são alvo de muitas dúvidas. Sua implementação de forma 

expressiva no processo ensino-aprendizagem impõe uma formação profissional direcionada 

por parte dos professores que serão os verdadeiros empreendedores do projeto.  

Essas dúvidas, que perpassam a leitura do documento PCN quanto à execução em 

sala de aula de um fazer docente que dê conta da utilização de tais conteúdos acima expostos, 

são aumentadas com o acréscimo de um montante de saberes que devem ser trabalhados 

também pelos professores e que se encontram sob o título de Temas Transversais.  

Os Temas Transversais nascem de um conjunto de preocupações de cunho social 

que, por sua urgência em níveis regionais, nacionais e mundiais, devem ser tratados de forma 

sistematizada pela escola. Essas discussões não podem ficar restritas dentro do ensino das 

áreas clássicas, mas também devem perpassar todas as ações e relações que formam o 

convívio escolar.  

Nos primeiros ciclos do Ensino Fundamental foram eleitos por seu caráter de 

urgência cinco assuntos para serem trabalhados como temas transversais: Ética, Saúde, Meio 

Ambiente, Orientação Sexual e Pluralidade Cultural. Cada um tem um importante papel a 

desempenhar na vida não apenas dos alunos, mas da sociedade como um todo, como vemos 

ao conhecer um pouco mais sobre eles: 



30 

 

a) Ética – Diz respeito às condutas humanas, comportamento das pessoas em 

relação aos outros. Como agir diante de determinadas situações. Trabalha muito 

na área de respeito mútuo. 

b) Pluralidade Cultural – Como interagir com a diversidade cultural brasileira, 

rompendo conceitos, preconceitos e discriminações na busca, através do 

conhecimento e da aprendizagem do outro, pela compreensão entre grupos de 

culturas diferentes.  

c) Saúde – Direciona-se na discussão de autocuidado que os alunos devem possuir, 

bem como da compreensão da saúde como direito e responsabilidade pessoal e 

social. 

d) Meio Ambiente – Trata das relações existentes entre os seres vivos e elementos 

físicos em uma perspectiva sócio-econômica-ambiental, a fim de atingir 

crescimento cultural, qualidade de vida e equilíbrio mental. 

e) Orientação Sexual – Visa informar e questionar com os jovens o exercício da 

sexualidade de forma responsável e prazerosa, sem que isso venha lhes prejudicar 

na sua vida futura, através de discussões e problematizações de questões acerca 

da sexualidade, reavaliando posturas, crenças e tabus.  

Sancho (1998), ao tecer comentários sobre a origem dos Temas Transversais e seu 

lugar no currículo, alerta que a educação escolar não apenas passou a ser um direito, mas 

também um dever para todos os cidadãos e cidadãs, o que faz surgir a cada dia mais 

exigências sobre ela, no sentido de que dê respostas a problemas sociais. Por outro lado, a 

escola também passa a receber cada vez mais críticas tanto pela dificuldade para resolver 

problemas que não nasceram a partir dela quanto para as soluções destes, e que não estão ao 

seu alcance.  

De acordo com a autora, espera-se que a escola represente um papel educativo e 

moralizador, uma vez que a família e outras instituições têm perdido a sua capacidade de 

transmitir de forma eficaz valores e pautas culturais de coesão social. A escola, nesse cenário, 

deveria infundir valores e atitudes cívicas e éticas, formando cidadãos e cidadãs de tal forma 

que eles não sejam alfabetizados apenas em linguagem e escrita, mas também no uso e 

compreensão de linguagens audiovisuais e informática. Objetiva-se, assim, a construção de 

um sujeito que apresente um conhecimento cultural de base e que lhe possibilite situar uma 

determinada informação, dando-lhe sentido, o que o preparará para um mercado de trabalho 

cada vez mais exigente.  
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Inseridos nesse quadro escolar, os Temas Transversais devem perpassar todas as 

áreas de conhecimento propostas nos PCN, juntamente com os conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais referentes a cada uma delas.  

Passa-se aqui a ter como alvo de discussão a parte do documento que se refere a 

Ciências Naturais. 

 

2.1.2 Os PCN de Ciências Naturais 

 

Os PCN abarcam as áreas de conhecimentos direcionadas para o Ensino 

Fundamental da Educação Básica. Dentre elas, destaca-se aqui a de Ciências Naturais.  

No que se diz respeito aos objetivos dos Parâmetros, todas as áreas procuram 

desenvolver nos alunos determinadas capacidades, algumas específicas e outras gerais. Com 

relação a Ciências Naturais, busca-se gerar junto aos discentes determinadas competências 

que lhes tornem possível atingir uma compreensão do mundo que os cercam e que, assim, 

possam atuar como indivíduos e como cidadãos, utilizando conhecimentos de natureza 

científica e tecnológica.  

Visando o que foi apresentado acima, os próprios PCN (BRASIL, 1997) afirmam 

que ao final do ensino fundamental os alunos devem ter atingido capacidades que os 

possibilitem a: 

a) Compreender a natureza como um todo, onde o ser humano é parte 

integrante e agente de transformação do mundo em que vive; 

b) Identificar relações entre conhecimento científico, produção de 

tecnologia condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução 

histórica; 

c) Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais 

a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática 

conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidas no aprendizado 

escolar; 

d) Utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

e) Combinar leituras, observações, experimentação, registros, etc. para 

coleta, organização, comunicação, discussão de fatos e informação; 

f) Valorizar o trabalho em grupo, ação crítica e cooperativa para a 

construção coletiva do conhecimento; 

g) Compreender a saúde como bem individual e comum que deve ser 

promovido pela ação coletiva; 

h) Compreender a tecnologia com meio para suprir necessidades humanas, 

distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao 

equilíbrio da natureza e do homem. (BRASIL, 1997, p. 31). 

Vê-se a magnitude desses objetivos, que numa estrutura escolar tradicional a sua 

efetivação seria quase que inexequível. Para que se possa vislumbrar uma efetivação dessas 
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metas, faz-se necessária uma mudança estrutural, pessoal, organizacional da própria escola. 

Neste sentido, buscando atingir esses alvos, o ensino de Ciências tem sua estrutura curricular 

alterada.  

Diante dessa realidade, os conteúdos, divididos em conceituais, procedimentais e 

atitudinais, dirigem-se na direção de tornar exequível a obtenção das capacidades pretendidas 

por todo o documento. Exemplificando, pode-se dizer que os conteúdos especificam o 

seguinte: 

a) Conteúdos Conceituais – Partindo de um conjunto de conceitos centrais que 

levam o aluno a compreensão de fenômenos naturais numa ótica de relação 

reflexiva e de troca com os conhecimentos tecnológicos, aproveitando-se dos 

conhecimentos prévios dos alunos e ideias explicativas do senso comum acerca de 

natureza e tecnologia. 

b) Conteúdos Procedimentais – Neste sentido, os alunos devem ter acesso à criação 

de aptidões específicas relacionadas aos modos de indagação, como selecionar e 

elaborar conhecimentos e, assim sendo, desenvolverem habilidades de grande 

importância, tais como a de observar, comparar, registrar, analisar, sintetizar, 

interpretar e comunicar conhecimentos. 

c) Conteúdos Atitudinais – Estão atrelados diretamente ao desenvolvimento de 

posturas e valores humanos na elaboração de ações reflexivas entre ser humano, 

conhecimento e ambiente.  

De acordo com os próprios PCN, esses conteúdos devem ser apresentados em um 

formato específico, o de blocos temáticos. Afirma o documento que: 

Os conteúdos não serão apresentados em blocos de conteúdos, mas em 

blocos temáticos, dada a natureza da área. Estão organizados em blocos 

temáticos para que não sejam tratados como assuntos isolados. Os blocos 

temáticos indicam perspectivas de abordagem e dão organização aos 

conteúdos sem se configurarem como padrão rígido, pois possibilitam 

estabelecer diferentes sequências internas aos ciclos, tratar conteúdos de 

importância local e fazer conexão entre conteúdos dos diferentes blocos, das 

demais áreas e dos temas transversais. (BRASIL, 1997, p. 33). 

Para a área de Ciências Naturais, foram então fixados pelos PCN quatro blocos 

temáticos específicos, que são: Ambiente, Ser Humano e Saúde, Recursos Tecnológicos e 

Terra e Universo.  Os três primeiros estão presentes nos anos iniciais Ensino Fundamental (1º 

ao 5º ano). O quarto bloco temático só se juntará a eles a partir da segunda fase do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano). 
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Tratando-se do Ensino Fundamental Anos Iniciais, os três blocos temáticos têm 

características bem delimitadas: 

a) Ser Humano e Saúde – É orientado pela concepção de corpo humano como um 

sistema integrado. Este vai interagir também como o ambiente e, assim, refletir a 

história de vida do aluno, devendo ser visto como um todo dinâmico. 

Portanto, o conhecimento sobre o corpo humano para o aluno deve estar 

associado a um melhor conhecimento do seu próprio corpo, por ser seu e por 

ser único, e com o qual ele tem uma intimidade e uma percepção subjetiva 

que ninguém mais pode ter. Essa visão favorece o desenvolvimento de 

atitudes de respeito e de apreço pelo próprio corpo e pelas diferenças 

individuais. (BRASIL, 1997, p. 38). 

Há aqui também uma busca por entender as relações do todo anatômico e fisiológico. 

Assuntos como crescimento, alimentação, ciclo vital e sexualidade humana são alguns dos 

assuntos que fazem parte desse bloco temático. 

b) Recursos Tecnológicos – É inquestionável a importância da tecnologia na 

história da humanidade. O seu uso definiu e foi definido pelas exigências e 

necessidades humanas ao logo do tempo. Apesar disso as discussões a respeito 

dela, de seu uso, suas relações e influências sociais, econômicas, políticas, ainda 

precisam ser mais concretizadas no âmbito educacional, e por isso a criação 

desse bloco temático. 

De acordo com os PCN, “sua presença neste documento decorre da necessidade de 

formar alunos capacitados para compreender e utilizar recursos tecnológicos, cuja oferta e 

aplicação ampliam-se significativamente na sociedade brasileira e mundial”. (BRASIL, 1997, 

p. 40). 

c) Ambiente – É inquestionável a importância da discussão das questões 

ambientais em todas as esferas da sociedade. Não se pode mais basear ações e 

posicionamentos pessoais e grupais a partir do senso comum, que gerou o 

desenvolvimento por parte dos indivíduos de representações sobre o meio 

ambiente com pouquíssima rigorosidade do ponto de vista científico. A escola, 

então, passa a ter o dever de trabalhar com a temática ambiental, fortalecendo-a, 

uma vez que: 

Como conteúdo escolar, a temática ambiental permite apontar para as 

relações recíprocas entre sociedade e ambiente, marcadas pelas necessidades 

humanas, seus conhecimentos e valores. As questões específicas dos 
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recursos tecnológicos, intimamente relacionadas às transformações 

ambientais, também são importantes conhecimentos a serem desenvolvidos. 

(BRASIL, 1997, p. 35). 

Assim sendo, a escola tem o dever de provocar a revisão dos conhecimentos, 

valorizando-os e procurando enriquecê-los do ponto de vista científico. Os professores e 

alunos devem construir saberes e posicionamentos embasados e fundamentados em fatos, a 

partir da clareza, inteligibilidade e racionalidade.  

Existe um quarto bloco temático chamado Terra e Universo. No entanto, este só é 

estudado juntamente com os três blocos aqui apresentados na segunda fase da Educação 

Fundamental, não sendo estudado nos seus anos iniciais.  

O ensino estruturado em blocos de temas modifica a organização dos currículos 

regionais e locais frontalmente. Os PCN defendem que essa nova postura traz inúmeras 

possibilidades, permitindo ao educador criar e organizar seus planejamentos de acordo com 

sua realidade. Enfatizam sempre a novidade de que cada assunto trabalhado nos blocos pode 

ser exposto aos alunos como tema, o que facilita o tratamento interdisciplinar das Ciências 

Naturais, tornando-a mais aberta para atender e se adequar a realidade e características de 

cada aluno. De acordo com essa linha de pensamento, os temas poderiam surgir dos mais 

variados locais, de forma aleatória, podendo, por exemplo, nascer a partir de um filme, uma 

notícia, uma música, e se transformar em um tema de investigação. 

Isso provoca outra situação, a diretriz de que os professores devem estar preparados 

para trabalhar com essa gama de conhecimentos e de informações. Não podemos esquecer 

que todas as áreas de conhecimento presentes no documento legal possuem seus próprios 

blocos temáticos, e que estes buscam formar habilidades específicas junto aos alunos. Rocha 

(1998) critica essa orientação ao denunciar que os PCN não foram criados de forma a 

propiciar um bom entendimento aos professores habilitados em escolas de Ensino Médio, 

magistério, ou não habilitados, o que deveria ter sido levado em consideração, uma vez que a 

presença dos citados grupos de professores é significativa, sendo apresentada pelos próprios 

autores do documento que cerca de 40% dos professores situados na zona rural não possuíam 

formação mínima exigida por lei, agravada a questão pelo fato de que 10% desses docentes 

detinham apenas o nível de educação fundamental completa ou incompleta.  O autor acusa 

que inclusive falta ao professor da escolarização dos anos iniciais a habilidade até para ler 

todo o material volumoso em que se apresentam os PCN.  
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Entende-se nesse trabalho que conhecer o percurso histórico de qualquer área pode 

ampliar a visão daqueles que por ela se interessem. Isso não seria diferente na relação entre o 

Ensino de Ciências e a formação do profissional da educação.  

O ensino de Ciências tem percorrido caminhos tortuosos, em determinados 

momentos mais turbulentos do que outros, no entanto, sempre exigindo uma reflexão maior a 

respeito de seus objetivos e formatos. Ao se conhecer a sua história, erros, acertos, dimensões 

e ideais, a possibilidade de se alcançar sucessos futuros nas empreitadas educacionais se 

intensificam.  

Assim sendo, o pedagogo em formação deve ter acesso a conhecimentos históricos a 

fim de se tornar um profissional com uma visão ampla, holística e interdisciplinar, que se 

estenderá continuamente ao logo de sua carreira docente. Estes saberes históricos na área de 

Ciências podem ajudar na construção de um profissional docente detentor de uma visão crítica 

tanto da sociedade quanto de questões científicas e tecnológicas que por ela perpassem, 

influenciando assim na concretização de uma educação cidadã.  

Para que essas partes possam se tornar um todo harmônico, uma formação inicial de 

professores deve ser pensada, refletida e posta em ação. Deve estar embasada em 

fundamentos concretos e racionais.  

A formação do professor, e no caso em tela, do futuro pedagogo deve ser uma área 

continuamente estudada, com fins de ajudar na melhoria do cenário educacional como um 

todo. Por isso, voltar o olhar para esta temática faz-se conveniente. 

 

2.2 MAURICE TARDIF E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Muito se tem escrito sobre a formação docente. Na verdade, a preocupação com ela 

figura na história educacional desde muito tempo, mesmo que de forma rudimentar. Sendo 

apregoada por Comenius desde o século XVII, ganhou corpo, exigindo uma resposta 

institucional após a Revolução Francesa, no século XIX, com o surgimento da necessidade de 

instrução popular. (SAVIANI, 2009, p. 143). 

 Desde então é inquestionável tanto os avanços que se tem realizado nessa área, 

como também a concreta consciência que muito se tem a trilhar ainda nessa seara. De acordo 

com Nunes (2001), esta discussão tem seu início, no âmbito acadêmico, a partir das décadas 

de 1980 e 1990 na esfera internacional. Ela foi impulsionada pelo movimento de 

profissionalização do ensino, e que esta influenciava na questão do conhecimento dos 
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professores no que se diz respeito à busca por um repertório de conhecimentos que 

garantissem uma legitimidade da profissão.  

No Brasil, este debate se fortaleceu bastante a partir da promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), Lei Nº 9.394 de 1996. A partir deste ordenamento legal, passou-se 

a exigir de forma obrigatória uma formação profissional de professores em nível superior. 

Aqueles profissionais que antes poderiam ocupar a carreira docente, obtendo uma formação 

em cursos de magistério, passam a ter a necessidade imposta de se inserir em cursos 

superiores tanto para se introduzirem em campos de trabalho docente, quanto para manterem 

seus empregos.  

Tratando desse assunto, Bastides (2012) apresenta que surge daí uma crescente oferta 

de cursos de formação docente em nível superior de ensino. Inúmeras universidades passam a 

abrir vagas e cursos de licenciaturas para todas as esferas da Educação Básica brasileira. A 

autora chama a atenção de que, para justificar todo esse posicionamento legal de importância 

atribuída à formação docente para uma suposta melhoria da qualidade da escola, é fortalecido 

um discurso de competências, tendo como argumento uma visão de incompetência docente. 

Logo, a qualidade da escola estaria intrinsicamente fundida à formação do professor, sendo 

esta indubitavelmente melhorada a partir de sua concretude em cursos universitários.  

Dentre inúmeros autores que tem contribuído com importantes elementos 

reflexionais sobre o assunto, um dos que se tornou expoente desta discussão foi Maurice 

Tardif. O professor canadense é docente e pesquisador da Universidade de Quebec e da 

Universidade de Montreal. Desenvolve trabalhos de pesquisa direcionados principalmente 

para formação de professores e saberes docentes junto a profissionais dessa área do ensino 

primário e secundário (atualmente no Brasil Ensino Fundamental e Médio).  

Para ele, a profissão docente é cercada de nuances e características próprias e tão 

intrínsecas que a transmutam numa espécie particular do gênero trabalho. Tardif e Raymond 

(2000) apresentam que na formação docente uma tríade deve ser levada em consideração: o 

tempo, o trabalho e a aprendizagem dos saberes profissionais dos professores. Aludem que em 

várias profissões aquele que pode ser chamado de aprendiz passará por uma escolarização que 

demanda tempo, com a função de fornecer-lhe conhecimentos teóricos e técnicos, 

necessitando de situações práticas em campo real. Afirmam que: 

Interessamo-nos aqui, justamente, pelas relações entre o tempo, o trabalho e 

a aprendizagem dos saberes profissionais dos professores que atuam no 

ensino primário e secundário, isto é, dos saberes mobilizados e empregados 

na prática cotidiana, saberes esses que dela se originam, de uma maneira ou 

de outra, e que servem para resolver os problemas dos professores em 
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exercício e para dar sentido as situações de trabalho que lhes são próprias. 

(TARDIF e RAYMOND, 2000, p 211). 

Estes saberes acima mencionados são uma das principais buscas das suas pesquisas. 

Tardif apresenta que as pesquisas pedagógicas devem estar relacionadas ao trabalho concreto 

do professor. Uma das armadilhas que se pode cair em pesquisas pedagógicas é que estas se 

formem a partir de abstrações1. Isso levaria a uma pesquisa com resultados, no mínimo, 

enviesados. Um posicionamento assim vai de encontro inclusive à própria concepção de 

Pedagogia defendida pelo autor, onde inúmeras variáveis se entrelaçam. Ele apresenta sua 

definição de Pedagogia como: 

O conjunto de meios empregados pelo professor para atingir seus objetivos 

no âmbito das interações educativas com os alunos. Noutras palavras, do 

ponto de vista das análises de trabalho, a pedagogia é a ‘tecnologia’ utilizada 

pelos professores em relação ao seu objeto de trabalho (os alunos) no 

processo de trabalho cotidiano, para obter um resultado (a socialização e a 

instrução). (TARDIF, 2010, p 117). 

De acordo com Tardif (2010), o trabalho humano é uma atividade instrumental, que 

necessita da presença de tecnologias próprias, com fins de abordar, tratar e modificar um 

determinado objeto. A Pedagogia, no entanto, não pode ser confundida com maquinarias ou 

técnicas específicas. Sob a ótica do trabalho docente, ela é mais uma tecnologia imaterial, 

cujos objetivos têm em suas características (TARDIF, 2010, p. 126): 

a) Definem uma tarefa coletiva e atemporal – uma vez que é realizada por uma 

ação coletiva de múltiplos indivíduos (professores), mais ou menos coordenadas 

e que agem sobre uma grande massa de pessoas (alunos). Essa ação dura anos 

para se vislumbrar resultados concretos, os quais provavelmente nenhum dos 

professores verá sua realização.  

b) São gerais e não específicos – os professores trabalham sobre objetivos gerais, 

orientações de trabalhos imprecisas, que demandarão escolhas, decisões e 

improvisações para atingi-los.  

c) São numerosos e variados, heterogêneos e pouco coerentes – os objetivos 

crescem de forma desmesurada, a partir de todas as vertentes educacionais que 

formam a escola. Muitos destes são de tal forma heterogêneos que chegam a ser 

incompatíveis entre si e dentro da realidade do trabalho docente.  

Não se pode perder de vista o foco principal do trabalho docente, os alunos, seres 

humanos em primeiro lugar. Estes, apesar de serem em número elevado, são indivíduos que 

apresentam diferenças particulares.  Acrescenta-se a sua figura que, além de indivíduos, são 

seres sociais cujas características socioculturais vão despertar atitudes de julgamento de 

                                                 
1 Abstração – isolamento do objeto de pesquisa de outros elementos que lhe são relacionados na realidade. 
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valores no professor. Nesta relação é importante estar ciente da existência de uma dimensão 

afetiva, uma vez que o trabalho docente possui um componente emocional. 

Os alunos são seres ativos e capazes de oferecerem resistência às inciativas do 

professor. Não são simples objetos, mas possuem em sua composição uma natureza física, 

individual, social e simbólica.  

Diante do que foi exposto, Tardif (2010, p. 136) através de suas pesquisas indica que 

na profissão docente 

Os professores utilizam em suas atividades cotidianas, conhecimentos 

práticos provenientes do mundo vivido, dos saberes do senso comum, das 

competências sociais. Suas técnicas não se apoiam nas ciências ditas 

positivas, mas sobretudo nos saberes cotidianos, em conhecimentos comuns, 

sociais, baseados na linguagem natural. 

O autor defende que os saberes dos professores não são estanques, parados, 

adquiridos em momento específico do tempo, prontos e acabados. Eles são saberes, fazeres, 

encontrados, apresentados, construídos, reconstruídos, conhecidos e reconhecidos ao longo de 

sua vida. Estes saberes são produto do conhecimento através da própria prática docente. Ao 

comentar um texto de Tardif, Lessard e Lahaye (1991), Puentes, Aquino e Quillici Neto 

(2009, p. 176) mencionam que aqueles propuseram uma solução para o que chamaram de 

“pluralismo epistemológico” da formação dos professores, ao estabelecerem uma 

classificação e tipologia, integrada por quatro saberes diferentes: a formação profissional, a 

disciplinar, a curricular e a experiencial.  

Ao referenciar o mesmo trabalho de Tardif, os autores Cardoso, Del Pino e Dorneles 

(2012, p. 3) evidenciam que para a existência desta classificação de forma coerente, ela deve 

estar associada “à natureza diversa de suas origens, às diferentes fontes de sua aquisição e as 

relações que os professores estabelecem entre os seus saberes e com os seus saberes”, 

posicionamento este exposto no Quadro 1. 

Quadro 1 - Classificação dos saberes docentes de acordo com Tardif (2004 apud CARDOSO; 

DEL PINO; DORNELES, 2012) 

Saber Definição 

Saberes de 

Formação 

Profissional 

Conjunto de saberes que, baseados nas ciências e na erudição, são 

transmitidos aos professores durante o processo de formação inicial e/ou 

continuada. Também se constituem o conjunto dos saberes da formação 

profissional os conhecimentos pedagógicos relacionados às técnicas e aos 

métodos de ensino (saber-fazer), legitimados cientificamente e igualmente 

transmitidos aos professores ao longo do seu processo de formação. 

Saberes 

Disciplinares 

São os saberes reconhecidos e identificados como pertencentes aos 

diferentes campos do conhecimento (linguagem, ciências exatas, ciências 

humanas, ciências biológicas, etc.). Esses saberes, produzidos e 

acumulados pela sociedade ao longo da história da humanidade são 

administrados pela comunidade científica e o acesso a eles deve ser 
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possibilitado por meio das instituições educacionais. 

Saberes 

Curriculares 

São conhecimentos relacionados à forma como as instituições 

educacionais fazem a gestão dos conhecimentos socialmente produzidos e 

que devem ser transmitidos aos estudantes (saberes disciplinares). 

Apresentam-se, concretamente, sob a forma de programas escolares 

(objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem aprender e 

aplicar. 

Saberes 

Experienciais 

São os saberes que resultam do próprio exercício da atividade profissional 

dos professores. Esses saberes são produzidos pelos docentes por meio da 

vivência de situações específicas relacionadas ao espaço da escola e às 

relações estabelecidas com alunos e colegas de profissão. Nesse sentido, 

“incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus 

e de habilidades, de saber-fazer e de saber ser” (p. 38).  

 
Fonte: Tardif (2004 apud CARDOSO, DEL PINO E DORNELES, 2012) 

O professor deve, então, desenvolver a capacidade de dominar, integrar e mobilizar 

tais saberes como condição para sua prática. (TARDIF, 2010, p. 39). Nesse sentido, o próprio 

conhecimento profissional docente surge a partir de suas vidas cotidianas, discursos e atos, 

sendo influenciados pelos saberes sociais que constituem os variados saberes refletidos na 

maneira como os professores ensinam. (TARDIF, 2010).  

Ao desenvolver análises sobre as crises existentes entre os saberes profissionais e os 

conhecimentos universitários, Tardif (2000, p. 13) afirma que, apesar de serem muito 

importantes o conhecimento da matéria ensinado nos cursos de formação docente juntamente 

com o conhecimento pedagógico (relacionados à “organização das atividades de ensino e 

aprendizagem e à gestão da classe), estão bastante distantes de abranger todos os saberes dos 

professores no trabalho". Os alunos e professores dos cursos de licenciatura não construíram a 

didática e a pedagogia, mas sim especialistas, pesquisadores universitários. O estudo destes 

processos deveria “fazer emergir as construções dos saberes docentes que refletem as 

categorias conceituais e práticas dos próprios professores, constituídas no e por meio do seu 

trabalho no cotidiano.” (TARDIF, 2000, p. 13) 

Tomando por base trabalhos realizados sobre o ensino nos Estados Unidos, 

conhecidos como síntese de pesquisa, Tardif (2000) objetiva traçar uma caracterização dos 

saberes dos professores, dividindo estes nas seguintes categorias: 

a) Os saberes profissionais dos professores são temporais.  

Os saberes profissionais dos professores são adquiridos através do tempo e se 

apresentam pelo menos em três sentidos.  

1. Uma grande parte do que os professores sabem sobre o ensino, seu papel e o como 

ensinar são embasados em sua própria história de vida, e principalmente, sua vida 
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escolar. Eles viveram pelo menos 16 anos de suas vidas em um espaço que seria seu 

habitat laboral. Neste período, foram construídos conhecimentos, crenças, 

representações e certezas sobre a prática docente. Os resultados das pesquisas 

mostraram que os alunos passam pelos cursos de licenciatura sem modificar suas 

crenças anteriores sobre o ensino.  

2. Os anos iniciais da prática profissional são decisivos no que se diz respeito à 

aquisição do sentimento de competência e no estabelecimento de rotinhas de 

trabalho. Os professores, em outras palavras, aprendem a trabalhar na prática. Isto 

pode levar a uma edificação de um saber experiencial, transformando-se em certezas 

profissionais.  

3. São utilizados e desenvolvidos ao longo de uma carreira profissional de longa 

duração na qual fazem parte dimensões identitárias, de socialização profissional e 

fases de mudança.  

 

b) Os saberes dos professores são plurais e heterogêneos.  

Estes também se apresentam em três sentidos: 

4. Provêm de diversas fontes, tais como a história de vida do professor, sua cultura 

escolar, seus conhecimentos disciplinares advindos da universidade, seus 

conhecimentos didáticos e pedagógicos, conhecimentos curriculares veiculados pelos 

programas, guias e manuais escolares, bem como em suas próprias experiências 

empíricas de trabalho.  

5. Não formam um repertório de conhecimentos unificado. São antes ecléticos e 

sincréticos. Geralmente os professores utilizam muitas teorias concepções e técnicas 

de acordo com suas necessidades. Sua relação com os saberes não é de busca de 

coerência, mas de utilização integrada no trabalho, em função dos vários objetivos 

que buscam atingir ao mesmo tempo.  

6. Os professores no trabalho procuram atingir diferentes tipos de objetivos, que, por 

sua vez, exigem diferentes tipos de conhecimento, competência ou aptidão.  

 

c)  Os saberes dos professores são personalizados e situados. 

De acordo com as pesquisas, os estudos dos saberes profissionais do docente não 

podem ser restritos ao estudo da cognição dos docentes. Os professores extrapolam esse tipo 

de pensamento. Possuem uma história de vida, são atores sociais, estão inseridos em culturas 

que permeiam suas ações e pensamentos. Neste sentido, os saberes são por eles apropriados, 
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incorporados e subjetivados, dificultando a dissociação da pessoa, de sua experiência e 

situação de trabalho. 

Vê-se, como publicita Tardif (2010), que o professor constrói os seus saberes dentro 

de sua própria prática. Não é apenas um reprodutor de conhecimentos produzidos por 

terceiros. É um ator que não ocupa lugar de figurante na sua profissão, mas sim de 

protagonista em cena, possuindo um saber fazer e um cabedal de conhecimentos próprios 

advindos de sua própria atividade, na qual ele estrutura e orienta. 

Nesta busca por uma formação profissional docente mais completa, faz-se necessário 

travar contato com diversas metodologias respaldadas em uma posição interdisciplinar. Na 

construção acadêmica do Pedagogo não se pode prescindir deste posicionamento, uma vez 

que cabe a este profissional ser responsável pelas mais diversas áreas de conhecimentos juntos 

aos seus alunos. Um instrumento que pode ser de rico acréscimo ao arcabouço metodológico 

do professor são histórias no âmbito da literatura infantil. Estas podem ultrapassar as barreiras 

de sua utilização em aulas de Língua Portuguesa e auxiliar no desbravamento e discussões da 

área de Ciências Naturais.  

No intuito de se buscar pontos de convergências entre as áreas da literatura infantil e 

do ensino de Ciências Naturais, discutir-se-á, primeiramente, os caminhos históricos da 

literatura infantil. Isso também auxiliará na compreensão do conceito de literatura infantil 

norteador deste trabalho. 

 

2.3 A LITERATURA INFANTIL – TRILHANDO UM CAMINHO ÍNGREME 

 

Ao se tentar compreender o que se entende por literatura infantil hoje em dia, não se 

pode prescindir de se falar da visão da própria criança ao longo da história, uma vez que, 

como diz Cunha (1999, p. 22): 

A história da literatura infantil tem relativamente poucos capítulos. Começa 

a delinear-se no início do século XVIII, quando a criança pelo que deveria 

passa a ser considerada um ser diferente do adulto, com necessidades e 

características próprias, pelo que deveria distanciar-se da vida dos mais 

velhos e receber uma educação especial, que a preparasse para a vida adulta. 

 

A criança foi vista de formas bem diferentes da sua posição hodierna. O período 

datado entre os séculos XII até o XVII, pesquisado por Philipe Ariès, aponta para um 

pensamento sobre a infância bem diferente. A criança não era enxergada como um ser com 

necessidades físicas, cognitivas e emocionais próprias, mas como um adulto em miniatura. De 

acordo com o autor, “... até o fim do século XIII, não existem crianças caracterizadas por uma 
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expressão particular, e sim homens de tamanho reduzido” (ARIÈS, 1981, p. 51), o que fazia 

que fossem tratadas como praticamente iguais aos adultos, tendo suas habilidades 

desenvolvidas junto aos adultos com os quais conviviam.  

De acordo com Ariès (1981), esse quadro só começa se alterar a partir do século 

XVII, com a intervenção da Igreja juntamente com o Estado. Esta mudança surge baseada em 

uma preocupação com a alma do infante e numa tentativa de diminuir o índice de mortalidade 

e infanticídio existentes na época. A igreja teve uma influência fundamental nesse cenário, 

como afirma o autor ao dizer que “a importância dada à personalidade da criança se ligava a 

uma cristianização mais profunda dos costumes”. (ARIÈS, 1981, p. 61).  

Esse processo de mutação social afetou diretamente a família. A partir do século 

XVIII, o formato da família conhecida até então se altera totalmente. Diogo (1994), ao 

apresentar um panorama histórico deste período, afirma que é nele que se fortalece o núcleo 

familiar unicelular. Acrescenta Zilberman (2003, p. 17) que com a queda do feudalismo, o 

conceito de estrutura unifamiliar privada se estabelece, desprendendo-se de compromissos 

que existiam com seu grupo social, voltando-se para a preservação de sua prole e 

fortalecimento do afeto e intimidade internos ao seu núcleo. 

Por volta de 1750 que ocorreu a consolidação de uma modalidade familiar 

unicelular, amante da privacidade e voltada à preservação das ligações 

afetivas entre pais e filhos. Isto se deu com a decadência das linhagens e a 

desvalorização dos laços de parentesco. (ZILBERMAN, 2003, p. 35). 

 

Com essa mudança de pensamento sobre a criança, a escola passa a ter outros 

objetivos e metas, passando a atuar em duas frentes, a de introduzir a criança no universo dos 

adultos e a de concomitantemente protegê-la contra as hostilidades do mundo exterior. Esta 

relação, no entanto, é bastante conturbada. Zilberman (2003, p. 22) afirma que: 

As relações da escola com a vida são, portanto, de contrariedade: ela nega o 

social, para introduzir em seu lugar, o normativo. Inverte o processo 

verdadeiro com que o indivíduo vivencia o mundo de modo que não são 

discutidos nem questionados os conflitos que persistem no plano coletivo; 

por sua vez, o espaço que é ocupado pelas normas e pelos valores das classes 

dominantes, transmitidas ao estudante. 

 

De acordo com a autora, a relação que a escola passa a estabelecer com a vida não é 

de entendimento ou inserção, mas sim de contrariedade. O que se ergue como fundamento 

principal são as questões normativas sobre as questões sociais. Não é desenvolvido um espaço 

onde possam ocorrer discussões sobre as questões coletivas ou problemas que seus grupos 

estejam vivenciando e seus alunos se encontrem inseridos. O seu olhar é voltado para o que se 

estabeleceu como normas, valores e desígnios da ordem social vigente. A escola passa, então, 
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a ser uma forma de manipulação das crianças. Estas não têm direito a expressão, mas ao 

contato com as normatizações impostas pela classe dominante.  

É neste cenário efervescente que nasce a literatura infantil. Cercada por uma nova 

ordem social centrada na burguesia, envolta em ideais desta nova estrutura societária, 

podendo ser enxergada como recente, como afirma Pontes (2012, p. 50): 

A literatura infantil é uma literatura recente, não pelo fato de ter sido 

publicada anteriormente, mas na verdade publicada sem essa intenção, 

direcionadas ás crianças tão-somente, visto que as obras literárias eram 

produzidas apenas para adultos, e isso se dava por não existir ainda a 

infância como uma fase diferenciada das demais, nem tratada como tal. 

 

Segundo Lerer (2008, p. 17), ao tratar da literatura e aprendizagem junto aos infantes 

das culturas grega e romana da antiguidade, por cerca de um milênio, a vida de crianças era 

direcionada para seu desempenho, sendo instituído que os: 

Dois polos de aprendizagem inicial eram memorização e recitação. Aos 

alunos eram dadas passagens de poetas e dramaturgos e se esperava que eles 

lessem e recitassem. O professor deveria chamar a atenção para a sua 

pronúncia e sotaque. Mas mais do que apenas exprimir textos relembrados 

do aluno (ou, raramente, da aluna) era esperado o desenvolvimento de uma 

performance própria. Estudos literários indicam que uma proficiência em 

retórica, em leis, política e liderança militar eram todas atividades retóricas 

na cultura grega e romana. Procurar literatura infantil na antiguidade 

clássica, portanto, é olhar para a história da retórica e da educação (LERER, 

2008, p. 17, tradução nossa.) 

 

Vê-se que livros expostos ao olhar de crianças não eram novidade. No entanto, uma 

forma de literatura direcionada para esta faixa etária só vem a se corporificar a partir de 

meados do século XVIII, e de forma bastante tendenciosa.  

A escola, como já visto, tinha como sua principal meta introduzir e corporificar junto 

à criança o arcabouço de valores e ideais da classe dominante burguesa. Desta feita, sendo um 

dos principais partícipes do processo de manipulação dos infantes, a literatura infantil raia 

nesta abóbada celeste educacional como um luminar que vem a fortalecer este processo. A 

visão por ela semeada é a do adulto, apresentando-se assim, comprometida com os seus 

valores e dissociada tanto da realidade quanto dos interesses dos jovens. (ZILBERMAN, 

2003; PONTES, 2012). Sua função é puramente pedagógica, devendo respaldar o pensamento 

adulto. Ao tratar desse período, juntamente com a questão de formação de leitores literários, 

Pontes (2012, p. 53) expõe: 

A literatura infantil passa, então, a ser valorizada e implementada na cultura 

escolar, sempre sob a ótica do adulto, e cumprindo uma tarefa educativa, 

como suplementar, servindo de apoio às atividades pedagógicas. Não sendo 

especificamente infantil, visto as suas produções estarem voltadas para a 

lógica do adulto, numa relação de poder adulto x criança, não podemos 
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esperar muito envolvimento e interesse do público infantil, o que vai 

tornando cada vez mais distante e difícil a formação de leitores no ambiente 

escolar. 

 

As autoras supracitadas chamam a atenção que por via da literatura infantil o adulto 

pode inserir sua ideologia através de incursões junto à realidade imaginária da criança, uma 

vez que tem em mãos os fatores estruturais de um texto de ficção: narrador, visão de mundo e 

linguagem.  

Em vista do exposto, durante muito tempo uma discussão se estabeleceu e perdura 

até os dias atuais, a de que a literatura infantil pode ser considerada realmente literatura ou 

deve ser encarada como escritos com função educativa e didática. 

Ao tratar do assunto sobre a dualidade de função que se encontra na literatura 

infantil, a literária e a educativa, Colomer (2003, p. 42) apresenta que: 

uma  evolução cronológica deste debate passou, em primeiro lugar, pela 

discussão sobre se os livros infantis podiam ser considerados “literatura”, no 

sentido dado habitualmente a este termo; em segundo lugar, pela polêmica 

sobre se a literatura infantil configura-se pelas obras de reconhecida 

qualidade literária, ou pelas de maior sucesso entre leitores; em terceiro 

lugar, pela definição desta literatura como um campo literário específico no 

interior do sistema de comunicação literária, definição que conduziu a 

superação de polêmicas anteriores. 

 

Ao se voltar para uma visão ampla da que pode se entender por literatura, Zilberman 

(2003) afirma que esta pode, ao utilizar-se dos artifícios da ficção, personificar (mesmo que 

de forma simbólica) a realidade cotidiana do leitor nas suas mais diversas nuances. Sendo 

assim, 

Por mais exacerbada que seja a fantasia do escritor ou mais distanciada e 

diferentes as circunstâncias de espaço e tempo dentro das quais uma obra foi 

concebida, o sintoma de sua sobrevivência é o fato de que ela continua a se 

comunicar com seu destinatário atual, por que ainda fala de seu mundo, com 

suas dificuldades e soluções, ajudando-o, pois a conhece-lo melhor. 

(ZILBERMAN, 2003, p. 25). 

 

Indaga-se o porquê da literatura infantil, quando tomada como objeto de estudo, é 

permeada por dúvidas sobre sua posição dentro da visão acima exposta. Autores como Pontes 

(2012) e Taets (1997) indicam que uma das razões é a visão contestável com relação à 

literatura infantil e ao seu público primeiro, a criança. Apontam que permeia entre elas uma 

visão preconceituosa e estigmatizada sobre a criança, uma vez que esta é “vista como ser 

menor, incapaz e que ocupa um lugar marginal dentro do processo produtivo em uma 

sociedade capitalista. Quanto menor, menos produtiva a criança”. (TAETS, 1997, p. 90).  As 

autoras chamam, inclusive, a atenção para os livros e linguagens nele encontrados, fazendo 
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referência ao próprio tamanho do leitor, dizendo que quanto menor o leitor, menor a 

importância dada aos livros que são direcionados a eles. São utilizados termos no diminutivo, 

o que indica uma diminuição do leitor como parte do processo e restringindo seu vocabulário.  

Ao tomar como marco referencial de discussão um texto anônimo editado pelo Jornal 

A Tribuna, Taets (1997) elenca uma série de equívocos que podem ser encontrados em visões 

sobre a literatura infantil. Em primeiro lugar, a visão de que livros infantis são feitos apenas 

para crianças. Esse é um posicionamento que termina por limitar o público leitor de livros 

infantis apenas a crianças. Neste caso, os adultos são excluídos. Ora, muitos dos adultos 

podem se agradar e estabelecer vínculos com a literatura infantil. A autora chama a atenção 

que a maioria dos contos de fadas e clássicos infantis tiveram sua origem em contos populares 

que eram direcionados ao público adulto e não às crianças.  

O segundo ponto discutido é a visão de que toda a criança que sabe ler deve procurar 

livros infantis. Encontra-se nessa afirmação uma visão reducionista com relação à figura do 

leitor. Os posicionamentos teóricos atuais indicam que a produção de leitura extrapola a 

decodificação do código escrito. Existem outros tipos de leituras que acompanham o ser 

humano durante toda a sua existência, tais como a leitura de imagens, que pode ser realizada 

até por pessoas analfabetas.  

O terceiro equívoco assenta-se sobre a premissa que as histórias infantis devem 

conter textos que alegram o espírito. É posicionamento da autora, e compartilhado neste 

trabalho, que a literatura deve provocar prazer junto ao leitor, no entanto, este prazer não pode 

ser confundido com alegria. Outros sentimentos permeiam e chocam-se durante a vida do ser 

humano desde sua mais tenra idade. Sendo assim, as histórias podem trazer prazer mesmo ao 

tratar de figuras como medo, angústias, tristezas e situações adversas.  

Por fim, a autora posiciona-se contrária à visão de que os livros infantis devem 

mostrar em suas leituras suaves, sutis e que ensinem “bons” valores da sociedade, mas 

permitir “a possibilidade de o leitor, mesmo criança, produzir uma leitura que desvele e faça 

crítica da realidade que o circunda, com vistas à sua transformação”. (TAETS, 1997, p. 92). 

Zilberman (2003, p. 26) alude que a literatura infantil deve apresentar textos de valor 

artístico para as crianças. Chama a atenção que não se deve tomar como ponto referencial a 

visão de que as crianças, por não terem atingido a posição de adultos, devem ser consideradas 

alvo de uma produção literária menor, de qualidade inferior. Diz que “o bom e o mau texto 

para a criança têm parâmetros de discernimento iguais aos que distinguem qualidade de 

qualquer outro tipo de obra literária”.  



46 

 

Uma vez desenvolvido um texto de literatura infantil com real valor literário, sua 

atuação “[...] dá-se dentro de uma faixa de conhecimento, não por que transmite informação e 

ensinamentos morais, mas por que pode outorgar ao leitor a possibilidade de desdobramento 

de suas capacidades intelectuais”. (ZILBERMAN, 2003, p. 46).  

A literatura infantil é arte. Não se pode prender a arte em fronteiras fixas e 

estabelecidas por quem quer que se seja. Sendo assim, a própria denominação parece conter 

um equívoco, pois, como já apresentado aqui, ela não se limita a uma área específica, quer 

seja idade, amadurecimento intelectual ou região geográfica. Não deve ser vista como uma 

forma de construção textual menor, ou como limitar a faixa etária infantil. Adultos podem 

também ter acesso, prazer e estabelecer ligações profundas com a literatura infantil. Assim 

sendo, apresenta Azevedo (2006, p. 18) corroborado por Pontes (2012, p. 56), que a literatura 

infantil deveria ser, na verdade, vista como uma Literatura de Potencial Recepção Leitora 

Infantil (LPRLI). Essa mudança de terminologia traz em seu bojo alterações extremamente 

enriquecedoras para esta discussão, uma vez que rompe divisas, não mais limitando o destino 

desta literatura. Adultos e crianças podem se misturar e ter vivências e reflexões sobre suas 

realidades, sem que haja empecilhos de naturezas diversas em seu caminho. 

 

2.4 ENSINO DE CIÊNCIAS E HISTÓRIAS INFANTIS – BUSCANDO UM ENCONTRO 

POSSÍVEL 

 

O Ensino de Ciências tem sido alvo de discussões tanto quanto ao seu conteúdo, 

quanto a sua forma de inserção em sala de aula em praticamente todos os níveis de educação 

básica. Busca-se encontrar novos caminhos que conduzam a um processo de ensino e de 

aprendizagem mais significativos. Assim, métodos e técnicas são pensados nesse intuito. 

Segundo Francalanza, Amaral e Gouveia (1986, p. 26) ao comentarem sobre o ensino de 

Ciências, principalmente para crianças, dizem que deve 

contribuir para o domínio das técnicas de leitura e escrita; permitir o 

aprendizado dos conceitos básicos das ciências naturais e da aplicação dos 

princípios aprendidos a situações práticas; possibilitar a compreensão das 

relações entre a ciência e a sociedade e dos mecanismos de produção e 

apropriação dos conhecimentos científicos e tecnológicos; garantir a 

transmissão e a sistematização dos saberes e da cultura regional e local. 

(AMARAL; GOUVEIA, 1986, p. 26). 

 

Ao tratar do assunto sobre a importância da utilização de métodos e técnicas em sala 

de aula, priorizando atividades práticas, Raboni (2002) afirma que estas são utilizadas 
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objetivando ilustrar a matéria, tornando as aulas mais dinâmicas e interessantes para o aluno, 

tornando-as mais “concretas”.  Assim, Raboni (2002, p. 32) afirma: 

O uso de atividades práticas no ensino não é recente, percebendo-se porém 

grande variação no modo de fazê-lo nas diferentes tendências e movimentos 

dos últimos anos. Embora presentes no ideário de professores e professoras 

sobre o que consideram um "bom ensino de ciências", fazendo parte da 

quase totalidade das propostas de ensino, ocupando espaço na mídia, 

comparecendo em boa parte dos cursos de capacitação docente em ciências, 

a experimentação frequentemente não é utilizada nas aulas, em especial nos 

primeiros ciclos do ensino fundamental. Cabe então perguntar: se esse uso é 

tão valorizado, por que motivos não se concretiza? 

 

O pensamento do autor leva a uma reflexão sobre como as aulas podem estar mais 

próximas ao aluno, junto à realidade cotidiana, tornando-as, como ele se referiu, mais 

“concretas”. Nesta esteira, novas trilhas metodológicas podem ser vislumbradas muitas vezes 

em áreas a priori aparentemente distantes, como a da Literatura de Potencial Recepção Leitora 

Infantil. De acordo com Filipe (2012, p. 52): 

Tendo em conta que a ciência faz parte do nosso quotidiano, 

consequentemente acaba por influenciar e fazer também parte da leitura 

infanto-juvenil. Cada vez mais os livros infantis abordam temas científicos, 

servindo não só de ponto de partida para a sua discussão e problematização, 

mas também como complemento nas várias áreas disciplinares. 

 

Visto assim, ensino de Ciências e Literatura Infantil podem ser aliados. Uma pode ter 

a outra como auxílio no intuito de atingir seus objetivos. Nos últimos tempos, pesquisadores 

têm voltado seus olhares para essas áreas, numa tentativa de encontrar pontos de encontro 

entre as duas vertentes de conhecimento, obtendo resultados que indicam caminhos viáveis e 

exequíveis. (LOPES & SALOMÃO, 2009; SANTOS, 2011; LINSINGEN, 2008a; 2008b; 

2009). 

A preocupação em unir duas áreas que, à primeira vista, parecem ser tão distintas não 

é de todo recente. Em 1959, na University of Cambridge, o físico Charles Snow proferiu uma 

palestra que trouxe luzes a essa discussão. A palestra intitulada “As Duas Culturas” tinha no 

seu cerne apresentar o abismo existente entre as áreas das Ciências Naturais e das Humanas, 

cada uma desconhecendo a outra até em sua forma superficial.  Snow (1961, p. 04) aponta que 

os grupos inseridos em cada uma dessas áreas posicionam-se em um polo oposto ao outro, 

encontrando-se em um deles os intelectuais da Literatura e no outro os cientistas, colocando 

em evidência os físicos. Acrescenta que: 

Entre os dois há um abismo de incompreensão mútua – as vezes 

(particularmente entre os jovens) hostilidade e antipatia, mas sobretudo falta 

de compreensão. Eles têm uma curiosa imagem distorcida um do outro. Suas 

atitudes são tão diferentes que, até mesmo em nível emocional, não 
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conseguem encontrar muita área comum. (SNOW, 1961, p. 4, tradução 

nossa). 

Essa discussão ainda se mostra atual, mesmo tendo passado tantas décadas após ter 

sido proferida.  

A autora Luana Von Linsingen em vários de seus trabalhos (2008a, 2008b, 2009) 

tem defendido a união entre ensino de Ciências e a Literatura Infantil. Defende a ideia que 

textos de origem pragmática apontam para uma única interpretação, enquanto textos de 

Literatura Infantil oferecem possibilidades de outros tipos de interpretação que extrapolam o 

alcance pensado para o próprio texto primeiramente, levando o leitor a um novo patamar de 

discussões e reflexões. Estas ainda podem ser compartilhadas entre ele, leitor, e outros, como 

colegas, professores, pais, tornando todo o processo muito mais rico.  

De acordo com a autora, as histórias são carregadas de traços de modelos que os 

autores destas carregam consigo. Ao serem lidas, serão submetidas a visões de leitores 

distintos, influenciada pela idade do leitor, histórico de vida e contexto cultural. Assim, 

Uma criança que lê̂ uma história não está apenas lendo uma história, está 

lendo uma versão ficcional de um registro de um instante na vida de um 

autor, talvez muito mais velho do que ela, que viveu outra geração, outro 

contexto, praticamente em outro planeta. Trazendo então à tona uma 

pergunta bastante especifica, quais são as noções de Ciências deste autor? 

(LINSINGEN, 2008b, p. 1). 

 

Ao afirmar isso, leva em consideração que a Ciência está inserida em todas as 

realidades, incluindo a do autor de histórias infantis. Aponta que vários livros escritos para 

essa faixa etária trazem em seu texto assuntos ligados diretamente à Ciência, tais como o lixo, 

usinas nucleares, extinções em massa, dentre outros, e os transformam em assuntos sociais.  

A autora parte da compreensão de que os seres humanos, principalmente as crianças 

e os adolescentes, são sujeitos em formação. Atores que estão inseridos em um cenário 

cultural constituído concretamente, mesmo antes de seu nascimento, sendo esta cultura 

constituída por um encadeamento de inúmeros saberes e fazeres. Dessa forma, pode-se dizer 

que “cada criação do Homem é um reflexo da realidade que o circunda, e ao mesmo tempo 

um diálogo com este contorno, então é razoável pensar a Literatura Infantil em um contexto 

como o Ensino de Ciências”. (LINSINGEN, 2008b, p. 3). 

No intuito de fundamentar seu pensamento da viabilidade de se utilizar histórias 

infantis no ensino de Ciências, a autora elenca uma série de motivos. Primeiramente, ela 

afirma que na Literatura Infantil pode-se encontrar temas que são exigidos pelo currículo 

oficial da disciplina de Ciências, como também equívocos sobre estes e provocações que têm 
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o condão de fornecer material para gerar “catarses intelectuais, interesses discentes e 

atividades lúdicas bastante válidas”. (LINSINGEN, 2008b, p. 6). 

Outro motivo é o interesse de autores de Literatura nas descobertas da Ciência e nos 

seus produtos e resultados. Esses interesses levam a criação de ficção, que pode inclusive 

transitar entre o lúdico e as emoções. Exemplo claro disso pode ser encontrado já no início do 

século nas obras de Monteiro Lobato, tais como A História das Invenções, O Poço do 

Visconde, A Chave do Tamanho e Viagem ao Céu. Umas com uma forte inclinação didática, 

outras com maiores nuances de fantasia, mas todas com um olhar voltado para Ciência e suas 

descobertas e perspectivas.  

Ao colocar em maior evidência as emoções que podem ser provocadas através de um 

texto literário, a autora apresenta sua importância dizendo que: 

Por esta razão, um texto ficcional que cai no nosso gosto não só é facilmente 

devorado como também permanece na nossa memória. Basta um estímulo 

para relembrarmos tal e tal passagem daquele texto de que gostamos tanto, 

mesmo que jamais tornemos a lê-lo. Fica aqui a pergunta ao educador de 

Ciências: o que será que o seu estudante-leitor assimila ao ler aqueles 

“livrinhos inofensivos”, com “historinhas bobinhas”? (LINSINGEN, 2008b, 

p. 6) 

 

O terceiro motivo versa sobre a propriedade particular da Literatura Infantil tem de 

formar consciência de mundo. Partindo de escritos de Coelho e Santana (1996 apud 

LINSINGEM, 2008b, p. 6) a autora corrobora com o posicionamento que este tipo de 

Literatura levado para o seio da sala de aula pode ser de um forte aliado no auxílio de uma 

formação ecológica e ambiental, bem como de outros assuntos pertinentes a outras 

disciplinas.  

Outro motivo é que tais procedimentos de inserção da Literatura no ensino de 

Ciências podem fomentar o incentivo à leitura, preferencialmente leituras diversificadas. É 

inquestionável a importância da leitura no desenvolvimento de língua, do intelecto, da 

conversação, da sociabilidade. Isso pode levar a momentos de introspecção e de reflexão, 

tanto de alunos quanto de professores.  

Como último motivo, a autora indica que o uso da Literatura Infantil pode extrapolar 

as barreiras fronteiriças do ensino de Ciências e das aulas de Língua Portuguesa, podendo ser 

abraçada por toda a escola nas suas mais diversas facetas em uma trilha que pode conduzir a 

uma prática interdisciplinar.  

Ora, uma visão interdisciplinar não pode prescindir do próprio ser humano, ator 

principal desta peça. Os conhecimentos de Ciências entrelaçados aos textos de Literatura 

Infantil podem envolver a criança intelectual, pedagógica e emocionalmente.  
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Antloga e Slongo (2012) chamam a atenção ao dizerem que é através da fantasia, da 

emoção, da imaginação e do lúdico que as crianças aprendem. Esses elementos estão contidos 

aos borbotões na literatura em questão. Ao tratar também sobre razões e motivos para pensar 

e articular o ensino de Ciências e Literatura Infantil, as autoras apontam: 

a) A educação científica deve propiciar um espaço de reflexão sobre os objetos de 

ciências e não apresentar esse conhecimento como um produto acabado; 

b) Os PCN indicam que os conteúdos de Ciências devem ser trabalhados de forma 

interdisciplinar; 

c) A Literatura Infantil contém temas presentes no currículo de Ciências e podem 

contribuir para sua compreensão, servindo como instrumento para um processo 

de conscientização ecológica e ambiental; 

d) As características iconográficas das obras podem ajudar na compreensão de 

conceitos e reflexões; 

e) Podem ser veículos que contenham conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais; 

f) A aquisição de conhecimento científico pode tomar uma forma prazerosa, 

dinâmica, atraente e instigante.  

Nota-se que a utilização da Literatura Infantil junto ao Ensino de Ciências pode abrir 

caminhos para uma aprendizagem interdisciplinar e discussões em áreas de conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais com uma abrangência sem limites.  

Ao realizarem pesquisas sobre a utilização de livros de Literatura Infantil em aulas 

de Ensino de Ciências junto aos anos iniciais do Ensino Fundamental, Lopes e Salomão 

(2009, não paginado) concluem que 

o uso de textos literários no ensino de ciência das séries iniciais, com uma 

metodologia adequada, pode ser útil no processo de ensino- aprendizagem, 

mostrando-se como um potencializador da aprendizagem de conteúdos 

científicos, sobretudo por promover a motivação dos alunos para o estudo 

desses conteúdos. 

 

A Literatura Infantil pode auxiliar fortemente no aprendizado de Ciências e na 

formação de um cidadão crítico e reflexivo. Não se pode, no entanto, utilizá-la de tal forma 

que a descaracterize. Neste sentido, Pinto; Ornellas; Ferreira (2012) defendem “uma postura 

equilibrada do professor com intervenções, fazendo as conexões tanto no ponto de vista da 

ciência, quanto no ponto de vista da Literatura Infantil, preservando a arte”. (PINTO; 

ORNELLAS; FERREIRA, 2012, p. 11). 



51 

 

Em vista disto, acham-se pertinentes os posicionamentos de autores como Linsingem 

(2008a, 2008b, 2009) quando afirma que as obras de Literatura Infantil não podem ser 

caracterizadas como um “apoio paradidático”. Porém, sua leitura pode servir como um ponto 

de partida para problematizações. E é notório que situações problematizadoras são 

extremamente perquiridas pelo Ensino de Ciências.  

Vê-se, então, que estes posicionamentos coadunam com os objetivos do Ensino de 

Ciências, particularmente com uma perspectiva relativamente nova em seu seio, a área de 

Ciência, Tecnologia, Sociedade – CTS. Esta busca formar pessoas críticas, uma sociedade 

conhecedora dos aspectos científicos e tecnológicos de tal maneira que possam participar de 

forma ativa e decisória em sua criação, expansão e limites. A literatura infantil pode ser uma 

ferramenta potencializadora destas metas para alunos das séries iniciais da educação básica. 

 

Figura 1 - Ensino de Ciências 

 

Fonte: Autoria própria 
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3 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS) NOS ANOS INICIAIS DA 

EDUCAÇÃO FORMAL – UM ESPAÇO EM CONSTRUÇÃO 

 

O mundo tem passado por transformações cada vez mais rápidas em todas as suas 

áreas. Isso se deve em grande parte aos avanços científicos e tecnológicos produzidos nas 

últimas décadas. Os seus efeitos sobre o meio ambiente são visíveis, bem como sobre a 

sociedade, a cultura e as relações humanas. As discussões feitas sobre o meio ambiente 

apontam para uma crise incontestável nessa seara e nos mais diversos níveis nos quais esse 

assunto é tratado. 

Na atualidade, empreender uma discussão nessa temática enseja o conhecimento e 

análise ampla de outros sentidos. Waldman (2011) diz que para isso é necessário também 

discutir a modernidade e os desequilíbrios ecológicos que marcaram sua trajetória, tanto no 

tempo quanto no espaço. Acrescenta o autor que “adotando a noção de que a relação homem-

natureza se corporifica pelo signo da contradição, tal discussão se imporia, pois pelo simples 

motivo de que nesse momento da história humana, essa atingiu as raias do paroxismo” 

(WALDMAN, 2011, p. 296), colocando em risco a própria existência humana.  

Em consonância com este posicionamento, Bigliardi e Cruz (2007) afirmam que as 

agressões ao meio ambiente são parte constitutivas do nosso modelo societário, o capitalismo. 

Este, nos dias atuais, vivendo uma crise civilizatória, colocando em risco sua própria 

existência.  

Esta situação atual de grave desequilíbrio ambiental contém em seu cerne desafios 

para as modernas sociedades, “exigindo uma alteração no rumo civilizatório, e, na tentativa de 

escapar da catástrofe ambiental, os sistemas sociais vêm se adaptando à nova realidade”. 

(LOUREIRO; LAYRARGUES; CASTRO, 2009, p. 15). 

Faz-se necessária uma mudança de paradigmas e de posturas éticas. Ao se referir a 

essas mudanças frente às questões ambientais e aos hábitos inerentes a uma sociedade 

capitalista, tais como o consumo, Bigliardi e Cruz (2007, p. 129) apontam que: 

Dificultando o processo de mudança ética da compreensão dos fundamentos 

subjacentes ao modelo adotado na atualidade, encontra-se o fato de que o 

cidadão, de uma forma geral, tem dificuldade de entender e aceitar que, sem 

a mudança de hábitos de consumo, não é possível compatibilizar o 

crescimento econômico com a promoção da qualidade de vida e cidadania 

para todos e com a conservação dos recursos naturais. 
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Assim sendo, apontam que há uma necessidade premente de Educação Ambiental, 

que tem como tarefa de auxiliar as pessoas na direção de questionamentos próprios a respeito 

dos problemas ambientais, e que elas alcancem um patamar reflexivo e crítico de 

compreensão sobre “a inter-relação existente entre os grandes dramas ambientais e as 

decisões ético-político-econômicas que conduziram a tais situações”. (BIGLIARDI; CRUZ, 

2007, p. 129). 

Indispensável faz-se a reflexão de que se atingir tamanha meta não é algo simples. 

Os diversos modelos societários, com seus mais distintos formatos de enxergarem situações 

globais, aprestam formas diversificadas e/ou discordantes de enfrentamento de problemas 

ligados à temática em questão. Medina e Santos (2001, p. 12) alertam que: 

Pensar o ambiental, hoje, significa pensar de forma prospectiva e complexa, 

introduzir novas variáveis na forma de conceber o mundo globalizado, a 

natureza, a sociedade, o conhecimento e especialmente as modalidades de 

relação entre os seres humanos, a fim de agir de forma solidária e fraterna, 

na procura de um novo modelo de desenvolvimento. 

Os pensamentos e posicionamentos podem ser diversos, mas a necessidade de uma 

Educação Ambiental é inquestionável, e a educação formal tem se apresentado como um 

campo viável para discussões deste quilate.  Vilches et al (2008, p. 156) ao tratar da 

importância de espaços na educação formal direcionado para questões ambientais, chama a 

atenção ao dizer que neste lócus 

Se requieren, pues, acciones educativas continuadas que transformen 

nuestras concepciones, nuestros hábitos, nuestras perspectivas, que nos 

orienten en las acciones a llevar a cabo, en las formas de participación social, 

en las políticas medioambientales para avanzar hacia una mayor eficiencia, 

hacia una sociedad sostenible; acciones fundamentadas, lo que requiere 

estudios científicos que nos permitan lograr una correcta comprensión de la 

situación y concebir medidas adecuadas. (VILCHES et al., 2008, p. 156) 

Na Educação Formal, através das suas disciplinas de Ciências, espaços podem ser 

buscados que gerem reflexões e levem a amadurecimento de ideias, conceitos e 

posicionamentos por parte de alunos, professores, comunidade e sociedade em geral. 

 Entretanto, a própria área de educação no que concerne ao Ensino de Ciências ainda 

está em formação e busca de caminhos. Discussões sobre o ensino de ciências são 

relativamente novas. Muito há ainda que se estudar e debater sobre uma infinidade de 

temáticas, além de questões ambientais, e que têm forte influência sobre estas, como, por 

exemplo, o uso de tecnologias e da própria Ciência e seus impactos na sociedade tem se 

tornado alvo de diversos olhares e ganhado espaço desde o século passado.  
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O ensino de Ciências, geralmente, desenvolve-se dentro da esfera da educação 

básica, numa estrutura escolar e nos seus variados níveis de ensino, mas não sem passar por 

determinadas agruras, principalmente nos anos iniciais.  

Laura Fumagalli (1998), ao enfrentar posicionamentos de especialistas cuja opinião 

era de que não deveria existir o ensino de ciências no nível fundamental da escola formal, 

defende que a criança tem o direito de ter acesso a este conhecimento. A escola fundamental 

tem como dever social obrigatório distribuir conhecimento à população, e dentre eles os 

conhecimentos científicos. Existe uma cultura elaborada, um capital cultural básico, 

produzido e pertencente à humanidade, que deve ser veiculado pela escola para que as 

crianças tenham acesso a ela. Negar esse acesso pautado em argumentos de incapacidade 

intelectual e cognitiva por parte da criança leva a formação de uma discriminação desse grupo 

como sujeitos sociais.  

Ora, este direito que a criança tem de ter acesso ao conhecimento científico não se 

resume a conhecer o produto da Ciência, mas também o seu processo, suas influências sobre a 

sociedade e sobre sua própria vida. Para que isso aconteça, tem crescido cada vez mais a 

importância de que todos os cidadãos e cidadãs atinjam uma posição de alfabetizados 

cientificamente. (VILCHES; FURIÓ, 1999). 

Nesta busca por novas formas e visões, o campo de estudos da Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) apresenta-se como uma área de reflexões e debates extremamente fértil para 

formação de um cidadão crítico, social e histórico que, independentemente de sua idade, 

possam “tomar decisões e para que possam participar da resolução de problemas que têm 

surgido nas sociedades atuais como consequência do uso de determinadas tecnologias e 

conhecimentos científicos”. (TRIVELATO, 2000, p 44). 

3.1 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

 

Em meio a todas as discussões e mudanças, praticamente no apagar das luzes do 

século XX, surge uma outra perspectiva que veio a somar-se ao montante de discussões que 

envolviam a questão ambiental, sem se restringir apenas a ela. É o campo de estudos 

denominado STS, do inglês Science, Technology, Society e Science and Technology Studies, 

que em português ficou nomeada por Ciência, Tecnologia e Sociedade, ou simplesmente CTS.  

De acordo com Gordillo & Cerezo ([199-?]), Cerezo (1998), González García, Lopez 

Cerezo e Luján (1996), as últimas décadas do século XX apresentaram uma crise na visão 

acerca da Ciência e da Tecnologia, com a percepção de um forte distanciamento entre a 

pesquisa tecnocientífica e a sociedade que financiava aquela. A aparição de uma orientação 
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acadêmica que exigia a contextualização social da tecnociência veio a coincidir com 

discussões acerca da autonomia do desenvolvimento tecnológico e da supremacia dos 

tecnólogos e cientistas nas tomadas de decisões. Segundo esses autores, esta nova situação 

provocou uma ruptura com a concepção positivista das relações entre Ciência e Sociedade.  

Rosa (2002) e Membiela (2001), afirmam que o Movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) surgiu entre as décadas de sessenta e setenta nos países de língua inglesa, espalhando-

se para os demais países capitalistas desenvolvidos.  

A publicação de algumas obras são marcos importantes para o surgimento deste 

campo de estudos e são apontados por González García, Lopez Cerezo e Luján (1996) e 

apresentadas na tabela a seguir: 

Quadro 2 - Obras impulsionadoras do movimento CTS 

Título Autor(a) Ano Conteúdo 

As duas culturas Charles Percy 

Snow 

1959 O autor analisa a existência de duas culturas: a 

humanista e a científica, denunciando a 

separação entre elas. 

A estrutura das 

revoluções 

científicas 

Thomas 

Kuhn 

1962 Discute o papel da comunidade científica, a 

definição e construção das ciências. 

A primavera 

silenciosa 

Rachel 

Carson 

1962 Faz uma denúncia sobre o efeito nocivo do uso 

intensivo de inseticidas utilizados nos EUA. Este 

livro é considerado ao mesmo tempo precursor 

do movimento ambientalista e do movimento. 

Os limites do 

conhecimento 

D. Meadows 1972 Apresenta a proposta de uma parada no 

crescimento econômico e populacional. Com 

grande divulgação, apesar de um tom fatalista, 

conseguiu inserir a discussão ambiental nas 

discussões políticas em nível mundial. 
Fonte: Autoria Própria 

Outro fator importante para o surgimento do campo de estudos CTS foi uma reação 

social e o clima de contracultura. Neste contexto, tiveram especial destaque os movimentos 

feministas, ambientalista, e a proposição do uso de tecnologias sociais e tecnologias brandas. 

Segundo Cerezo (1998), o movimento CTS possui duas principais tradições de 

pesquisa consolidadas, com seus periódicos, congressos e programas de investigação: 

a) A tradição americana, fortemente embasada na Filosofia e Teoria Política, 

caracterizou-se por ser pragmática e centrada nos impactos da Ciência e 

Tecnologia, com maior ênfase nos aspectos tecnológicos. 

b)    A tradição europeia, que nasce das discussões no âmbito da Filosofia, Sociologia 

e História da Ciência, caracterizando-se por uma vertente mais voltada ao 
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entendimento do processo histórico de construção das ciências, deixando em 

segundo plano a tecnologia. 

González García, Lopez Cerezo e Luján (1996) apresentam uma representação 

esquemática da relação entre as duas tradições, conforme visto na Figura 2, a seguir. 

Figura 2 - Tradições de pesquisa CTS 

 

Fonte: Autoria Própria 

Segundo Palácios et al. (2001), o movimento CTS tem se caracterizado por 

apresentar três principais pontos de atuação: 

* No campo da pesquisa, os estudos CTS têm sido colocados como uma 

alternativa à reflexão acadêmica tradicional sobre a Ciência e a Tecnologia, 

promovendo uma nova visão não essencialista e socialmente contextualizada 

da atividade científica; 

* No campo da política pública, os estudos CTS têm defendido a regulação 

social da Ciência e Tecnologia, promovendo a criação de diversos 

mecanismos democráticos que facilitem a abertura de processos de tomada 

de decisão em questões concernentes à política científico-tecnológicas; 

* No campo da educação, esta nova imagem da Ciência e da Tecnologia na 

sociedade tem cristalizado a aparição de programas e materiais CTS no 

ensino secundário e universitário em numerosos países. (Palacios et al, 2001, 

p. 127). 

Dessa forma, a pesquisa em questão focará o âmbito educativo do movimento CTS. 

 

3.2 EDUCAÇÃO CTS E ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

A Educação tem incorporado de várias formas os conteúdos CTS, desde a simples 

ilustração de consequências do uso da Ciência em disciplinas tradicionais, até a dissolução da 

estrutura disciplinar, com adoção de enfoque holístico, em que o mais importante é estudar as 

relações entre a Ciência, Tecnologia e Sociedade, em detrimento dos conteúdos clássicos. As 

possibilidades de ensino CTS foram categorizadas por Aikenhead. (1994 apud SANTOS; 

MORTIMER, 2002, p. 124). Abaixo reproduzimos o quadro traduzido e apresentado pelos 

autores citados no qual se encontra esta categorização. 
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Tabela 1 - Categorias de ensino CTS 

(continua) 

Categoria  Descrição Exemplo 

1. Conteúdo de CTS como 

elemento de 

motivação. 

Ensino tradicional de Ciências 

acrescido da menção ao 

conteúdo de CTS com a função 

de tornar as aulas mais 

interessantes. 

O que muitos professores 

fazem para “dourar a pílula” 

de cursos puramente 
conceituais 

2. Incorporação eventual do 

conteúdo de CTS ao 

conteúdo programático. 

Ensino tradicional de Ciências 

acrescido de pequenos estudos 

de conteúdo de CTS 

incorporados como apêndices 

aos tópicos de Ciências. O 

conteúdo de CTS não é 

resultado do uso de temas 

unificadores. 

Science and Technology in 

Society (SATIS, UK), 

Consumer Science (EUA), 

Values in School Science 

(EUA).  

3. 

Incorporação sistemática do 

conteúdo de CTS ao 

Conteúdo programático. 

Ensino tradicional de Ciências 

acrescido de uma série de 

pequenos estudos de conteúdo 

de CTS integrados aos tópicos 

de Ciências, com a função de 

explorar sistematicamente o 

conteúdo de CTS. Esses 

conteúdos formam temas 

unificadores. 

Havard Project Physics 

(EUA), Science and Social 

Issues (EUA), Nelson 
Chemistry (Canadá),  

InteractiveTeaching Units for 
Chemistry (UK), Science, 

Technology and Society, Block 

J. (EUA). Three SATIS 16-19 

modules (What is Science? 

What is Technology?How Does 

Society decide? – UK). 
4. Disciplina Científica 

(Química, Física e Biologia) 

por meio de conteúdo de CTS 

Os temas de CTS são 

utilizados para organizar o 

conteúdo deficiências e a sua 

sequência, mas a seleção do 

conteúdo científico ainda é a 

feita a partir de uma disciplina. 

A lista dos tópicos científicos 

puros é muito semelhante 

àquela da categoria 3, embora a 

sequência possa ser bem 

diferente. 

ChemCon (EUA), os módulos 

holandeses de física como 

Light Sourcesand Ionizing 

Radiation (Holanda: PLON), 

Science and Society Teaching 
units (Canadá), Chemical 

Education for Public 
Understandig (EUA), Science 

Teachers’ Association of 

victoira Physics 
Series(Austrália). 

5. Ciências por meio do 

conteúdo de CTS 
CTS organiza o conteúdo e sua 

sequência. O conteúdo de 

Ciências é multidisciplinar, 

sendo ditado pelo conteúdo de 

CTS. A lista de tópicos 

científicos puros assemelha-se 

à listagem de tópicos 

importantes a partir de uma 

variedade de cursos de ensino 

tradicional de Ciências. 

Logical Reasoning in Science 

and Technology (Canadá), 

Modular STS (EUA), Global 

Science (EUA), Dutch 
Environmental Project 

(Holanda), Salters’Science 

Project (UK) 

 

 

 

 

 



58 

 

Tabela 1 - Categorias de ensino CTS  

(conclusão) 

Categoria  Descrição Exemplo 

6. Ciências com conteúdo 

de CTS 
O conteúdo de CTS é o foco do 

ensino. O conteúdo relevante 

de Ciências enriquece a 

aprendizagem. 

Exploring the Nature of 

Science (Ing.)Society 
Environment and Energy 

Development Studies (SEEDS) 

modules (EUA), Science and 
Technology 11 

(Canadá) 
7. 

Incorporação das Ciências ao 

conteúdo de CTS 

O conteúdo de CTS é o foco do 

currículo. O conteúdo relevante 

de Ciências é mencionado, mas 

não é ensinado 

sistematicamente. Pode ser 

dada ênfase aos princípios 

gerais da Ciência. 

Studies in a Social Context 
(SISCON) in Schools (UK), 

Modular Courses in 
Technology (UK), Science A 

Way of Knowning (Canadá), 

Science Technology and 
Society (Austrália), Creative 

Role Playing Exercises in 
Science and Technology (EUA) 

, Issues for Today (Canadá), 

Interactions in Science and 
Society – vídeos (EUA), 

Perspectives in Science 

(Canadá) 
8. Conteúdo de CTS Estudo de uma questão 

tecnológica ou social 

importante. O conteúdo de 

Ciências é mencionado 

somente para indicar uma 

vinculação com as Ciências. 

Science and Society (UK.), 

Innovations: The Social 
Consequencies of Science 

and Technology program 

(EUA), Preparing for  
Tomorrow’s World (EUA), 

Values and Biology (EUA). 
Fonte: (AIKENHEAD, 1994, p. 55-56 apud SANTOS; MORTIMER, 2002, p. 124). 

Neste sentido, muitos projetos curriculares CTS foram desenvolvidos nos países do 

capitalismo central nas últimas décadas no século XX com significativo impacto na educação 

formal desses países, conforme pode ser observado nos exemplos da tabela 3. 

É interessante notar que no Ibero-américa, aparentemente, o termo e a Educação CTS 

vêm ganhando destaque na pesquisa e ensino de Ciências. São exemplos desse crescimento o 

Seminário Ibérico e Ibero-americanos CTS na educação em Ciências e o crescente número de 

teses, dissertações em programas de pós-graduações brasileiras.  

Na última década, há também um movimento de ênfase da questão ambiental, sendo 

acrescentada à sigla a letra A, passando a ser utilizada CTS-A – Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente. De acordo com Tomazello (2009), este acréscimo apresenta “por um 

lado, a importância crescente que a dimensão socioambiental vem conquistando no sistema de 

ensino por meio da Educação Ambiental e, por outro, o desafio de integrar essa última com o 

enfoque CTS”. Ricardo (2007), direcionando seu olhar para a escola, defende que a 

“designação Educação CTS-A ainda comporta elementos que transcendem a educação formal, 
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isto é, aquela que se dá em uma relação didática, em um espaço e um tempo definidos pela 

escola.”  

Outros autores, como Fagundes et al. (2009), optam por dar ênfase aos dois termos, 

usando as duas siglas em conjunto, CTS/CTSA. 

O desenvolvimento de um posicionamento CTS não pode ser visto como rápido e 

fácil de ser atingido. Muitos fatores entrecruzam-se para que seus objetivos possam ser 

alcançados. A escola e a educação formal em todos os seus níveis mostram-se como um 

espaço propício e frutífero para o desenvolvimento de reflexões na visão CTS. 

Apesar de se entender a importância da vinculação entre a educação formal, a escola, 

o ensino de Ciências e a presença de discussões CTS, essa convivência ainda não se tem 

demonstrado harmônica. Primeiramente, não se pode prescindir desse lócus educacional que é 

a escola, seus atores, discussões e currículo. Nela encontram-se disciplinas voltadas para as 

Ciências Naturais em diversas vertentes em diferentes níveis de ensino. Com relação aos 

estudos dessa área de conhecimento numa ótica CTS, tem se dito que: 

As discussões de âmbito CTS vêm sendo analisadas e inseridas no ensino de 

ciências com vistas a proporcionar uma atitude crítica da população em 

relação aos conhecimentos científicos e tecnológicos, bem como sobre seus 

usos”. (NUNES et al., 2013, p. 2) 

É necessário lembrar, no entanto, que o ensino de Ciências não esteve sempre 

presente em todos os níveis da Educação Básica. Para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, principal foco deste trabalho, ele só passou a figurar em seu cenário a partir dos 

anos de 1970, após a Lei de Diretrizes e Bases 5692/71, não mais saindo da estrutura 

curricular.  

Regidos pela LDB 9394/96, foram criados os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN, documento que visa nortear as áreas de conhecimento existentes na escola, dentre elas, 

a área de Ensino de Ciências Naturais.  

Para esta fase de ensino, os PCN indicam que os assuntos a serem abordados 

encontram-se divididos em três blocos temáticos: Ambiente, Ser humano e Saúde e Recursos 

tecnológicos. Apesar de apresentarem um quarto bloco temático, Terra e Universo, este é 

indicado para que seja trabalhado apenas a partir do 6º ano da Educação Básica, não 

pertencendo aos anos iniciais. 

Com relação aos objetivos propostos pelos PCN na área de Ciências Naturais, 

encontra-se permeando todo o seu texto a preocupação com relação ao Ambiente, sendo 

também clara esta preocupação ao sugerirem o Meio ambiente como um dos temas 
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transversais. Ao ler o documento, podem-se encontrar menções a uma abordagem CTS nesse 

nível de ensino, buscando enfatizar discussões sobre temas e problemas da sociedade.  

Numa tentativa de mapeamento sobre os avanços nas discussões CTS inseridas no 

ensino de Ciências dos anos iniciais da educação formal, foi desenvolvido um estudo 

caracterizado como Estado do Conhecimento. 

 

3.3 ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE CTS NOS ANOS INICIAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Foi realizada uma pesquisa exploratória, qualitativa a partir de uma revisão 

bibliográfica (BARROS; LEHFELD, 2007, p. 85) com a finalidade de conhecer os estudos 

publicados a respeito de Ciência, Tecnologia e Sociedade junto aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental brasileiro, no período de tempo entre 2006 e 2016.  

O mecanismo de busca utilizado foi o Google Acadêmico. Nele foram usados os 

seguintes descritores: CTS, Ensino de Ciências, Anos iniciais, Ensino Fundamental. Educação 

Básica. Foram encontrados 23 artigos.  

Após esta fase, foi feita uma leitura pormenorizada do resumo e de partes dos textos 

a fim de saber se o texto se adequava ao que se buscava. Ao final, encontrou-se 11 trabalhos, 

sendo 10 artigos e 01 dissertação. 

A partir de elementos de análise de conteúdo baseados em Bardin (1977), foram 

eleitas 3 categorias: 

A partir de elementos de análise de conteúdo baseados em Bardin (1977) foram 

eleitas 3 categorias:  

a) Trabalhos teóricos – quando os trabalhos tratavam o assunto em pauta de 

forma teórica.  

b) Prática de sala de aula – quando o trabalho se concentrava na realização de 

alguma prática na sala de aula dos anos iniciais da educação básica dentro do 

enfoque CTS.  

c) Material didático – quando o trabalho propunha a criação de um material 

didático para ser utilizado em sala de aula dos anos iniciais da educação 

básica dentro do enfoque CTS.  

Neste sentido, foram encontrados entre os trabalhos analisados 08 artigos que 

apresentavam estudos teóricos do tema, sendo seguidos de apenas 02 trabalhos que versavam 
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sobre uma experiência prática em sala de aula, e só 01 trabalho que se dirigiu ao 

desenvolvimento de material didático para estudos no âmbito CTS no ensino fundamental 

anos iniciais.  

Apresenta-se agora a análise das obras em questão através dos resultados da pesquisa 

realizada e das categorias eleitas. 

 

3.3.1 Trabalhos Teóricos  

 

Foram encontrados 08 artigos que indicavam estudos teóricos a respeito da temática 

do enfoque CTS nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com concentração a partir do ano 

de 2012.  

As autoras Viecheneski e Silveira (2012) buscam com seu trabalho contribuir com 

algumas reflexões acerca da Alfabetização Científica (AC) através da abordagem CTS para os 

anos iniciais da educação básica. Apontam a necessidade dessa temática, bem como a 

existência nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de elementos da visão CTS. Ao 

apresentarem o pensamento de outros autores, elas defendem que uma escola 

descontextualizada não pode desenvolver uma Alfabetização Científica e indicam algumas 

formas de que o ensino de Ciências seja contextualizado através de jornais, livros e histórias 

infantis. O trabalho foi apresentado no III Simpósio Nacional de Ciência e Tecnologia, Ponta 

Grossa – PR. 

Silva e Alvin (2012) defendem a importância do papel da História das Ciências no 

ensino de Ciências Naturais do Ensino Fundamental I, tendo em vista um ensino de Ciências 

com enfoque em CTS, buscando uma formação cidadã para as crianças, uma vez que essas 

temáticas encontram-se preconizadas nos PCN. Acrescentam que o desafio da atualidade é 

trazer um ensino de Ciências de forma significativa. O trabalho foi apresentado no VII 

Seminário Ibérico/ III Seminário Ibero-americanos CTS no Ensino de Ciências.  

Viecheneski e Carletto ([201-?]) apresentam os resultados de uma pesquisa, cujo 

objetivo é investigar como os educadores dos anos iniciais do Ensino Fundamental vêm 

trabalhando o Ensino de Ciências e a Alfabetização Científica (AC) nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental nas escolas públicas de Carambeí - PR. Este trabalho centra-se na 

questão da Alfabetização Científica. A presença do enfoque CTS aqui é que este é posto como 

fundamento para a AC. Não tecem maiores comentários nas questões CTS. O trabalho está 

disponível em http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R0741-1.pdf. 
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Cruz, Silva, Vieira, Ávila de Matos e Silveira (2015), no trabalho “Apontamentos 

sobre o enfoque CTS para o ensino fundamental - Anos iniciais”, buscam trazer uma 

contribuição para reflexões sobre o ensino de Ciências dentro de uma perspectiva 

interdisciplinar com enfoque em CTS, dando ênfase nos avanços dos conteúdos para os anos 

iniciais da Educação Básica. Apresentam uma visão panorâmica desse assunto na legislação 

brasileira e, principalmente, com relação aos PCN. Texto publicado em Espacios - Vol. 36 

(Nº 15), 2015. 

A autora Enia Maria Ferst (2013) apresenta em seu artigo “A abordagem CTS no 

ensino de Ciências Naturais: Possibilidades de inserção nos anos iniciais do ensino” uma 

pesquisa bibliográfica e o “estado da arte” do enfoque CTS ao fazer um levantamento em 

artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, no período de 2003 a 2012. Tinha 

como objetivo principal a verificação da existência de produções científicas da abordagem 

CTS e sua inserção nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Analisou publicações em 

revistas que focavam o ensino de Ciências, sendo 04 publicadas no exterior (Espanha, 

Argentina e Portugal) e 03 no Brasil. A análise dos artigos obtidos deu-se através de duas 

categorias, a formação de professores e a abordagem CTS e propostas de atividades didático-

pedagógicas de ensino em CTS. Por fim, em suas considerações finais apontou para a 

carência de publicações nessa área. O artigo foi publicado na Revista EDUCAmazônia - 

Educação Sociedade e Meio Ambiente. Ano 6, Vol XI, Número 2, Jul- Dez, 2013, Pág. 276-

299. 

Fernandes e Megido Neto (2012) buscam com seu texto “Pesquisas sobre práticas de 

ensino de ciências para crianças na perspectiva CTS” conhecer as características e práticas 

escolares pautadas no enfoque CTS encontradas em teses e dissertações direcionadas para os 

anos iniciais da escolarização formal no período de 1972 a 2010. Nesta cruzada, identificaram 

que, de um universo de 3.500 trabalhos de pesquisa acadêmica na área de Ensino de Ciências 

produzidas no Brasil no período de 1972 até 2010, apenas 03 trabalhos se direcionaram para 

práticas pedagógicas na perspectiva CTS na esfera do Ensino Fundamental anos iniciais, 

sendo as três produções dissertações de mestrado. O primeiro trabalho foi de Abegg, I. 

(2004), intitulado “Ensino-investigativo de Ciências Naturais e suas tecnologias nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental”, da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. O 

segundo trabalho encontrado foi o de Asem (2010), com o título “Argumentos, 

conhecimentos e valores em respostas a questões sociocientíficas - um caso no Ensino 

Fundamental”, da Universidade de São Paulo.  Por fim, o terceiro trabalho foi o de 

Montenegro (2008), chamado de “Letramento Científico: o despertar do conhecimento das 



63 

 

Ciências desde os anos iniciais do ensino fundamental”, da Universidade de Brasília (UNB). 

O número de produções deste período temporal foi muito pequeno e concentrado em grandes 

centros do país. O trabalho foi apresentado no VII Seminário Ibérico/ III Seminário Ibero-

americano CTS no Ensino de Ciências.  

Os autores Enia Maria Ferst e Evandro Ghedin (2014) realizam um estudo do 

conhecimento a respeito da presença de artigos com a temática da abordagem CTS nos anos 

iniciais da Educação Básica. Utilizaram como objeto de estudo os trabalhos sobre CTS 

apresentados nos Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPECs), dos 

anos de 2007, 2009 e 2011. Apesar de encontrarem um número considerável de trabalhos 

relativos à CTS, com relação a esta abordagem junto ao Ensino Fundamental anos iniciais, 

foram identificados apenas 02 trabalhos. O primeiro de Rego et al (2007), intitulado “Pensar o 

ensino de Ciências a partir do cotidiano: Uma abordagem CTS” que “oferece subsídios e 

propostas de atividades envolvendo o conhecimento oriundo da cultura popular, através da 

análise da simetria de figuras nas carrocerias de caminhões”. O segundo trabalho foi o de 

Alves e Messeder (2009), sob o título de “Elaboração de um vídeo com enfoque Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS) como instrumento facilitador do ensino experimental de 

Ciências” que discute o “potencial educativo do vídeo em sala de aula e mostra a atividade 

prática no ensino experimental de Ciências no Ensino Fundamental”. Ambos os textos são de 

Florianópolis, SC.  

Dutra, Giordani e Malacarne (2015), no seu artigo “Um olhar para a ênfase em CTS 

no ensino de Ciências: o currículo da rede municipal de ensino de Cascavel - anos iniciais”, 

propõem discutir e trazer elementos para reflexão sobre o movimento CTS inserido na 

disciplina de Ensino de Ciências no Nível Fundamental das escolas públicas. O trabalho 

apresenta dados referentes ao currículo municipal do município de Cascavel, especificamente 

os conteúdos de Ciências Naturais, no que se diz respeito aos objetivos e pressupostos 

metodológicos. Seus resultados indicam que a cada ano do Ensino Fundamental há no 

currículo uma aproximação dos objetivos quando a ênfase é a perspectiva Ciência e 

Tecnologia (CeT). No entanto, há uma série de lacunas e fragilidades no que se diz respeito a 

formar o cidadão. A Alfabetização Científica crítica pautada na abordagem CTS não é 

explicitada no currículo. O trabalho foi apresentado no V Seminário Nacional Interdisciplinar 

em Experiências Educativas – UNIOESTE – Universidade do Oeste do Paraná. 
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3.3.2 Práticas em Sala de Aula 

 

A categoria prática em sala de aula buscou identificar entre os textos aqueles que se 

direcionavam para atividades desenvolvidas em sala de aula que tivessem no seu cerne 

discussões no modelo CTS. Dentre os trabalhos analisados, apenas dois se mostraram com 

essas características.  

A pesquisa desenvolvida por Sasseron e Carvalho (2008), denominada “Almejando a 

Alfabetização Científica no Ensino Fundamental: a proposição e a procura de indicadores do 

processo”, teve por objetivo conhecer o processo de Alfabetização Científica nas séries 

iniciais da Educação Básica. As autoras propuseram um ensino de Ciências que leve os alunos 

a trabalhar e a discutir problemas envolvendo fenômenos naturais e as implicações que o 

conhecimento destes pode acarretar à sociedade e ao ambiente. Foi feito, para isso, a 

aplicação de uma sequência didática de Ciências em uma 3ª série do Ensino Fundamental, 

numa visão CTSA. Logo após, desenvolveram um estudo qualitativo com os dados obtidos. O 

resultado final de toda a pesquisa mostrou-se, segundo as autoras, de forma bastante positiva e 

incentivadora, indicando os ganhos de se desenvolver uma Alfabetização Científica pautada 

na ótica CTSA. O trabalho foi publicado no periódico Investigações em Ensino de Ciências – 

v.13, n. 3, p. 333-352, 2008. 

Fabri e Silveira (2013) escreveram o seu artigo “O ensino de Ciências nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental sob a ótica CTS: uma proposta de trabalho diante dos 

artefatos tecnológicos que norteiam o cotidiano dos alunos” a partir de um trabalho de 

pesquisa realizado junto a dezesseis alunos do 2º ano do 2º ciclo dos anos iniciais da 

Educação Fundamental da rede municipal de ensino de Ponta Grossa, PR, e sua relação com 

artefatos tecnológicos. Buscou-se proporcionar ao aluno uma Alfabetização Científica dentro 

de um enfoque CTS, fazendo uso do bloco temático Recursos Tecnológicos, proposto para o 

Ensino de Ciências pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Diversas atividades foram 

desenvolvidas, tais como: visita a uma cooperativa de reciclagem, entrevista com um 

cientista, apresentações de miniaulas pelos alunos, confecção de folders, produções escritas, 

bem como uma feira tecnológica na qual os alunos realizaram exposições para a comunidade 

escolar e para os pais. As considerações finais indicaram que os alunos, ao final de todas as 

atividades, conseguiam fazer reflexões sobre as questões sociais do desenvolvimento 

científico e tecnológico. O artigo foi publicado em Investigações em Ensino de Ciências – 

v.18, n. 1, p. 77-105, 2013. 
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3.3.3 Material Didático 

 

A terceira categoria tratou da questão do material didático. Buscou-se aqui mapear 

aqueles trabalhos que tratassem da proposição de material didático exequível e viável de ser 

trabalhado em sala de aula no nível básico de ensino. Dos textos em análise, apenas um se 

encaixou nesse grupo.  

Juliana Pinto Viecheneski (2013) trabalhou com a proposição de sequências didáticas 

para o Ensino Fundamental anos iniciais na sua dissertação de mestrado, intitulada 

“Sequência didática para o ensino de Ciências nos anos iniciais: subsídios teórico-práticos 

para a iniciação à Alfabetização Científica.” Em seu texto, a autora apresenta a proposta de 

uma sequência didática que contribua para a iniciação à Alfabetização Científica e alunos em 

processo de alfabetização da língua materna. Ela parte do pressuposto de que as orientações 

epistemológicas do enfoque CTS contribuem com a Alfabetização Científica dos alunos dos 

anos iniciais. Além disso, podem propiciar às atividades de leitura e escrita uma maior 

contextualização e significado. Após a sequência didática ser construída, realizada e avaliada, 

na sua última etapa foi produzido um material didático, um caderno de atividades intitulado 

“Sequência didática para o ensino de Ciências nos anos iniciais: subsídios teórico-práticos 

para a iniciação à Alfabetização Científica”.  A dissertação foi apresentada junto ao Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências e Tecnologia, do Programa de Pós-graduação em Ensino 

de Ciências e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e está disponível 

em (<http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/1250/1/PG_PPGECT_M_Viec heneski, 

%20Juliana%20Pinto_2013.pdf>). 

 

3.4 ECOS DOS RESULTADOS 

 

Pode-se observar que os artigos dentro da área de ensino de Ciências numa 

perspectiva CTS ainda estão se apresentando de forma muito tímida em matéria de números. 

A produção na área CTS tem se mostrado mais fluída e frutífera no campo do Ensino 

Fundamental anos finais e no Ensino Médio. No entanto, isso não diminui a importância dessa 

temática junto à Educação Básica inicial.  

Dentre as categorias analisadas, é visível a concentração dos trabalhos no campo 

teórico. Antes que se pense que isso é um ponto negativo, deve-se levar em consideração que 

posicionamentos teóricos trazem em seu cerne interesses, objetivos e finalidades com um 

posicionamento com relação a qual caminho a educação deve trilhar, como já se posicionou 
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Saviani (1996). Para o autor, não tem uma função de apenas retratar ou constatar uma 

realidade existente, ela pode orientar uma ação que interaja com essa realidade e provoque 

mudanças, gerando um movimento de reflexão-ação-reflexão.  

É claro que a falta de trabalhos na área de ação em sala de aula e de produção de 

material didático é preocupante. A escola, os professores, os alunos, mesmo desde a mais 

tenra idade, estão inseridos numa estrutura social e planetária que se mostra cada vez mais 

dependente da Ciência e da Tecnologia. Devem ser, então, colocados em contato com 

situações, ações, materiais didáticos, produtos pedagógicos que possuam elementos de 

abordagem CTS e que possam, assim, instrumentalizar prática e cognitivamente esses grupos 

a tomarem decisões e trilhar seus próprios caminhos.  

A falta de trabalho no âmbito CTS para os anos iniciais do Ensino Fundamental, de 

forma geral, parece apontar para outra problemática. Esse nível de ensino formal tem um 

direcionamento quase que total para as questões de alfabetização e matematização. Isso pode 

ser comprovado através de uma visita, mesmo que rápida, às estruturas dos exames nacionais 

e regionais, conhecidos como Sistema de Avaliação do Ensino Básico, como a Prova Brasil, 

contido no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), por exemplo. Para os alunos 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, são avaliados apenas seus conhecimentos na área da 

Alfabetização e da Matemática. A área das Ciências Naturais só fará parte desse cenário 

avaliativo para o 9o ano da Educação Básica. É possível, então, que a falta de interesse em 

desenvolver trabalhos e estudos neste campo tenha como um dos componentes motivacionais 

a falta de interesse em se direcionar uma maior carga horária e esforço docente, uma vez que 

os assuntos de Ciências Naturais não se encontram em situação de uma provável avaliação na 

esfera nacional.  

Outro ponto a ser levado em consideração é a não existência de textos produzidos na 

região Nordeste do Brasil. Os trabalhos encontrados concentram-se nas regiões Sul, Sudeste e 

Norte do país. Sabe-se que há núcleos de estudos acadêmicos tanto de graduação quanto de 

pós-graduação (stricto e lato senso) que direcionam seus estudos para a área de ensino de 

Ciências e suas vertentes educacionais. A ausência de estudo na área CTS, pelo menos no que 

diz respeito aos anos iniciais da educação básica indica a necessidade de discussão nestes 

níveis acadêmicos para fomentar e incentivar o interesse e desenvolvimento de pesquisas a 

partir do modelo CTS.  

Nos parágrafos anteriores, muito se falou da falta, quer seja de trabalhos nas áreas 

das categorias eleitas, quer seja na questão da existência de trabalhos em número que pudesse 

ser consideravelmente aceitável para uma discussão tão importante. Essas reflexões 
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remeteram ao pensamento de Lopes e Macedo (2011, p. 123), de que a falta não é apenas a 

ausência de um conteúdo, mas expressa a própria presença dessa ausência.  

Outro ponto que chamou a atenção nos trabalhos foi que em sua maioria a 

abordagem CTS aparece atrelada a Alfabetização Científica (AC). As duas áreas são 

realmente muito próximas. Elas se identificam, se espelham, se reconhecem e se entrelaçam, 

podendo uma ter a outra como suporte e colaboradora.  No entanto, cada uma possui suas 

características próprias, e que podem gerar conhecimentos, ações e aportes teóricos 

individuais, mesmo que de forma tangencial.  

Os trabalhos aqui contidos, mesmo em número reduzido, são de extrema valia para o 

avanço nas discussões da utilização da abordagem CTS nos anos iniciais da Educação Básica. 

Eles apresentam avanços e trazem outras inúmeras indagações, estudos, pesquisas e ações a 

serem desenvolvidas. Assim, como no âmago do próprio modelo CTS, na inexistência das 

certezas há pontes a serem construídas. 
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4 ESCOLHENDO TRILHAS A SEGUIR – UM PERCURSO METODOLÓGICO. 

 

Quando se fala no desenvolvimento de uma pesquisa, os caminhos que se abrem 

diante daqueles que se propõem a tal empreendimento são inúmeros. Cada visão, referencial 

teórico, filosofia, cultura e até história de vida dos pesquisadores podem levar seu olhar sobre 

um determinado objeto de estudos por trajetórias das mais diversas.  

Este capítulo tem por objetivo apresentar os caminhos trilhados e decisões tomadas 

ao logo dos estudos realizados. Nele encontram-se além dos instrumentos de pesquisa eleitos, 

a escolha da amostragem de seus atores, o cenário no qual estes fazem parte constitutiva, bem 

como ferramentas criadas ou adaptadas pertinentes à investigação proposta. 

 

4.1 CONHECENDO O CENÁRIO PROPOSTO. 

 

Toda investigação tem como uma das primeiras necessidades conhecer o lócus onde 

está inserida, seja no âmbito de sua conjuntura física, estrutural ou ideológica. Aqui não se 

poderia fugir a esta premissa. Assim sendo, será apresentado o percurso histórico e estrutura 

do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tomando-se como 

base os textos de Oliveira (2015), Costa (2008), Rodrigues (2011) e, principalmente, o Projeto 

Pedagógico do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(2012). 

A Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte (FURRN) foi criada a 

partir da Lei Municipal Nº 20, datada de 28 de setembro de 1968.  Encontrava-se na sua 

estrutura a Faculdade de Educação e o curso de Pedagogia. Este obteve o reconhecimento 

através do Decreto Oficial nº 72.263 de 15 de maio de 1973. 

Neste período foram oferecidos pela Faculdade os cursos de Pedagogia com 

habilitação em Administração Escolar e Ensino das Disciplinas e Atividades Práticas do 

Curso Normal e o Curso de Licenciatura. Através da Resolução nº 3 do ano 1974 do Conselho 

Universitário da FURRN, foi criada a habilitação em Supervisão Escolar e no ano de 1978 

acrescenta-se a habilitação em Orientação Educacional. De acordo com Costa (2008, p. 5), 

“essas mudanças constituíram-se em alterações na grade curricular do Curso de Pedagogia 

sem haver uma discussão efetiva sobre a sua estrutura curricular”. 

Até a década de 1980 a FURRN era mantida a partir de recursos municipais de 

Mossoró-RN. Uma vez que não existia na sua estrutura ainda a figura do concurso público, os 

professores da Fundação eram convidados para ocuparem seus cargos. Eles eram horistas, 
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recebendo seus salários a partir da carga horária desenvolvida em sala de aula. Os recursos 

didáticos postos para auxílio desses profissionais eram bastante escassos, resumindo-se a 

quadro e giz. 

Este cenário é totalmente mudado a partir de 1987. Neste ano ocorreu a 

estadualização da FURRN, passando a ser a Universidade Regional do Rio Grande do Norte – 

URRN. O modus operandi da instituição muda completamente, sendo requerido concurso 

público para o preenchimento de vagas docentes, a construção de planos de carreiras para os 

professores e para técnicos-administrativos e a institucionalização de um plano de capacitação 

docente, entre outras.  

A sua denominação de Universidade Regional do Rio Grande do Norte – URNE é 

mudada em 1997 para Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, mantendo a sigla 

URRN. Em 1999, houve outra mudança, passando a ser chamada de Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN. 

Voltando o olhar de forma específica para o curso de Pedagogia/UERN, no ano de 

1995 houve uma reformulação curricular em toda a sua estrutura. Esta se deu a partir de largas 

discussões sobre o curso junto a outras instituições formadoras de profissionais de educação 

do Brasil.  

As habilitações, que antes eram o foco principal do curso, foram suspensas. Não 

chegaram a serem extintas, podendo voltar a existir há qualquer tempo que se fizessem 

necessárias. Seus lugares foram ocupados por uma habilitação apenas: a Docência para os 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Esta habilitação buscava a formação de um pedagogo 

generalista, mas que tivesse em seu cerne a atividade de docência como objetivo principal a 

ser alcançado.  

Essa reformulação foi alvo de muitas críticas durante toda a sua existência. Uma das 

principais dizia respeito à atuação do profissional egresso dessa estrutura, uma vez que ele 

estaria habilitado apenas ao exercício do magistério nos anos iniciais da Educação 

Fundamental, não sendo preparado minimamente para outras funções existentes mesmo que 

apenas no âmbito escolar. A organização curricular mostrou-se também numa perspectiva 

bastante engessada, não proporcionando possibilidades de se desenvolver componentes 

flexíveis.  

Mesmo sendo alvo de inúmeras críticas, sua existência perdurou até a segunda 

metade da década de 2000. Durante seu viger, apesar de sua estrutura fechada, ela alargou-se 

em outras propostas formadoras de profissionais, como: 
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Quadro 3 - Propostas Formadoras do Curso Pedagogia/UERN 
Período Proposta 

1994 - 1999 Participou da experiência de formação continuada de professores no Instituto de 

Formação de Professores Presidente Kenedy em Natal-RN. 

1998-1999 Desenvolveu a habilitação Magistério do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª Séries (formação 

de professores em exercício na rede pública de ensino). 

1999-2010 Ofertou a habilitação Magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental, no Programa 

Especial de Formação Profissional para a Educação Básica – PROFORMAÇÃO. 

2003 Ampliou as vagas de formação inicial do Curso de Pedagogia para o Núcleo Avançado 

de Educação Superior de Caraúbas, RN. 

2006-2011 Criou a oferta do Curso de Pedagogia habilitação Magistério dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental no Projeto Pedagogia da Terra, vinculado ao Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária – PRONERA. 

2010 - ? A Faculdade de Educação como forma de dar continuidade à política de formação dos 

professores da Educação Básica, integra o Plano Nacional de Formação dos Professores 

da Educação Básica (Plataforma Freire - PARFOR ). 

Fonte: Autoria Própria 

Durante esse período de tempo e em meio a tantas atividades e propostas, novas 

exigências legais foram surgindo, apontadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Pedagogia. Em vista disso, a Faculdade de Educação empreendeu esforços no intuito de 

reformar seu currículo e, assim, propor outro perfil formativo para seus discentes através da 

construção de um novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC).  

Para que este novo perfil fosse criado, durante os processos de investigação e 

proposição, 04 (quatro) etapas ocorreram: 

1 Estudos da documentação legal sobre as novas diretrizes curriculares, assim como 

de investigações existentes sobre o Curso de Pedagogia da UERN; 

2 Discussão com 13 (treze) professores representantes do Campus Central e Campi 

Avançados;  

3 Discussão com 34 (trinta e quatro) alunos representantes do Campus Central, 

distribuídos entre os 08 (oito) períodos do Curso;  

4 Apreciação do corpo docente (através de reunião de estudos) sobre os dados 

coletados e analisados. 

Os aspectos tomados para se formular uma análise para a nova proposta formativa 

foram: finalidades do Curso, princípios formativos, perfil do aluno e organização curricular.  

Dos vários pontos pesquisados ao longo do processo, dois chamam a atenção até 

hoje. O primeiro diz respeito a uma concordância entre professores e alunos que apontaram 

uma compreensão de que o curso de Pedagogia apresentava-se com “débito histórico em seu 

processo formativo: frágil formação teórico-metodológica, desarticulação entre teoria e 

prática e dificuldade na implementação de práticas formativas de cunho interdisciplinar”. 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 17). Questões 

estas que afetam frontalmente a construção de um profissional da educação.  
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O segundo ponto formou-se a partir de estudos pautados em relatórios de estágio, 

trabalho final dos discentes no curso. Sendo estes alunos considerados quase egressos, seus 

escritos foram utilizados como um referencial para se estabelecer uma visão sobre o propenso 

profissional que estava sendo inserido no campo de trabalho.  

Os resultados apontaram que apenas uma minoria dos alunos mostrou-se com uma 

formação teórica significativa, apresentando condições de identificar problemas socioculturais 

e educacionais, bem como compreensão de como se dá o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças, entre outros.  

Identificou-se na maioria dos discentes pesquisados a presença de lacunas em sua 

formação, deixando vácuos em áreas de extrema importância. Esses dados apontaram que os 

alunos 

não adquiriram o hábito da leitura; têm dificuldades de expressar, interpretar, 

analisar e se posicionar criticamente diante dos textos adotados pelos 

professores; desenvolvem as atividades de forma apressada, desinteressada e 

superficial; não conseguem planejar com autonomia e criatividade suas 

atividades de sala de aula; desconhecem conceitos básicos para trabalhar 

com os ensinos específicos; desenvolvem precariamente o raciocínio sobre 

as quatro operações básicas da matemática; redigem textos com graves erros 

de pontuação, acentuação e concordância (verbal e nominal), dentre outras. 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 

17). 

O PPC do Curso reconhece que essas deficiências eram cumulativas desde a 

Educação Básica no percurso educacional dos discentes. No entanto, faz a ressalva que 

configuram um despreparo inaceitável para o licenciando de Pedagogia, uma vez que este tem 

sob sua responsabilidade profissional tarefas, tais como o ensino de leitura e escrita.  

Atualmente, o curso de Pedagogia da UERN encontra-se sob as diretrizes contidas no 

Projeto Pedagógico de Curso atualizado no ano de 2012, no qual estabelece uma carga horária 

total do curso de 3.205 horas, distribuídas num período médio de integralização dos créditos 

em 04 anos. O tempo máximo de permanência do aluno nos bancos universitários para a 

integralização total do curso, caso venha a atrasar sua carreira estudantil por qualquer motivo 

superveniente, é de 06 anos. 

O número considerado limite para cada turma é de 40 alunos e o regime escolar 

vigente é o sistema de créditos com matrícula semestral. 

As 3.205 horas constitutivas do curso são preenchidas com efetivo trabalho 

acadêmico e distribuídas da seguinte forma: 2.445 (duas mil, quatrocentas e quarenta e cinco) 

horas para os Estudos Básicos, 660 (seiscentas e sessenta) horas para os Estudos de 

Aprofundamento e Diversificação e 100 (cem) horas para os Estudos Integradores. 
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O leque de atuação do profissional egresso do curso de Pedagogia/UERN foi 

ampliado significativamente. Antes sendo habilitado apenas para o magistério dos anos 

iniciais, passou a ter como objetivo geral 

Formar pedagogos para atuarem na docência da Educação Infantil, Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e na gestão 

dos processos educativos, nos espaços escolares e não escolares, que 

impliquem o trabalho pedagógico. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 26). 

 

Tendo como ponto de partida este objetivo, foram elencados no PPC em questão uma 

série de competências, atitudes e habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo de todo o 

curso. Apesar de todas serem importantes no percurso da construção do profissional visionado 

pelo projeto, aqui se faz alusão as que mais dizem respeito a este trabalho dissertativo, as 

quais são: 

1. Aplicar modos de ensinar diferentes linguagens – Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e 

adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano, particularmente de crianças; 

2. Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, 

integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir para a 

superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, 

políticas, dentre outras; 

3. Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, 

religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, dentre outras; 

4. Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as 

demais áreas do conhecimento; 

5. Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre seus alunos e 

alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências não 

escolares; sobre processos de ensinar e aprender em diferentes meios 

ambientais/ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre a organização do trabalho 

educativo e práticas pedagógicas; 

6. Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para a construção de conhecimentos 

pedagógicos e científicos; 

Vê-se uma preocupação em formar profissionais que estejam aptos a contribuírem 

em uma sociedade tão diversa e com problemas nas mais variadas áreas como a que apresenta 
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na atualidade. No entanto, concorda-se aqui com o posicionamento de Oliveira (2015, p. 7), 

que enxerga, a partir de sua prática inserida no contexto apresentado, que: 

Como docente do curso de Pedagogia, tenho observado no contexto da 

prática, que a proposta curricular do curso é ressignificada, ganha 

novos/velhos significados que, por vezes se distanciam dos sentidos 

evidenciados no Projeto Pedagógico. Isso realça a produção curricular como 

um processo dinâmico e contínuo, portanto, inacabado, resultante de 

inúmeras interações, embates, disputas de sentidos, ressignificações e 

reorientações, não se encerrando na esfera do proposto. (OLIVEIRA, 2015, 

p. 7) 

 

A partir deste cenário apresentado e onde se desenrolou nossa pesquisa, devemos 

conhecer os atores que nele se apresentam e como dentre estes foram escolhidos os que se 

envolveram e ajudaram com suas participações no desenvolvimento da investigação aqui 

proposta. 

 

4.1.1 Os atores em ação – a escolha da amostragem 

 

Uma vez exposto o cenário onde se desenrolou a pesquisa, deve-se apresentar os 

atores que o complementam. Apresentar-se-á aqui uma visão sobre os alunos do curso de 

Pedagogia/UERN.  

O PPC/2012 do curso de Pedagogia/UERN descortina um panorama onde se 

encontra uma visão dos alunos e sua performance desenvolvida ao logo de sua carreira 

acadêmica, buscando um diagnóstico destes e que sirva de fundamento basilar para decisões 

que contribuam com uma melhor formação do futuro pedagogo.  

Durante a análise dos dados das pesquisas que deram substrato para a construção do 

PPC, um ponto que chamou a atenção dos pesquisadores foi a motivação que levou o alunado 

a escolher o curso de Pedagogia como carreira profissional. A partir dos dados levantados, 

encontrou-se que apenas 45% dos alunos optaram pelo curso por ser de seu interesse. Os 

outros 55% mostraram-se com opções pela escolha que variavam entre as seguintes 

categorias: menor concorrência no vestibular, maior facilidade de ingresso no mercado de 

trabalho, influência da família e outros.  

Muitos dos pesquisados já havia tentando outros cursos, em sua maioria na 

modalidade bacharelado, não sendo aprovados nos seus respectivos processos seletivos. Os 

pesquisadores consideraram esse dado preocupante, indicando uma desmotivação inicial para 

o exercício do curso, da profissão do pedagogo e da área da licenciatura em si.  
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Os alunos, ao entrarem no curso, têm contato em primeira mão com o que se chama 

dentro do PPC/2012 de Núcleo de Estudos Básicos. Estes estão formados por disciplinas 

divididas em 04 grupos: Introdutórias, de Fundamentos, de Especialização e de Aplicação 

Tecnológicas. Estas áreas são definidas pelo PPC (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012, p. 42) da seguinte forma: 

As disciplinas na categoria Introdutórias envolvem conhecimentos 

preparatórios de caráter científico, técnico e metodológico, necessários à 

inserção dos estudantes no campo da Pedagogia; na categoria de 

Fundamentos são vistas como conhecimentos imprescindíveis à formação de 

qualquer profissional que atua na educação, na medida em que oportunizam 

a intrínseca relação entre individuo, sociedade e educação; na categoria de 

Especialização compreendem conhecimentos específicos à formação do 

pedagogo e passiveis de mudanças mediante o(s) campo(s) de atuação 

profissional estabelecido(s) numa determinada época histórica ou programa 

formativo. Nesse projeto, centra-se na atuação do Ensino e na atuação da 

Gestão de Processos Educativos; na categoria de Aplicação Tecnológica 

envolvem conhecimentos curriculares que, por natureza, complementam a 

formação com um arsenal de técnicas formativas indispensáveis a elevar o 

nível de qualificação pedagógica do professor. 

 

Cada uma dessas áreas é formada por diversas disciplinas, com objetivos e saberes 

próprios e específicos. Todos os cursos de licenciatura, em qualquer que seja a área, 

apresentam uma área de convergência comum em seus fluxos curriculares formada por 

disciplinas direcionadas ao ensino em si que transitam pelas searas da didática, das 

metodologias e das instrumentações. A Pedagogia não poderia ser diferente, apresentando na 

sua constituição disciplinas, tais como Ensino de Matemática, Geografia, História, Artes e 

Ciências, dentre outras. Cada uma com suas especificidades conceituais e metodológicas.  

Para efeitos de atender os objetivos e metas deste trabalho, direcionou-se aqui o olhar 

para o grupo Área Específica do PPC, tomando por referencial inicial as fronteiras da 

disciplina Ensino de Ciências e os alunos que já travaram contato com ela. Esta disciplina 

deve fornecer ao alunado um alicerce teórico, conceitual e prático que lhe permita analisar 

com mais propriedade as atividades propostas na área de Ciências Naturais dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental.  

A disciplina Ensino de Ciências é integrante do 5º período do curso de 

Pedagogia/UERN, tendo como diretriz a seguinte ementa: 

Introdução à epistemologia das ciências naturais: características, princípios 

filosóficos e metodológicos. Histórico e evolução das ciências naturais. A 

didática das ciências naturais e o ensino de Ciências como prática 

investigativa. Objetivos e importância do ensino de Ciências Naturais. 

Parâmetros Curriculares, temas transversais e tendências no Ensino de 
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Ciências. A formação do professor de Ciências Naturais para a educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Os conteúdos e os recursos 

didáticos para o ensino de Ciências. O papel da avaliação no ensino de 

Ciências. Praticas pedagógicas de Ciências em espaços não formais. 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 

89). 

 

Esta disciplina possui uma carga horária de 60h, distribuída em 04 créditos semanais. 

À primeira vista, pode-se notar o volume dos assuntos encerrados na ementa. É exigido que os 

discentes travem conhecimentos desde aspectos teóricos de Ensino de Ciências, passando por 

conceitos, recursos didáticos até a presença de práticas pedagógicas em espaços não formais. 

Além disso, têm que ser visitados não apenas os anos iniciais da educação fundamental, mas 

também a educação infantil. Um trabalho hercúleo a ser desenvolvido em um período apenas.  

De acordo com as especificidades desta pesquisa, dois critérios foram eleitos para 

que o aluno pudesse fazer parte dela. O primeiro foi que o aluno teria que já ter cursado a 

disciplina Ensino de Ciências, estando assim apto a responder questões permeadas por 

referências a conhecimentos integrantes da área em questão.  

O segundo critério eleito foi que o aluno deveria ter contato direto com o campo 

profissional, estando inserido em sala de aula do Ensino Fundamental e ocupando a função 

docente, quer seja como professor titular, assistente ou estagiário. Isso possibilitaria uma 

visão mais próxima da relação teoria-prática, com seus sucessos e dúvidas.  

A pesquisa direta com esses alunos foi dividida em duas partes. Na primeira, buscou-

se conhecer quais os aspectos conceituais na esfera de discussões ambientais da área de 

Ciências Naturais que eles apresentavam mais dúvidas em trabalhar em sala de aula. A 

segunda fase deu-se através de uma oficina de avaliação de um texto literário infantil e a 

existência de condições necessárias para sua inserção e utilização em sala de aula nas aulas de 

Ciências a fim de facilitar debates ambientais.  

Voltar-se-á agora o olhar para o trajeto metodológico trilhado, suas construções 

instrumentais e a pesquisa desenvolvida. 

 

4.1.2 Definindo os caminhos – Instrumentos e ações. 

 

Cada pesquisa, ao ser construída, possui a sua frente um leque de instrumentos e 

caminhos que podem levar o pesquisador por trajetos diferentes e que poderão descortinar 

resultados e conclusões diversas. Por isso, há a necessidade de se fazer escolhas pertinentes e 

fundamentadas teoricamente, tomando por base primeira o problema a ser resolvido, para que 

se consiga atingir satisfatoriamente as respostas buscadas, mesmo que estas não sejam as 
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desejadas pelo pesquisador. Como já disse Goldenberg (2005, p. 14), ao se referir aos 

caminhos metodológicos: “...estou falando de um caminho possível para pesquisa científica. 

O que determina como trabalhar é o problema que se quer trabalhar: só se escolhe o caminho 

quando se sabe aonde se quer chegar”.  

Inicialmente foi desenvolvido um estudo teórico, uma pesquisa bibliográfica, na qual 

se buscou elaborar o estado do conhecimento, da perspectiva CTS e da Educação Ambiental 

no Brasil, direcionando o olhar para o âmbito escolar, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Entende-se aqui que o Estado da Arte é um tipo de pesquisa que vem ganhando cada 

vez mais espaço no meio acadêmico. De acordo com Romanowski; Ens. (2006, p. 39), esse 

tipo de pesquisa pode fornecer uma importante contribuição para a construção e solidificação 

do campo teórico de uma área de conhecimento. Uma vez que 

procuram identificar os aportes significativos da construção da teoria e 

prática pedagógica, apontar as restrições sobre o campo em que se move a 

pesquisa, as suas lacunas de disseminação, identificar experiências 

inovadoras investigadas que apontem alternativas de solução para os 

problemas da prática e reconhecer as contribuições da pesquisa na 

constituição de propostas na área focalizada. (ROMANOWSKI; ENS., 2006, 

p. 39) 

As autoras também aludem ao fato de que esse tipo de trabalho não se limita apenas 

a apontar produções na área, mas se prontificam também a analisá-las e categorizá-las. Desta 

feita, podem revelar as suas diversas nuances, enfoques e perspectivas.  

Estes estudos, realizados durante o mês de julho de 2016, desenvolveram-se a partir 

do mecanismo de busca Google Acadêmico, em que foram utilizados os seguintes descritores: 

CTS; Ensino de Ciências; Anos Iniciais; Ensino Fundamental; Educação Básica. Tomou-se 

como limite fronteiriço temporal os trabalhos publicados no período 2006-2016. Numa 

primeira empreitada foram encontrados 23 trabalhos escritos. 

Em seguida, foi realizada uma leitura minuciosa dos textos a fim de saber se estes se 

adequavam ao que se buscava nesta pesquisa. Este levantamento desnudou um número que 

pode ser considerado muito pequeno para um período temporal de 10 anos, uma vez que as 

discussões CTS têm evoluído e se difundido nos mais diversos âmbitos. Chamou bastante a 

atenção de que apenas 11 trabalhos direcionados aos anos iniciais da Educação Fundamental 

foram encontrados, sendo destes 10 artigos e 1 dissertação. 

Fazendo uso de elementos de análise de conteúdo baseados em Bardin (1977), foram 

eleitas 3 categorias: Trabalhos teóricos, Práticas de sala de aula e Material didático.  
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A categoria Trabalhos teóricos agrupou aqueles trabalhos que tratavam do assunto 

em pauta de forma teórica.  

Na categoria Práticas em sala de aula foram concentrados os trabalhos que se 

direcionavam para a exposição de alguma experiência prática desenvolvida na sala de aula 

dos anos iniciais da Educação Básica dentro do enfoque CTS.  

Por fim, na categoria Material didático voltou-se o olhar para os trabalhos que 

apresentaram a proposta de criação de um material didático com enfoque CTS para ser 

utilizado em sala de aula do nível fundamental nos seus anos iniciais.  

Realizada essa etapa, a pesquisa bibliográfica tomou forma de pesquisa documental, 

na qual se perquiriu travar uma maior familiaridade com a legislação brasileira com relação 

ao Meio Ambiente e a Educação Ambiental, com ênfase no que se encontra estabelecido nos 

direcionamentos da Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) e em suas Orientações 

Curriculares Nacionais para os anos iniciais da Educação Básica.  

Terminada essa primeira fase, foi elaborado um questionário (apêndice 1) a fim de 

ser aplicado junto a professores dos anos iniciais da Educação Fundamental da rede pública 

de ensino que estejam inseridos em processo de formação inicial, discentes do curso de 

Pedagogia de uma Instituição de Ensino Superior (IES). 

O questionário tinha como incumbência conhecer posicionamentos e conceitos dos 

alunos-professores no que se diz respeito as suas dificuldades em sala de aula em trabalhar 

assuntos de Educação Ambiental, bem como concepções e atitudes que envolvem tanto a área 

de EA quanto a de CTS.  

O questionário mostrou-se um instrumento viável nessa fase da pesquisa, uma vez 

que de acordo com Gil (2008, p. 121), este pode ser definido como: 

A técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 

submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 

temores, comportamentos presente ou passado etc. 

Para o autor, a construção do questionário é basicamente a tradução dos objetivos da 

pesquisa em questões específicas. Uma vez levantados os dados através das respostas 

apresentadas pelos pesquisados, poder-se-á descrever características destes ou testar 

hipóteses. Daí a importância de se elaborar um questionário viável e exequível, pautado nos 

objetivos da pesquisa. Deve-se, para isso, tomar cuidados desde sua formatação e conteúdo 

até sua apresentação e utilização em pré-teste.  

O questionário construído neste trabalho de pesquisa foi dividido em três partes: 

questões sobre fatos, perguntas objetivas e subjetivas e escala de atitudes. A primeira parte foi 
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composta por questões sobre fatos (GIL, 2008, p. 125), referindo-se a dados concretos e de 

fáceis de precisar. Versou sobre o perfil dos professores-alunos, visando conhecer melhor esse 

grupo.  

A segunda parte apresentou perguntas objetivas e subjetivas envolvendo conceitos da 

área de meio ambiente, do modelo Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e visões 

interdisciplinares, uma vez que o trabalho docente nos anos iniciais da Educação Básica é 

norteado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que indicam tanto os estudos 

ambientais como um fazer interdisciplinar do professor em sala de aula. (BRASIL, 1997).   

As perguntas foram pautadas em normas consagradas contidas na literatura 

específica (GIL, 2008; GÓMEZ, FLORES e JIMENEZ, 1996; MERTENS, 1998), tais como 

de que as perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa; levar em 

consideração o sistema de referência do interrogado e de nível de informações; cada pergunta 

possibilita uma única interpretação; não sugerir respostas; referir-se a uma única ideia de cada 

vez. 

A terceira parte foi composta por uma escala de atitudes do tipo Likert. Essa Escala 

de Atitudes objetivou conhecer o real posicionamento dos pesquisados a respeito da temática 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente.   

Ao se referir a atitudes, Hernandes Sampieri; Fernandez Collado; Baptista Lucio 

(2001), diz que esta é uma predisposição aprendida no intuito de dar uma resposta de forma 

consistente e favorável ou desfavorável a respeito de um objeto ou seus símbolos. As atitudes 

estão relacionadas ao comportamento diante do objeto ou símbolo, no entanto, elas são só um 

indicador da conduta, e não a conduta em si. “A atitude é como uma ‘semente’, que sob certas 

condições pode ‘germinar’ em comportamento”. (HERNANDES SAMPIERI; FERNANDEZ 

COLLADO; BATISTA LUCIO, 2001, p. 255).  

Ao tratar do mesmo assunto, Rojas Soriano (2013, p. 248) afirma que uma maneira 

de investigar as atitudes é através da análise de opiniões coletadas em uma pesquisa, sendo as 

atitudes inferidas a partir das opiniões expressadas sobre diferentes aspectos ou situações com 

as quais os pesquisados estão vinculados. 

Tendo as atitudes diversas propriedades, tais como direção (positiva ou negativa) e 

intensidade (alta ou baixa), vários métodos foram criados para medi-las, dentre os quais estão 

as escalas de atitudes. Das diversas escalas existentes para se mensurar as atitudes, a escolhida 

nesse trabalho foi a Escala de Likert.  

A escala de Likert foi criada por Rensis Likert no início da década de 1930, 

possuindo um enfoque vigente e bastante popular. (HERNANDES SAMPIERI; 
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FERNANDEZ COLLADO; BATISTA LUCIO, 2001, p. 256). Seguindo o que aponta os 

autores citados, esta escala deve ser construída com um número considerável de afirmações 

que qualifiquem o objeto da atitude. Os itens da escala medirão a atitude para um único 

conceito subjacente.  

Para fins deste estudo, foi utilizada a Escala de Likert apresentada por Nunes (2014). 

Em sua pesquisa, o autor direcionou o seu olhar investigativo a alunos de cursos de 

licenciatura de Ciências Exatas ou Naturais, como Física, Química, Biologia, Matemática e 

Gestão Ambiental.  

Aqui este instrumento mostrou-se adequado, uma vez que tinha como objetivo 

conhecer a atitude dos alunos com relação à Ciência e Tecnologia, Ambiente, Ciência escolar 

e aspectos gerais sobre a influência da sociedade sobre a Ciência e Tecnologia. 

Construído o questionário, na busca por se obter o maior grau de confiabilidade 

possível, este instrumento passou por testes de confiança no que se diz respeito a sua 

fidedignidade e validade.  

Tomando por base os escritos de Moreira (2011, p. 20), pode-se dizer que: 

[...] a fidedignidade de um instrumento refere-se à estabilidade, à 

reproducibilidade, à precisão das medidas com ele obtidas, i.e., ao grau de 

consistência dos valores medidos. A validade, por sua vez, tem a ver como 

até que ponto o instrumento está, de fato, medindo o que se supõe que esteja 

medindo. 

 

A fidedignidade pode ser comprovada a partir da aplicação do mesmo instrumento ao 

mesmo grupo várias vezes, intentando que os resultados sejam iguais, uma vez que o grupo 

não se modificou. No entanto, Moreira (2011) chama a atenção de que, na prática, geralmente 

um determinado grupo é testado apenas uma vez. Sendo assim, lança-se mão de 

procedimentos estatísticos que permitem estimar a fidedignidade do instrumento, levando em 

consideração certo número de indivíduos, utiliza-se, então, a correlação (ou coeficiente de 

fidedignidade). 

Apesar de ser condição necessária para se testar um instrumento, a fidedignidade não 

garante que este atenda os objetivos de uso em um procedimento de pesquisa. Neste sentido, o 

autor chama a atenção para que seja usada a validade.  

A validade, por sua vez, depende dos objetivos que se pretende com a utilização do 

instrumento. Na busca por uma conceituação, Alexandre e Coluci (2011, p. 3062) definem 

que: 

A validade verifica se o instrumento mede exatamente o que se propõe a 

medir. Isto é, avalia a capacidade de um instrumento medir com precisão o 
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fenômeno a ser estudado. Pode-se considerar um instrumento valido quando 

ele consegue avaliar realmente seu objetivo. 

 

Existem vários tipos de validade. No caso aqui em questão, foi utilizada a Validade 

de Conteúdo, também chamada de validade curricular, amostral ou lógica. De acordo com 

Moreira (2011), este tipo de validade é realizada através da apreciação e análise do 

instrumento por especialistas da área. Não há aqui uma mensuração estatística. Os 

especialistas que examinaram o instrumento tiveram em vista a representatividade dos itens 

no que se diz respeito às áreas de conteúdos e relevância dos objetivos a medir.  

Uma vez construído, o questionário foi enviado a seis (06) especialistas da área de 

ensino de Ciências e de Educação, sendo quatro (04) doutores e dois (02) mestres. Estes 

analisaram a proposta contida no instrumento de pesquisa e o devolveram com sugestões que 

foram acatadas parcial ou totalmente, validando assim o instrumento em questão. 

Após a aprovação do questionário pelos especialistas, este foi aplicando junto a 

alunos do curso de Pedagogia do município de Aracati – CE, que já são professores de escolas 

públicas, no nível do Ensino Fundamental em seus anos iniciais, constituindo-se aqui a fase 

considerada como pré-teste do instrumento.  

Os passos aqui seguiram as diretrizes encontradas nos escritos de Gil (2012). A 

amostragem escolhida foi probabilística, estratificada, não proporcional. Probabilística por 

seguir princípios fundamentais, tais como a Lei da Regularidade Estatística, na qual se 

encontra que um conjunto de n unidades tomadas ao acaso de um conjunto N terá́, 

provavelmente, as características do grupo maior. Estratificada por ser caracterizada pela 

seleção de uma amostra de cada subgrupo da população considerada. Por fim, não 

proporcional, uma vez que “a extensão das amostras dos vários estratos não é proporcional à 

extensão desses estratos em relação ao universo”. (GIL, 2012, p. 123). 

Com os dados em mãos, analisados, atingiu-se a concretude da fidedignição e 

validação do instrumento, partindo-se então para a aplicação do questionário oficial junto a 

alunos-professores do curso de Pedagogia/UERN.  

Para se calcular o tamanho da amostra, foi utilizada a “fórmula para o cálculo de 

amostras para populações finitas”, em vista da população dos sujeitos não ser superior 

100.000 elementos.  

𝑛 =  
∂2 ×𝑝 ×𝑞 ×𝑁

𝑒2 ×(𝑁−1)+ ∂2 × 𝑝 × 𝑞
                                                              (1) 
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LEGENDA: 

𝑁 = universo 

𝑛 = amostra que será calculada 

∂ = nível de confiança 

𝑒 = erro amostral 

𝑝 ×  𝑞 = porcentagem pelo qual o fenômeno ocorre. 

 

A partir do universo pesquisado, o resultado dos cálculos mostrou que um número de 

45 alunos-professores seria a amostragem requerida mínima. Os questionários (apêndice 1) 

foram aplicados junto a alunos do curso de Pedagogia/UERN, obtendo uma amostragem de 

50 alunos-professores.  

Os questionários foram aplicados pessoalmente e recolhidos logo que respondidos, 

no intuito de conhecer os posicionamentos e conhecimentos dos alunos-professores com 

relação a Meio Ambiente e CTS, bem como identificar os conceitos que mais têm dificuldade 

em trabalhar em sala de aula no âmbito das temáticas ambientais.  

Os dados obtidos no âmbito quantitativo, através da Escala de Likert, passaram por 

tratamentos estatísticos sendo analisados através de suas médias e desvios padrão, bem como 

seu índice de confiabilidade foi submetido ao método alpha de Cronbach.  

Segundo Cohen, Manion e Morrison (2007, p. 506) o alpha de Conbrach é uma das 

alternativas existentes para se mensurar a confiabilidade de dados como consistência interna. 

Dizem os autores, que o “alpha de Cronbach fornece um coeficiente de correlação inter-itens, 

que é a correlação de cada item com a soma e todos os outros itens relevantes, e é útil para 

escalas de multi-itens. É uma medida de consistência interna entre os itens” (tradução nossa). 

O alpha de Cronbach é calculado a partir da fórmula 

 

𝑎 = (
𝑘

𝑘 − 1
) × (1 −

∑ 𝑠𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑠𝑡
2 ) (2) 

 

 

Na qual,  

𝑘 refere-se ao número de itens da escala (assertivas ou comparações); 

𝑠𝑖
2 refere-se à variância de cada item; 

𝑠𝑡
2 refere-se à variância total da escala. 

 

Apresentam os autores que o índice mínimo de confiabilidade dá-se a partir de um 

resultado 0,6. Um alpha inferior a este é considerado inaceitável.  
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Na esfera qualitativa do questionário, os dados então foram analisados através de 

elementos de Análise de Conteúdos, baseado em Bardin (1977).  

Em seus escritos Cohen, Manion e Morrison (2007, p. 475) chamam a atenção de que 

um dos problemas mais antigos da análise de dados qualitativos é a redução da grande 

quantidade de dados escritos em proporções que possam ser manejáveis e compreensivas. 

Para os autores, esta é uma questão chave, transformar os dados qualitativos de forma que se 

respeite sua qualidade. Uma forma de se fazer isso é a análise de conteúdos, em que as muitas 

palavras que existam no texto original possam ser classificadas e distribuídas em diversas 

categorias.  

A análise de conteúdos, como um dos caminhos para se analisar dados, é definida 

pela própria Bardin (1977, p. 34) como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

Realizadas essas etapas de construção e análise de dados, iniciou-se a fase de escrita 

de uma história infantil. Esta teve como incumbência tornar-se uma fonte de apoio e suporte 

para a ministração de aulas de Ciências para os professores, possuindo em seu texto elementos 

que possam introduzir, direcionar ou ampliar discussões de questões ambientais numa ótica 

CTSA, sem deixar de atender às características necessárias para ser considerada uma obra 

literária de provável recepção infantil. 

A partir das respostas expostas nos questionários dos professores-alunos, os 

conceitos que mais tinham dificuldade em trabalhar em sala de aula e considerados por eles de 

maior importância, e que por isso deveriam figurar na história foram os de poluição, poluição 

dos rios, lixo e extinção de animais.  

Uma vez preparada a história, esta passou por duas fases de avaliação do seu texto e 

conteúdo. A primeira fase no processo de avaliação da história deu-se com a construção de 

um roteiro de análise da história para ser aplicado junto a professores-alunos do curso de 

Pedagogia/UERN.  

A construção do roteiro de análise da história teve como referencial inicial os escritos 

de Nunes (2014, p. 195), nos quais o autor ao desenvolver sua pesquisa de doutoramento 

construiu um instrumento de análise com três dimensões. 

a) Dimensão 1: Adequação ao nível de ensino; 
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b) Dimensão 2: Adequação conceitual; 

c) Dimensão 4: Contribuição do material.  

Estas dimensões foram aqui respeitadas. Foram modificadas, no entanto, as 

perguntas contidas em cada uma delas, uma vez que as características aqui exigidas se 

encontravam em outro nível de ensino, diferente daquele perquirido pelo autor do instrumento 

original. Também foi acrescentada uma quarta dimensão, a da Literatura Infantil, no intuito de 

identificar se estes professores reconhecem no texto da história criada as características 

inerentes contidas em uma obra desta seara. 

Assim sendo, nesta pesquisa, o roteiro de avaliação (apêndice B) teve a seguinte 

divisão de dimensões: 

a) Adequação ao nível de ensino; 

b) Adequação conceitual; 

c) Adequação a literatura infantil; 

d) Contribuição do material. 

O roteiro foi então analisado por dois professores doutores que trabalham na área de 

Ensino de Ciências, obtendo aceitação e assim sendo aprovados no campo da validação 

semântica.  

A segunda fase da avaliação da história ocorreu através da aplicação de uma oficina 

didática junto aos alunos-professores do curso de Pedagogia/UERN. A história foi submetida 

ao crivo de um grupo de nove (09) alunos-professores através de uma oficina didática com 

duração de quatro (04) horas. O grupo tinha a tarefa de analisar a história se posicionando 

criticamente e identificando se ela atenderia as necessidades apontadas por eles nas outras 

fases da pesquisa quanto à existência de características de uma história infantil.  

A oficina seguiu os seguintes passos: 

1. Leitura da história e comentários em pequenos grupos.  

2. Preenchimento da ficha de análise de forma individual 

3. Debate conjunto, sociabilizando olhares e experiências.  

Após a exposição dos caminhos metodológicos tomados e instrumentos construídos, 

passar-se-á a adentrar nas análises de cada caso particularmente nos capítulos a seguir. 
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Figura 3 - Percurso Metodológico da Pesquisa 

 

Fonte: Autoria prórpia 
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5 ABRINDO AS CORTINAS: ANALISANDO OS INSTRUMENTOS 

 

Todos os cursos de licenciatura possuem no seu fluxo curricular disciplinas voltadas 

para saberes conceituais próprios da área específica do curso, quanto disciplinas pedagógicas 

que visam instrumentar o futuro docente.  

Dentre tantos cursos de licenciatura existentes, o curso de Pedagogia tem nuances 

que devem ser levadas em consideração por apresentarem particularidades visíveis. Rodrigues 

(2011) afirma que as suas disciplinas constitutivas intentam formar um profissional que além 

de se aprofundar na área de conhecimento de ensino e aprendizagem, também necessitam de 

conhecimentos que trafegam entre as Ciências Exatas e Humanas, tais como conteúdos de 

Língua Portuguesa, História, Ciências Naturais, Matemática, entre outros.  

Dentre todos os assuntos inerentes ao curso de Pedagogia, o ensino de Ciências 

ganha notoriedade, uma vez que nos encontramos numa sociedade cada vez mais dependente 

de Ciências e de Tecnologia. Desta feita, ele se 

apresenta como necessidade formativa no campo da graduação em 

Pedagogia. O profissional de educação deve tanto estar preparado para 

ministrar aulas de Ciências, como também ter conhecimentos a fim de 

trabalhar com alunos que já́ nasceram numa época de inovações tecnológicas 

tão profundas que beiram os mundos de ficção científica imaginados no 

século passado. (RODRIGUES, 2011, p. 34). 

 

Entre a variedade de assuntos propostos com relação ao ensino de Ciências, um que 

tem sido extremamente debatido justamente por sua urgência social e planetária é o meio 

ambiente. Por isso mesmo, escolhido como um dos componentes principais da investigação. 

Diante do exposto, foi desenvolvida uma pesquisa junto a alunos-professores do 

curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte a fim de ampliar o 

conhecimento sobre os saberes e os posicionamentos destes em sua formação inicial a respeito 

de conceitos de meio ambiente. Usou-se como instrumento de investigação o questionário.  

O questionário foi construído em três partes. A primeira parte objetivou traçar o 

perfil dos alunos-professores, a fim de conhecer melhor este grupo. 

A segunda parte do questionário foi desenvolvida com perguntas objetivas e 

subjetivas envolvendo assuntos da área de Meio Ambiente e CTS.  

A terceira parte do questionário constituiu-se de uma Escala de Atitudes tipo Likert. 

Esta parte do questionário fez uso do instrumento Escala de Atitudes de Likert apresentada e 
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validada por Nunes (2010), uma vez que sua estrutura apresentou as características 

necessárias a fim de se obter as respostas aqui buscadas.  

Uma vez realizadas essas etapas, o questionário foi aplicado junto a alunos do curso 

de Pedagogia/UERN, do Campus Central – Mossoró/RN, em sua formação inicial no dia 10 

de maio de 2017. 

Os critérios estabelecidos foram: 

a) Que os pesquisados fossem alunos do curso de Pedagogia/UERN;  

b) Que estivessem atuando em sala de aula dos anos iniciais da Ensino 

Fundamental; 

c) Que já tivessem cursado a disciplina Ensino de Ciências, existente no fluxo 

curricular do curso.  

Foram também feitos os cálculos de amostragem. Encontrou-se que o número 

mínimo necessário seria de 45 alunos-professores. Obteve-se a participação de 50 destes. O 

questionário foi aplicado em turmas dos períodos matutino e noturno. 

Passaremos agora a apresentação e comentários a partir dos dados construídos. 

 

5.1 1º ATO – OS ATORES SE APRESENTAM: ATITUDES E CTS 

 

Pretende-se aqui, além de expor um quadro sobre os participantes deste estudo, 

mostrar como estes exteriorizaram suas atitudes com relação a assuntos tais como Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente.  

A primeira parte do questionário buscou estabelecer o perfil dos alunos-professores, 

através do conhecimento dos sujeitos a partir de dados pessoais. Com relação ao sexo, do total 

de 50 pesquisados, apenas três (03) eram do sexo masculino, sendo quarenta e sete (47) do 

sexo feminino. É interessante notar que isso traz a baila mais uma vez a discussão da 

feminização da função do professor dos anos iniciais, tão presente no século XX, como chama 

a atenção Carvalho (1998, p. 5) ao afirmar: 

Predomina uma visão maternal e feminina na docência no curso primário, 

colocando em relevo os aspectos formadores, relacionais, psicológicos, 

intuitivos e emocionais da profissão, frente aqueles aspectos socialmente 

identificados com a masculinidade, tais como a racionalidade, a 

impessoalidade, o profissionalismo, a técnica e o conhecimento cientifico. 

 

Parece ainda existir na busca pela profissão de Pedagogo a primazia da figura 

feminina. A presença masculina ainda é tímida nos bancos escolares do curso de Pedagogia.  
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A idade dos pesquisados foi um segundo ponto levantado no questionário. Esta se 

mostrou bastante heterogênea entre os sujeitos. Como vemos na figura abaixo: 

Gráfico 1 - Idade dos alunos-professores 

 

Fonte: Autoria Própria 

Vê-se aqui uma maior incidência de pessoas entre 18 e 25 anos (31 pesquisados) e 

entre 25 a 35 (12 pesquisados), sendo apenas 07 acima dessas idades. Essa convivência de 

gerações diversas pode ser um ponto positivo na formação profissional docente, uma vez que 

tem o potencial de enriquecer as discussões e construção de saberes e conhecimentos a partir 

não apenas de pontos de vista múltiplos, mas também através da convivência de gerações 

diferentes.  

O terceiro ponto versou sobre o tempo de exercício profissional como docente, 

desenvolvendo atividades no âmbito do ensino fundamental escolar. 

Gráfico 2 - Tempo de trabalho escolar como professor 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Nota-se aqui uma maior concentração de alunos-professores dentro de seus primeiros 

três anos de atuação, podendo ser vistos como muito novos na profissão docente. No entanto, 

partindo do pressuposto que ainda estão desenvolvendo sua formação inicial, a já atuação 

pode apontar para a construção de um profissional que esteja mais apto a relacionar a teoria e 

a prática de forma mais concreta. 

Averiguou-se em seguida a distribuição destes alunos-professores em seus campos 

de trabalho, se estes desenvolviam suas funções docentes em instituições de ensino públicas, 

privadas ou em ambas. A estrutura física, organizacional e pedagógica difere entre uma 

instituição educacional pública e uma privada. A visão dos alunos professores e suas 

experiências profissionais também são diferentes, o que pode gerar respostas bem mais 

heterogêneas do que se pode vislumbrar hipoteticamente. 

Gráfico 3 - Instituição de Ensino Fundamental na qual trabalha 

 

Fonte: Autoria Própria 

Delineado este retrato dos participantes da pesquisa, tornou-se alvo de análise a 

Escala de Likert utilizada junto a eles. A escala aqui utilizada tem por fonte o instrumento 

construído por Nunes (2014, p. 89), apresentando como objetivos a identificação de atitudes e 

crenças dos pesquisados no que se diz respeito às relações CTS, Ciências Escolar, Sociedade 

e Ambiente.  

Sendo uma escala um instrumento pautado na quantificação numérica, foram 

atribuídos valores que variaram entre +2 a -2. Desses valores, o +2 foi atribuído aqueles que 

se apresentaram como sendo totalmente de acordo (TA) com a afirmação exposta, +1 para 

aqueles de acordo (A), 0 para os indecisos ou neutros (I), -1 para os em desacordo (D) e – 2 

para aqueles totalmente em desacordo (TD). Esta ordem de valores foi utilizada para as 

assertivas de caráter positivo (A1, A4, A8, A9, A10, A14, A15, A17, A18, A20, A21, A22). 
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Para as assertivas de caráter negativo (A2, A3, A5, A6, A7, A11, A12, A13, A16, A19), os 

valores anteriormente apresentados foram invertidos.  

É necessário também chamar a atenção de que esta escala é constituída por três 

categorias: relações C&T – Ambiente (Assertivas A5, A9, A11, A16, A20, A22), Ciência 

Escolar (Assertivas A2, A7, A10, A12, A15, A17, A18, A21) e aspectos gerais da influência 

social sobre C&T (Assertivas A1, A3, A4, A6, A8, A13, A14, A19).  

Seguindo os mesmos passos desenvolvidos por Nunes (2014), foram eleitos 

procedimentos estatísticos para tratamento dos dados levantados, a saber a média aritmética 

como medida de centralidade e o desvio padrão como medida de dispersão.  

Os dados também passaram por um tratamento estatístico de confiabilidade, o Alpha 

de Cronbach. A exposição dos dados ao alpha de Cronbach resultou em um índice de 0,6751. 

De acordo com Cohen, Manion e Morrison (2007, p. 506), este índice já apresenta dados de 

confiabilidade aceitáveis.   

Debruçando-se sobre as respostas apresentadas pelos pesquisados, estes 

apresentaram no geral uma atitude positiva com relação à C&T e suas categorias específicas, 

como fica visível no Gráfico 4. 

Gráfico 4 - Média geral das assertivas Pedagogia/UERN 

 

Fonte: Autoria Própria 

Apenas em duas assertivas os pesquisados demonstraram uma atitude negativa com 

relação ao objeto arguido. Como a escala em questão resguardava três categorias, faz-se 

necessário olhá-las separadamente.  

A primeira categoria voltou-se para a relação C&T e o Ambiente. 
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Gráfico 5 - C&T e Ambiente 

 

Fonte: Autoria Própria 

Encontrou-se aqui um posicionamento positivo. No entanto, faz-se alusão a uma 

atitude que pode ser considerada bastante heterogênea. Ora, a escala utilizada foi montada de 

tal forma que os posicionamentos de maior concordância se direcionassem ao valor 2 

(posicionamento - concordo totalmente). Ao se olhar para o gráfico, o maior dado numérico é 

a da assertiva A20, que apenas se aproxima do valor 1 (posicionamento - concordo).  

As temáticas ambientais são discutidas largamente ao longo do curso de Pedagogia. 

Estas são diluídas não apenas na disciplina Ensino de Ciências, mas também nas de Ensino de 

Geografia, Educação Ambiental, entre outras. Questões de temática C&T permeiam as 

discussões.  A assertiva A20, de maior índice, versa sobre a questão de que a Ciência pode 

ajudar a preservar e recuperar a natureza. Isto pode apontar para uma crença em um caráter 

salvífico da Ciência.  

Por outro lado, a assertiva de menor índice (A16) afirma que o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia tem sua origem nos impactos ambientais. As respostas indicaram uma 

inclinação que tende à neutralidade.  

A segunda categoria versa sobre a Ciência Escolar, como mostra a figura abaixo. 
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Gráfico 6 - Ciência Escolar 

 

Fonte: Autoria Própria 

Encontram-se nessa categoria as assertivas que atingiram tanto a maior inclinação 

positiva quanto a negativa. À primeira vista, o resultado acima sinaliza para uma visão 

positiva de forma geral, apontando para uma crença bastante favorável com relação à Ciência 

ensinada na educação fundamental formal.  

A assertiva A17 obteve a posição mais negativa em toda a escala, independente da 

categoria. É interessante notar que a afirmativa em questão diz que para se destacar em 

Ciência a pessoa deve ser muito inteligente. Este dado pode indicar que os alunos-professores 

entendam que no nível fundamental de ensino toda criança pode desenvolver habilidades de 

conhecimento científico, uma vez que a assertiva A10, que obteve o maior índice também em 

toda a escala, afirma que qualquer pessoa pode aprender ciência.  

A terceira categoria direcionou-se para a influência que a sociedade tem sobre C&T. 
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Gráfico 7 - Sociedade e C&T 

 

Fonte: Autoria Própria 

O gráfico acima indica também um posicionamento geral positivo com relação à 

visão sobre sociedade e C&T. A assertiva A19 se mostrou negativa ao afirmar que quanto 

mais conhecimento científico existe, mais há preocupação para o nosso mundo, ocorreu um 

posicionamento contrário, embora que pequeno e tendente à neutralidade. Há, então, um 

vislumbre da crença de que se faz necessário desenvolver cada vez mais o conhecimento 

científico. 

Apesar de apresentarem na maioria das questões uma postura atitudinal positiva, esta 

categoria também se mostra tímida, como a primeira (categoria C&T e Ambiente), não 

atingindo sequer a índice +1 (concordo) em nenhuma das afirmações. Por sua vez, encontra-

se a exposição de atitudes que se aproximam da neutralidade, como na assertiva A14, que 

versa sobre a relação existente entre a C&T e o aumento da longevidade que parecem não 

relacionar desenvolvimentos em áreas como a Medicina e Farmacologia e o aumento de 

expectativa de vida.  

Faz-se necessário aludir aqui que mesmo tendo posicionamentos deveras positivos de 

forma geral, o desvio padrão encontrado nas respostas foi alto, como mostra a tabela 5. Isso 

indica uma dispersão bastante significativa. 
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Tabela 2 - Escala de Likert Pegagogia/UERN/2017 
 

Fonte: Autoria Própria 

 

Assim sendo, pode-se concluir que os dados obtidos foram extremamente 

heterogêneos. Atitudes não surgem repentinamente. Elas são construídas ao longo da vida da 

pessoa, de sua história, existência e experiências. Apesar delas não se traduzirem 

obrigatoriamente em comportamentos, podem sim, mesmo que de forma inconsciente, 

influenciar a ação docente. Isso coaduna com o que defende Tardif (2010), ao dizer que os 

saberes dos professores são plurais e heterogêneos, se estabelecendo através de uma rede 

intrincada de elementos que vão desde saberes acadêmicos, de vida, escolares e empíricos.  

Volta-se agora o olhar para as outras informações obtidas através do questionário. Os 

alunos-professores puderam apresentar seus pensamentos a respeito de conceitos de Ambiente 

e CTS a partir de arguições objetivas e subjetivas. 

 

5.2 2º ATO – ATORES E SUAS DIFICULDADES: INDICANDO OS CONCEITOS 

 

Uma vez mapeado o campo atitudinal dos alunos-professores, passou-se a buscar 

seus posicionamentos quanto a aspectos e conceitos CTS-A e de Ambiente.  

Assertiva E. Likert Média Desvio Padrão 

A1 0,62 0,966 

A2 1,38 0,830 

A3 0,4 1,049 

A4 0,84 1,037 

A5 0,72 0,990 

A6 0,84 1,037 

A7 0,38 1,176 

A8 0,52 0,952 

A9 0,66 0,823 

A10 1,54 0,542 

A11 0,28 0,948 

A12 0,76 0,938 

A13 0,78 0,932 

A14 0,18 1,137 

A15 0,98 0,868 

A16 0,24 0,980 

A17 -1,3 0,839 

A18 0,68 1,132 

A19 -0,38 1,140 

A20 0,84 0,888 

A21 0,36 1,045 

A22 0,64 0,942 
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Esta parte do questionário (apêndice 1) foi constituída por perguntas objetivas e 

subjetivas. Elas trataram de assuntos referentes à visão dos alunos professores com relação 

aos problemas ambientais e quais conceitos mais eram referenciados por eles em suas 

repostas.  

Nesta fase, a primeira pergunta, de formato objetivo, referiu-se à importância de se 

trabalhar a Educação Ambiental nas escolas. Todos os pesquisados responderam que sim, 

considerando assim esta área como necessária no fluxo curricular do ensino escolar formal.  

 Em seguida, pediu-se que os pesquisados elegessem, de forma pessoal, cinco 

problemas ambientais que eles consideram de suma importância que sejam trabalhados no 

espaço escolar. Suas respostas podem ser vistas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Problemas ambientais que devem ser trabalhados na escola 

Problema ambiental 
Frequência de 

Respostas (%) 

Frequência de Respostas em 

números absolutos 

Poluição 56 28 

Desmatamento 52 26 

Lixo 50 25 

Poluição dos Rios 26 13 

Animais em extinção 24 12 

Aquecimento global 24 12 

Queimadas 24 12 

Reciclagem 24 12 

Consumismo 22 11 

Água 18 9 

Coleta Seletiva – 

Seleção de lixo 
12 6 

Uso da água 12 6 

Poluição sonora 10 5 

Outros 104 52 
Fonte: Autoria Própria 

Optou-se para a análise desses dados a contagem a partir da frequência que o 

problema era apresentado nas respostas dos pesquisados. Vê-se um direcionamento para 

assuntos que envolvem poluição, lixo, desmatamento, poluição dos rios e extinção de animais.  

Separou-se aqui as repostas referentes à poluição das que especificavam esta como 

poluição dos rios. Isso provavelmente se deve ao fato de que a cidade de Mossoró é 

atravessada pelo rio Apodi-Mossoró e que marca o município não apenas de forma física, mas 

histórica. Este tem enfrentado diversos problemas ao longo dos anos, como a questão do 

desmatamento. (CARVALHO, 2012). 

A tabela 6 também apresenta dados que foram categorizados recebendo o nome de 

outros. Esses dados foram levados em consideração, mas encontrados com uma frequência 
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igual ou inferior a cinco questionários. Também foram levados em consideração questionários 

em que os pesquisados apresentaram mais de cinco problemas ambientais.  Esses elementos, 

ao serem computados, exibiram um somatório que apresentou 52 problemas, não apresentados 

aqui pela questão de sua baixa frequência.  

A terceira questão arguiu se os pesquisados consideravam que as disciplinas do 

Ensino Fundamental poderiam trabalhar conjuntamente os problemas ambientais entre os seus 

conteúdos. Todas as cinquenta respostas foram afirmativas. Em seguida, pediu-se que 

apontassem as disciplinas que pudessem ser articuladas para trabalhar os problemas 

ambientais em conjunto com as Ciências Naturais. 

Gráfico 8 - Disciplinas que podem trabalhar em conjunto com a de Ciências Naturais 

 

Fonte: Autoria Própria 

Aqui também se tomou com referencial a frequência na qual cada disciplina era 

apontada nas respostas. A área de conhecimento mais apontada pelos alunos professores foi a 

Geografia. Isso pode ser entendido por Ciências e Geografia no Ensino Fundamental 

apresentarem conteúdos muito próximos, apesar de cada uma possuir seu cabedal conceitual, 

didático e metodológico próprios. O Português apareceu em segundo lugar nas respostas, 

sendo seguida por História e Matemática.  

Uma vez que os pesquisados desenvolviam atividades acadêmicas discentes em 

formação inicial, mas já se encontravam em campo profissional escolar no Ensino 

Fundamental, perquiriu-se como estes trabalhavam assuntos de Educação Ambiental na 

disciplina de Ciências Naturais junto a outras áreas de conhecimento. Pediu-se, então, que 

fornecessem exemplos de como eles explanavam esses temas em seu fazer docente em sala de 

aula. 

74
70

42

32 30

18

2 2 2 2 2 2 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80



96 

 

Os exemplos apresentados foram categorizados em três grupos. O primeiro 

congregou respostas que se direcionaram para a explanação de conteúdos conceituais em sala 

de aula. A segunda categoria agrupou as respostas que indicaram ações e atividades entre as 

áreas de conhecimento. O terceiro foi composto por aqueles que não se pronunciaram. 

Gráfico 9 - Explanação de problemas ambientais em sala de aula 

 

Fonte: Autoria Própria  

Vê-se pelo gráfico que a maioria das atividades desenvolvidas pelos alunos-

professores são voltadas a algum tipo de ação. São alguns exemplos apresentados: 

 E2 - Trabalhar reutilização de matérias usando artes.  

 E3- Geografia pode ser trabalhada com Ciências através da construção de 

uma horta na escola. 

 E4 - Mostrando a realidade em que vivemos criando situações problemas, 

levando eles a pensar. (sic) 

 E5 - Trabalhar a reutilização do lixo para utilização de artesanato na 

disciplina de Artes. 

A categoria voltada para conteúdos conceituais obteve um percentual de respostas 

consideravelmente menor de 36%. 

 E14 - Pode ser trabalhado em Geografia, pois nela vamos ver o espaço 

geográfico onde esses fenômenos acontecem. Português através de textos, 

etc.  
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 E15 - Em todas as disciplinas existe a possibilidade de trabalhar com a 

Educação Ambiental junto com a disciplina de Ciências. A disciplina de 

Matemática pode se trabalhar com gráficos com levantamento de dados 

sobre os problemas ambientais 

 E40 - Geografia e Ciências – trabalhar meio ambiente, mudanças de 

paisagem, etc. 

 E41 - Na Matemática, com dados, entre outros.  

Dentre os questionários, 8% dos respondentes deixaram em branco ou relataram não 

se achar em condições de dar uma resposta plausível a essa pergunta.  

A questão de número quatro (04) versou sobre a possibilidade de que a problemática 

ambiental seja resolvida. Quarenta e nove (49) dos alunos-professores responderam que sim. 

Apenas um (01) respondeu que não.  

Diante das respostas apresentadas, foi fornecido um grupo de opções e pediu-se que 

dentre aquelas os pesquisados escolhessem cinco (05) que, em sua opinião, teriam uma maior 

responsabilidade em resolver os problemas ambientais. Aqui mais uma vez fez-se uso da 

frequência com que as repostas apareciam nos questionários. Encontrou-se o seguinte 

resultado: 

Gráfico 10 - Responsáveis por solucionar problemas ambientais 

 

Fonte: Autoria Própria 

80

62

52
48

40 40 40
32 30

26
22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90



98 

 

Nota-se que a maioria responsabiliza a sociedade como o ente que tem maior 

obrigação em resolver os problemas ambientais (80%). Em segundo lugar, encontram-se as 

escolas (62%). Atenta-se aqui para o fato de que estas escolas aqui apontadas são apenas as da 

Educação Básica. As Universidades figuram em outra categoria, bem menos expressiva na 

visão dos respondentes (26%).  

Esses dados parecem apontar para uma visão ingênua das relações existentes no 

âmbito CTS-A. Responsabilizar a sociedade e a escola como as figuras que devem solucionar 

os problemas ambientais parece pautada em uma visão superficial de toda a problemática 

envolvida em torno da temática posta.  

É relevante fazer aqui alusão ao montante significativo dos dados que dizem respeito 

à responsabilização imputada a legislação (52%), entendida como a organização legal e 

jurídica, tais como a Constituição Nacional, as leis ambientais, leis infraconstitucionais, entre 

outras. Políticos também foram apresentados em um número expressivo de respostas. O que 

chamou a atenção é que nos questionários em que se encontravam referências ao ordenamento 

jurídico não se faziam menção aos políticos, e vice-versa. Há possibilidade de um não 

estabelecimento da visão dos laços intrínsecos que envolvem essas duas categorias.  

Por fim, a pergunta 05, última do questionário, apresentou uma série de alternativas. 

Pediu-se que dentre elas, os pesquisados identificassem as que se faziam presentes no seu 

contexto de vida e que, nas suas opiniões particulares, entendiam que deveriam ser 

trabalhadas como prioridade nas escolas. 
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Gráfico 11 - Problemas ambientais no contexto do pesquisado 

 

Fonte: Autoria Própria 

Mais uma vez nota-se de forma expressiva a presença dos problemas poluição, lixo e 

águas poluídas. Com uma frequência menor, mas não menos considerável, também figura a 

temática extinção dos animais.  

Esses dados serviram para fazer um cruzamento com aqueles encontrados na 

primeira pergunta do questionário. Ao serem comparados, encontra-se visivelmente a 

coerência e proximidade entre eles. Desta feita, tomou-se esses conceitos (poluição, poluição 

das águas, lixo, desmatamento e extinção de animais) como norteadores a fim de se dar 

continuidade aos trabalhos desta pesquisa e se escrever uma história infantil.  

Ao realizar essa pesquisa junto a sujeitos que ocupam os espaços de professores e 

alunos ao mesmo tempo, mostrou mais uma vez a importância de se conhecer o saber fazer do 

professor, como também a necessidade premente de se aproximar de sua realidade. Tentou-se 

relacionar as arguições ao trabalho concreto do professor, para evitar abstrações e assim o 

enviesamento do próprio estudo. Levou-se em consideração que o cotidiano que os 

pesquisados estão vivendo influenciam diretamente na sua visão, compreensão e atitudes com 

relação à realidade que os cerca. 
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O processo formativo desses docentes é plural, temporal, individual e coletivo. 

Envolve saberes, conhecimentos e competências em um número praticamente incontável. 

Deve-se lembrar de que os seus saberes e fazeres são construídos e reconstruídos, visitados e 

resignificados ao longo de sua vida, e permeiam toda a sua ação docente. 

Na continuidade desse trabalho, buscou-se elaborar uma forma de fornecer subsídios 

a fim contribuir com apoio não apenas ao trabalho docente em si, mas a formas de se ver e ler 

o mundo que cerca discentes e docentes. 
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6 SURGEM OS ENCANTADORES E A MAGIA: PROFESSORES, CTS-A E 

HISTÓRIAS INFANTIS 

 

O Ensino de Ciências (EC) tem sido o centro de discussões das mais diversas. Estes 

debates crescem a cada dia, dada à importância das suas temáticas em meio a uma sociedade 

que vive imersa em seus aparatos científicos e tecnológicos e cada vez mais dependente deles.  

Uma vez já estabelecida essa relação de dependência junto a todo e qualquer grupo 

social existente, Antloga e Slongo (2012) afirmam que o Ensino de Ciências pode contribuir 

na formação de um sujeito que possa ter uma leitura crítica de mundo, ao fornecer subsídios 

necessários no âmbito do conhecimento científico, na esfera de Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. No entanto, 

Para atingir tais objetivos, a educação científica escolar precisa transgredir a 

mera transmissão de conhecimentos, condição historicamente vivenciada 

nesta área. Precisa incentivar o entendimento da ciência enquanto modo de 

explicar e compreender o mundo, através de atividades diversificadas, que 

concebem o aluno como sujeito do conhecimento. Neste contexto ganham 

significado atividades como saídas à campo, brincadeiras que proporcionem 

a descoberta do mundo, atividades de experimentação e a promoção da 

leitura, sintonizadas com o desenvolvimento do educando. (ANTLOGA; 

SLONGO, 2012, p. 2). 

 

As autoras defendem que a criança não se apropria do conhecimento científico e 

desenvolvem uma concepção adequada sobre a Ciência e o cientista somente de forma 

interpessoal. Esse processo pode ser otimizado através de múltiplas fontes, tais como os livros 

didáticos, a televisão, os gibis, as revistas infantis e a literatura infantil. 

Ao tratar do assunto sobre a junção da Literatura e da Ciência em sala de aula do 

Ensino Fundamental, Filipe (2012, p. 55) diz que isso vai além de facilitar o desenvolvimento 

de competências científicas junto às crianças dentro do processo de ensino-aprendizagem, 

podendo auxiliar os docentes na promoção de conceitos científicos, através de uma gama 

variada de oportunidades de aprendizagem.  

Essa união pode também gerar em sala de aula situações de busca de resolução de 

conflitos inseridos nos livros, possibilitando discussões e debates que visem resolver 

problemas. 

Um ponto que Filipe (2012) chama atenção que o Ensino Fundamental e a área 

ambiental são espaços frutíferos para se trabalhar a partir do ponto de ponto de vista exposto. 

Ao nível do 1º ciclo do ensino básico, mais concretamente na área de estudo 

do meio, onde a diversidade de temas existentes relacionados com as 

Ciências Naturais, permite desenvolver e relacionar as várias áreas 
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disciplinares, contribuindo para o desenvolvimento global das crianças, 

cruzando saberes e desenvolver atividades práticas, torna possível 

estabelecer através da literatura infantil conexões entre o que se aprende 

numa aula de ciências e o mundo, tornando a ciência interessante e relevante 

(FILIPE, 2012, p. 56). 

 

A autora levanta uma questão pertinente, a de que os livros podem ser emotivos. 

Além de incluir apenas informações científicas exigidas nos currículos das Ciências, são 

capazes de oferecer uma maior diversidade e evitar estereótipos. Soma-se a esses pontos o de 

permitir o acesso inclusivo de alunos que estejam em diferentes graus de competência, uma 

vez que as turmas de sala de aula são heterogêneas, apresentando diversos níveis de 

aprendizagem, concedendo assim “que os alunos com mais dificuldades possam alcançar o 

sucesso na aula de ciências. [...] Usar a literatura infantil permite a contextualização científica, 

estimula a curiosidade e a motivação dos alunos”. (FILIPE, 2012, p. 56). 

Não se pode prescindir aqui de lembrar que a Literatura Infantil (LI) não tem o 

compromisso obrigatório com a esfera didática. Entretanto, como bem alude Antlonga (2014, 

p. 28), “Apesar de a LI não ter a finalidade principal de ensinar, traz mensagens, informações, 

conhecimentos e pode contribuir na aprendizagem do leitor. Ela ensina sem perder sua 

qualidade de entreter e essas duas funções estarão sempre unidas”. 

Neste cenário, a visão CTS parece ser um acréscimo valioso, formando uma tríade 

EC – CTS – LPRLI que pode trazer contribuições extremamente significativas à formação do 

discente no Ensino Fundamental.  

É sabido que as propostas CTS têm no seu cerne o desejo de auxiliar na formação de 

um cidadão crítico, que possa sair de uma esfera de quase inércia até se tornar um ator ativo 

nos processos que envolvem a Ciência e Tecnologia e afetam direta ou tangencialmente a 

sociedade e o ambiente.  

Ao se reportar a formação de um cidadão crítico através da abordagem CTS, Sousa 

(2007, p. 23) afirma que esta se apoia em três finalidades: (1) promover o entendimento 

público das Ciências e suas tecnologias; (2) desenvolver a capacidade de tomada de decisões 

dos estudantes; e (3) auxiliá-los a atuarem como cidadãos responsáveis.  

Estas finalidades podem ser atingidas junto a crianças do Ensino Fundamental, 

resguardadas as suas particularidades etárias, cognitivas e emocionais.  

A proposta aqui apresentada é a de escrita de uma história que traga em si a 

associação dos elementos característicos do Ensino de Ciências, CTS e da Literatura Infantil. 
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6.1 A HISTÓRIA TOMA FORMA – A CONSTRUÇÃO DO TEXTO 

 

Buscou-se construir uma história que atendesse as exigências características da 

Literatura de Potencial Recepção Leitora Infantil (AZEVEDO, 2006), mas que também 

pudesse ser utilizada em aulas de Ciências, no âmbito CTS. 

Surgem os Encantadores e a Magia: Professores, CTS e Histórias Infantis 

Tomando por referencial a pesquisa exposta no capítulo anterior, foram definidos os 

elementos que deveriam se fazer presentes ao longo do texto: poluição, poluição dos rios, 

lixo, desmatamento e extinção de animais.  

O grande desafio mostrou-se na perspectiva de que o texto deveria alçar a esfera de 

obra literária. Deveria trazer em seu seio os conteúdos citados sem que estes obscurecessem o 

prazer que a leitura literária deve proporcionar.  

Desenvolveu-se uma história partindo de situações ocorridas em um ambiente 

fictício de floresta onde os animais poderiam se comunicar, tendo suas linguagens próprias e 

meios de comunicação, ocorrendo assim o que se conhece por antropomorfização.  

De acordo com Lopes e Salomão (2009), apresentam que a antropomorfização 

configura-se na maneira de conferir tanto o raciocínio quanto vontades, desejos e intenções 

humanas a fenômenos, elementos da natureza e a seres vivos que não sejam humanos.  

Fazem alusão no seu texto a escritos de autores como Tamir e Zohar (1991, apud 

LOPES; SALOMÃO, 2009, p. 5), que há quem defenda a existência de inconveniências em 

usar a antropomorfização. Os alunos podem ficar confusos e passarem a possuir a crença que 

esta forma de expressão corresponde de forma legítima ao entendimento científico do tema 

em pauta. Fazem a ressalva que, mesmo havendo tal possibilidade, este recurso é útil no 

processo de aprendizagem de crianças e jovens.   

Soma-se a essas afirmações a de Azevedo (2007, apud LOPES e SALOMÃO, 2009, 

p. 5), que: 

tratando do ensino de evolução, considera o uso do antropomorfismo e de 

explicações teleológicas como estratégias de linguagem utilizadas pelos 

professores para facilitar a compreensão pelos alunos de temas complexos. O 

autor assinala que essas explicações são valiosas e devem ser utilizadas de 

forma esclarecida e controlada pelos docentes. 

 

Optou-se aqui pelo uso da antropomorfização, resguardando características físicas 

próprias dos animais envolvidos no texto. 
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A história escrita foi intitulada Dody e Mino. Versa sobre duas aves de espécies 

diferentes, que se conhecem e estabelecem laços de amizade. Mino, uma águia-real e Dody 

um pássaro Dodô.  

A águia-real é uma ave de rapina, de hábitos diurnos. Seu nome científico é Aquila 

chrysaetos. É uma ave exuberante, que habita na região norte e chega a ter uma envergadura 

entre as asas de 2.20 m.  

Possui uma excelente visão. Sua caça predatória constitui de toupeiras, ratos, lebres, 

entre outros. Quando em situação de caça, seu mergulho em busca da presa pode variar entre 

240 a 320 km/h. Sua velocidade normal média de voo é de cerca de 50 km/h. Pode voar horas 

sem precisar parar, aproveitando as correntes térmicas. Geralmente seu habitat natural são as 

encostas das montanhas. A reprodução é anual e são monogâmicas.  

O pássaro Dodô (Raphus cucullatus) é uma espécie que foi extinta. Descobertos nas 

ilhas Maurícias, no Oceano Índico, nos anos de 1500, eram pássaros grandes, que não voavam 

e extremamente pacíficos. Sua estatura chegava a 1 m de altura e pesavam até 23 kg e eram 

herbívoros. Pelo que se sabe, sua carne era saborosa, o que acirrou a sua caça tanto por 

humanos quanto por animais predadores trazidos nos navios que eram desconhecidos pelos 

Dodôs.  

Por não terem medo dos humanos, uma vez que possuíam a natureza pacífica, 

aproximavam-se sem temor e assim eram capturados e servidos como alimento. As espécies 

estranhas à ilha também os atacavam sem serem repelidas.  

Os Dodôs foram extintos em menos de 100 anos após a chegada humana às ilhas 

Maurícias. Por causa de seu comportamento manso e tranquilo, durante muito tempo, foram 

consideradas como exemplo de estranheza, obsolescência, estupidez e extinção. Esta 

concepção começa a mudar através de pesquisas de Gold, Bourdon e Norell (2016) que 

publicaram um estudo no qual apresenta que os Dodôs tinham uma inteligência próxima a dos 

pombos.  

Na história, Mino, águia-real, não consegue voar, mesmo com a ajuda dos pais. Em 

uma festa conhecem Dody, um pássaro de espécie desconhecida por aquelas bandas da 

floresta e que não tem a capacidade de voar, que veio a convite para um casamento e acaba 

fazendo amizade com toda a família Prince. Sabendo do problema enfrentado por Mino, passa 

a tentar ajudar. Ambos acabam descobrindo particularidades de cada um. Ações, segredos e 

medos vão se descortinando à medida que a amizade torna-se mais concreta. Formas de 

enfrentar esses medos também são tratadas no texto.  
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As personagens que surgem ao longo do texto são colocadas como diversas espécies 

de animais. Macacos, pássaros, peixes surgem durante a narrativa. Algumas personagens, no 

entanto, merecem uma melhor discussão, como a coruja Ralca e os peixes da família Til-Ápia, 

criadas para além de fazerem parte dos acontecimentos da história, homenagearem dois 

autores, respectivamente Rachel Louise Carson e Monteiro Lobato.  

Ao tratar da temática medo, Dody leva Mino para ter uma conversa com Ralca, a 

coruja diretora da Escola da Floresta. A personagem Ralca é inspirada em Rachel Louise 

Carson. Suas iniciais deram origem ao nome da diretora, em vista de sua importância para o 

nascimento do movimento CTS.  

A bióloga Rachel Louise Carson tem uma importância fundamental para o início do 

movimento CTS. Em 1962 ela lançou um livro intitulado “Primavera Silenciosa”.  

Este livro tratava do uso de agrotóxicos e suas mazelas. A autora inicia o livro, com 

o primeiro capítulo sendo escrito em forma de história, “Uma fábula para o amanhã”. Essa 

história descreve um local muito bonito, cercado por árvores, rios, pássaros, plantações. 

Pessoas vinham de longe para pescar e aproveitar daquela região tão atraente. O canto dos 

pássaros era um espetáculo a parte. Encantava a todos. No entanto, um dia as árvores 

começaram a perder as folhas. As pessoas começaram a adoecer e os peixes nos rios a morrer. 

Os pássaros desaparecem e a primavera tornou-se silenciosa.  

Na época, a indústria química reagiu fortemente, inclusive atacando a credibilidade 

da autora.  

Como homenagem àquela que pode ser considerada umas das precursoras do 

movimento CTS, foi criada a personagem Ralca. Coruja (símbolo de sabedoria), diretora da 

Escola da Floresta, apresenta que morou no bosque descrito por Rachel Carlson. Quando 

começaram a acontecer situações que desembocaram em toda a destruição ambiental do seu 

habitat, seu pai escutou a conversa de uma professora (aqui também representando a própria 

autora) e resolveu buscar outro lugar para viver com sua família.  

A coruja Ralca cresceu e passou a levar conhecimentos que ajudassem outros 

animais a não serem pegos de surpresa em uma situação assim. Nessa parte da história, 

podemos encontrar a questão da poluição de rios e da própria natureza e do desaparecimento 

de espécies tanto animais quanto vegetais. 

Ralca apresenta a Mino e Dody a família Til-Ápia, peixes que estão em viagem, 

fugindo de acontecimentos que destruiu sua morada anterior. Os Til-Ápia foram inspirados 

em peixes Tilápia (Tilapia rendalli). São peixes de água doce e existem em todo o Brasil. Na 
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história, seu habitat natural foi contaminado por lixos e detritos de indústrias que poluíram o 

rio, impossibilitando assim a continuidade da vida em suas águas.  

Os Til-Ápia estão de passagem pela floresta, apesar de seus filhos estarem tendo 

aulas de natação na Escola dirigida por Ralca. Eles estão a caminho de um reino aquático, em 

um ribeirão cujas águas são límpidas. Este ribeirão fica em um sítio cuja dona vive com seus 

netos, sendo um lugar mágico a ponto de até bonecas falarem. 

Essa parte visa homenagear o autor Monteiro Lobato, considerado um dos expoentes 

máximos da literatura direcionada para criança no século XX e cuja influência é sentida até os 

dias de hoje. Durante cerca de 28 anos, de 1920 até 1947, Monteiro Lobato escreveu para um 

público infantil. Criou um local de liberdades, invenções e magia para a imaginação das 

crianças, o Sítio do Picapau Amarelo.  

Cada personagem em sua obra tem uma personalidade marcante, sendo Emília, a 

boneca falante, considerada seu alter ego. Ela é “a porta-voz de Lobato em momentos 

importantes e sobre os assuntos mais polêmicos”. (PENTEADO, 1997, p. 213). Por não ser 

humana, não estava presa aos laços morais ou éticos, e assim, podia falar sobre qualquer 

assunto e expor suas ideias livremente. Com o passar do tempo, Emília “evolui” até se tornar 

gente. 

Ao se referir aos escritos de Lobato, Penteado (1997, p. 179) diz que: 

Essa obra extraordinária, sem par em qualquer outra literatura, alonga-se por 

quase cinco mil páginas de textos, parcimoniosas de ilustrações, e abrange 

quase a totalidade de gêneros que os especialistas desenvolveram como 

instrumento classificatório para a ficção infantil: contos literários, fantasia 

épica, realismo encantado, histórias de magia, fantasias de animais, viagens 

ao passado, ficção científica, histórias de humor e anedotas, fantasia sobre 

fantasias, histórias de bonecas, fantasia baseada em folclore, fantasia 

baseada em lendas e mitos e possivelmente outros mais, como a sátira 

política ou a crítica social [...] 

Uma obra de importância indiscutível no galgar da abertura de espaço para a 

Literatura Infantil brasileira.  

A história Dody e Mino, por fim, gira ao redor da temática da extinção de animais na 

figura de Dody, último de sua espécie. A narrativa visa não só apresentar a extinção do 

pássaro Dodô, mas desenvolver uma sensibilização junto aos leitores com relação à 

problemática, uma vez que situações como essa, de desaparecimento por extinção de outras 

espécies de seres vivos, podem acontecer a qualquer tempo e lugar. 
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6.2 ENCANTADORES E ENCANTAMENTOS – AVALIANDO AS HISTÓRIAS 

 

Uma vez terminada a história, ela foi submetida à avaliação por um grupo de alunos-

professores que fizeram parte da primeira fase da pesquisa. A avaliação realizada pelos 

alunos-professores deu-se através de uma oficina pedagógica. Esta atividade ocorreu no dia 

29 de setembro de 2017, no ambiente físico da Faculdade de Educação – UERN, e teve o 

número de vinte (20) participantes, todos alunos do curso de Pedagogia em que nove (09) 

eram atuantes em sala de aula do Ensino Fundamental e foram integrantes da primeira fase da 

pesquisa, apresentada no capítulo anterior, sendo tomados como foco principal para fins da 

avaliação desse trabalho. A oficina teve duração de 04 horas, dividida em três etapas: 

a) Leitura do texto em pequenos grupos;  

b) Preenchimento de um questionário de avaliação; 

c) Debate aberto com todos do grupo.  

A história foi distribuída com todos para a realização da leitura. Após a leitura, foi 

entregue um questionário (apêndice B) cujo corpo foi dividido em quatro aspectos 

dimensionais. Buscou-se conhecer se o texto adequava-se aos âmbitos do nível de ensino e de 

conceitos, à Literatura Infantil e à possível contribuição do material.  Cada uma dessas 

dimensões será discutida agora. 

 

6.2.1 Dimensão 1 – Adequação ao nível de Ensino 

 

A primeira pergunta do questionário arguiu se os alunos professores consideraram a 

história Dody e Mino adequada para ser trabalhada em sala de aula dos anos iniciais do Nível 

Fundamental na disciplina Ciências Naturais.  Todos os nove participantes responderam que 

sim.  

Foi perguntado em seguida, se os pesquisados indicariam essa história para ser 

trabalhada em outra área de conhecimento. Todos afirmaram que indicariam.  

Esta questão, dividida em duas partes, também pediu que fosse indicada disciplinas 

nas quais se poderiam utilizar o texto. Foram apontadas as seguintes: 
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Gráfico 12 - Áreas de conhecimento onde se pode utilizar o texto Dody e Mino 

 

Fonte: Autoria Própria 

É interessante observar que na 1ª fase da pesquisa, quando arguidos sobre as 

disciplinas que podem trabalhar juntamente com a de Ciências Naturais, a de Geografia 

figurou em primeiro lugar de forma bastante significativa. Nesta fase da pesquisa, a de Língua 

Portuguesa ocupa o lugar de primazia. Talvez por ter se tomado por base a utilização de um 

texto escrito em formato de história.  

A terceira questão indagou se a linguagem do texto estava coerente com o nível dos 

anos iniciais da Educação Formal. Oito (08) dos respondentes afirmaram que sim. Um (01) 

assinalou que não. Foi, então, pedido fizessem sugestões para que a história melhor se 

adequasse ao uso em sala de aula.  

Os pesquisados sugeriram que a história fosse dividida em partes, por causa de sua 

extensão, e que fossem acrescentadas ilustrações para chamar mais a atenção das crianças. 

 E4 - Poderia ser um pouco menor, achei muito longa a história. 

 E5 - O uso de imagens para trabalhar juntamente com a história 

 E6 - A linguagem, a estrutura poderia ser subdividida e poderia ter 

ilustrações das personagens para que pudesse contribuir com a compreensão 

dos leitores. 

A partir dessas sugestões, a história foi divida em pequenos capítulos, que podem ser 

lidos separadamente durante momentos diversos.  

Uma das respostas chamou a atenção de forma mais pontual ao dizer que 
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 E9 - Para nível de ensino fundamental de rede pública o texto fica longo e 

cansativo para os alunos que ainda estão se apropriando pelo gosto pela 

leitura. 

Os alunos-professores que responderam a avaliação estão em campo de trabalho 

docente e encontram-se no curso de Pedagogia há um tempo bastante considerável. O que 

preocupou nessa colocação foi a referência ao “nível de ensino fundamental da rede pública”, 

aparentando uma conotação de inferioridade. 

O curso de Pedagogia/UERN prepara o profissional pedagogo para atuar em 

qualquer que seja o sistema de ensino, quer seja público ou privado. Não se pode, no entanto, 

negar o comprometimento primeiro desta instituição pública de ensino superior com as 

camadas mais populares da sociedade. Os problemas educacionais são discutidos durante todo 

o seu fluxo curricular atrelados a uma busca incessante por soluções e caminhos viáveis e 

exequíveis para a melhoria do ensino junto ao sistema público de educação.  

Uma resposta como esta, mesmo que nas entrelinhas, aponta para mais uma forma de 

exclusão social. Não levar histórias mais longas e não incentivar a leitura de livros mais 

volumosos parece pautar uma falsa crença de que os alunos são inferiores e não conseguiriam 

ler um texto cuja dimensão seja mais expressiva por serem integrantes de uma escola pública. 

 

6.2.2 Dimensão 2 – Adequação Conceitual 

 

Nesta dimensão, buscou-se saber se os pesquisados conseguiram enxergar dentro do 

texto a possibilidade de se trabalhar os conceitos na área ambiental mais apontados por eles na 

primeira fase da pesquisa.  

Naquela fase, duas questões versaram sobre conceitos. Uma, objetiva (fig. 12), que 

pedia para se marcar os conceitos que deveriam ser trabalhados pela escola a partir de suas 

realidades e outra, subjetiva (tabela 03), que solicitava que os respondentes indicassem cinco 

(05) problemas ambientais que deveriam ser trabalhados pela escola. Com os dados em mãos, 

foi feito o somatório do número da frequência que os conceitos mais apareciam nas respostas 

das duas. A partir deste somatório foram criadas as alternativas para dimensão de adequação 

conceitual. 
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Tabela 4 - Somatório da frequência dos conceitos nas repostas dos pesquisados 

Somatório da 

frequência 
Conceitos 

28 + 45 = 73 Poluição 

26 + 26 = 52 Desmatamento 

25 + 42 = 67 Lixo 

13 + 24 = 37 Poluição dos Rios 

12 + 13 = 25 Animais em extinção 
Fonte: Autoria Própria 

Tomando esses cinco (05) conceitos (poluição, poluição das águas, desmatamento, 

lixo, extinção de animais) e acrescentando outros, foram colocados de forma não ordenada em 

um questionamento objetivo na primeira pergunta desta dimensão.  

O resultado obtido é apresentado abaixo: 

Gráfico 13 - Frequência dos conceitos nas  respostas 

 

Fonte: Autoria Própria 

Vê-se que os respondentes conseguiram identificar os cinco (05) conceitos e os 

colocaram na mesma posição de destaque. A questão da extinção de animais passa a figurar 

em todas as respostas, ocupando o lugar de primazia, pertencente à poluição nas outras 

respostas. Talvez isso se deva ao caráter de afetividade que parece se estabelecer entre o leitor 

e a figura de Dody, personagem cujo desaparecimento se aproxima, dando fim a toda uma 

espécie. 
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6.2.3 Dimensão 3 - Adequação a Literatura Infantil 

 

A dimensão 3 voltou-se para saber que a história era vista como adequada à esfera da 

Literatura Infantil. A primeira questão indagou se a narrativa da história era interessante para 

crianças. Obteve sim em oito (08) das respostas e não em uma (01). Ao se perguntar o porquê, 

as afirmações se direcionaram para encantamento, valores, vencer limites. 

 E1 - Porque é uma história que encanta, fala de valores, amizade, respeito. 

 E4 - Porque fala também sobre os valores, amizade por isso se torna 

interessante. 

 E5 - É trabalhada uma linguagem no texto que chama bastante atenção das 

crianças pelo fato de falar em animais e os animais tem voz na história. 

 E6 - Por que fala sobre os sentimentos, principalmente o medo, e mostra 

mecanismos de superação. 

Foi arguido se aconteciam no texto situações imprevistas. Dos respondentes, cinco 

(05) afirmaram que sim e quatro (04) marcaram não. Esta pergunta foi criada baseada na tese 

de Pontes (2009, p. 163), na qual, pautada em outros autores, apresenta que, para a formação 

do leitor, uma das características de textos narrativos é que eles contenham situações 

imprevistas. 

Em seguida, perguntou-se sobre a possibilidade de uma criança ler a história Dody e 

Mino apenas por prazer, independente de seu uso na escola. Os nove (09) pesquisados 

responderam que sim.  

Ao se perquirir sobre o porquê de suas concordâncias, seus posicionamentos 

mostraram-se no sentido de que ela era uma boa leitura, incentivava à imaginação e trazia 

temas importantes. 

 E4 - Porque é uma boa leitura. 

 E6 - Porque tem diversas situações entre os pássaros e um final coerente e 

fácil compreensão. 

 E8 - Porque se trata de um tema importante como a amizade, poderá trazer 

muito prazer a leitura. 

 E7 - Porque usa muita da imaginação e se ilustrada a criança sentirá desejo 

de ler no dia a dia em sua casa. 
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Foi, então, aberto um espaço para que os pesquisados se pronunciassem, apontando o 

que havia de forma agradável ou não na história. Sobre o que agradou, as afirmações 

apontaram para o enredo, as questões da amizade e afetividade, o universo ficcional. 

 E2 - Enredo atrativo; abordagem de problemáticas atuais sobre o meio 

ambiente e a tentativa de uma conscientização sobre cuidados de 

preservação. 

 E3 - Aborda bem a floresta e os animais que vivem na floresta. A relação 

entre eles, a amizade. 

 E7 - As situações acontecidas; a função de conceitos na comunidade da 

floresta; os lugares que aconteceram as cenas; o trabalho com amizade. 

Sobre o que não agradou na história, as colocações se pautaram no tamanho do texto e 

na falta de ilustrações. 

 E3 - Muito extenso. 

 E9 - Pra crianças é um texto longo e que não tem atrativos relevantes        

(imagens) 

Dois respondentes deixaram em branco, afirmando que não houve nada que os 

desagradasse.  

Faz-se aqui uma observação de modificações já feitas inseridas na história. O texto 

foi dividido em pequenos capítulos, o que pode auxiliar na pausa da leitura e sua continuidade 

em outro espaço de tempo ou de acordo com a vontade e objetivos do leitor. Também foram 

levadas em consideração as sugestões sobre imagens ilustrativas que serão acrescentadas ao 

texto em sua finalização. 

 

6.2.4 Dimensão 4 – Contribuição do Material 

 

A última dimensão ocupou-se com a contribuição do material textual para o ensino e 

a escola. A primeira questão já iniciou essa busca, ao perguntar se a história traz em si alguma 

contribuição para a disciplina Ciências Naturais do nível Fundamental de ensino em seus anos 

iniciais. Todos os nove (09) pesquisados afirmaram que sim.  
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Pediu-se, então, àqueles que se posicionaram de forma afirmativa, que indicassem 

como esse material pode colaborar com a disciplina. As respostas tenderam para a questão de 

preservação do meio ambiente. 

 E2 - tentativa de conscientização sobre preservação e cuidado com as 

espécies da fauna e flora. 

 E3 - Os personagens da história, se o professor se empenhar dá pra 

trabalhar bem os animais, enfatizando a floresta, a água. O cuidado com os 

animais e a floresta. 

 E5 - A preservação da natureza, dos animais, poluição dos rios.  

 E6 - Na questão da importância da preservação da fauna e flora, e 

identificação das espécies que muitas vezes não conseguimos distinguir as 

aves e sua relevância na natureza.  

Por fim, o último questionamento indagou como esse material poderia auxiliar no 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de Ciências.  

 E2 - A história é mais uma ferramenta para tornar as aulas mais atrativas 

para alunos cada vez mais exigentes quanto ao que prenda a sua atenção. O 

material é envolvente e significativo, ajudando a levar o ensino da temática 

de forma lúdica. 

 E3 - Os alunos podem aprender em uma aula a criticar a importância dos 

personagens da história para a floresta, falar da chuva, do sol das matas, 

promovendo uma aprendizagem significativa para um conhecimento bem 

amplo. 

 E7 - Ele pode ajudar a levantar questionamentos, provocar ao aluno para ele 

pensar e refletir e fazer associações como o real e o concreto. 

 E9 – Através da leitura com os alunos e exploração dos assuntos a partir do 

texto. 

As colocações expostas apontaram uma utilização do material como suporte para 

diversas discussões científicas e conceituais, bem como para formação de um ser crítico, 

objetivo este inerente à abordagem CTS. 

O debate que se seguiu com todo o grupo foi bastante interessante. As dúvidas foram 

tiradas, sendo explanada a questão da personagem Ralca como homenagem a Rachel Carson, 

figura desconhecida pelo grupo de alunos até então.  



114 

 

A homenagem a Monteiro Lobato foi identificada por praticamente todos, expondo 

suas concordâncias e posicionando-se de forma receptiva a este tributo.  

Chamaram a atenção para o tamanho da história e sua utilização em sala de aula. 

Essas sugestões foram acatadas e o texto foi subdividido em pequenos capítulos. Isto 

possibilita inclusive a sua leitura em momentos distintos e diversos.  

Por fim, houve uma aceitação de forma geral do texto. Foi considerado como uma 

leitura prazerosa e que possui em si também a possibilidade de utilização em sala de aula. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Caminhos para se construir um ensino de Ciências Naturais mais significativo têm 

sido alvo em todos os níveis educacionais, sendo um dos mais emergentes o dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Buscou-se aqui trazer luzes a estas discussões. Nesta empreitada, 

tomou-se como auxílio áreas de conhecimento, como abordagem CTS e Literatura Infantil, 

perscrutando pontos de convergência entre elas.  

Primeiramente, entende-se aqui que conhecer o percurso histórico de qualquer área 

ou objeto de interesse pode ampliar a visão daqueles que por ela se interessem. Isso não seria 

diferente com relação ao ensino de Ciências. Este tem percorridos caminhos tortuosos, em 

determinados momentos mais turbulentos do que outros, no entanto, sempre exigindo uma 

reflexão maior a respeito de seus objetivos e formatos. Ao se conhecer a sua história, erros, 

acertos, dimensões e ideais, a possibilidade de se alcançar sucesso nas empreitadas 

educacionais se intensificam.  

Podem-se ver, ao longo do levantamento histórico apresentado, várias visões que 

permearam o EC. A abordagem CTS é uma delas e cuja presença faz-se cada vez mais 

indispensável e urgente frente a uma sociedade dependente da Ciência e Tecnologia. Oferecer 

a crianças da Educação Básica um EC que seja permeado por elementos CTS pode contribuir 

grandemente na construção de um cidadão consciente, ativo e participativo em sua 

conjuntura.  

Viu-se, no entanto, com o estado do conhecimento exposto, que os trabalhos dentro 

da área de Ensino de Ciências ao nível fundamental menor numa perspectiva CTS ainda estão 

se apresentando de forma muito tímida em termos numéricos. Foi encontrada uma 

concentração bem maior de trabalhos deste campo de pesquisa no âmbito do Ensino 

Fundamental anos finais e no Ensino Médio. 

Acrescenta-se a este quadro que os textos concentram-se mais no campo teórico, 

apontando para uma necessidade de desenvolvimento de estudos que desemboquem em ações 

em sala de aula e produção de materiais que possam auxiliar o professor.  

Salienta-se que há aqui a compreensão que a ferramenta utilizada (Google 

Acadêmico) apresenta limitações no âmbito acadêmico. Outros trabalhos, desenvolvidos no 

campo pesquisado, podem ter sido veiculados através de outros meios de divulgação científica 

e bancos de dados educacionais. Pode-se, sob outros olhares, desenvolver a partir das 

informações aqui apresentadas a busca por trabalhos do uso da abordagem CTS nos anos 
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iniciais da Educação Fundamental, ampliando a gama de conhecimentos sobre os estudos 

realizados na área em questão.  

A Literatura Infantil, ou melhor, a Literatura de Potencial Recepção Leitora Infantil, 

é uma vertente de extrema valia para ampliar os horizontes da criança, bem como auxiliar 

numa inserção mais agradável de discussões no âmbito da Ciência e Tecnologia cujas 

temáticas por inúmeras vezes podem mostrar-se de difícil apropriação para esse público.  

Levar a criança ou pessoa de qualquer faixa etária, através da Literatura, a uma 

esfera de imaginação na qual um mundo imaginário descortina-se pode trazer, além do prazer, 

reflexões próprias que o auxiliem e norteiem em situações do mundo real. O alcance da 

Literatura é infinito, sendo dimensionado apenas pelo próprio leitor.  

Tantos aspectos dimensionais aqui tratados perpassam pela figura do professor, ator 

crucial junto à criança na estrutura educacional formal. Sua visão de mundo, história de vida, 

saberes de formação profissional, disciplinares, curriculares e experienciais debatem-se em 

sua arena interior e apresentam-se concretamente no seu fazer docente na sala de aula. 

Para se conseguir atingir um desenvolvimento no EC no Ensino Fundamental, é 

preciso que se conheça o professor, seus posicionamentos, pensamentos. A partir deste 

entendimento é que se poderá buscar formas de auxílio e soluções de problemáticas por eles 

vividas em sala de aula. Em vista desta demanda, o questionário utilizado nesta pesquisa 

mostrou-se bastante pertinente.  

Ao se investigar as atitudes dos professores a partir de uma escala de Likert, 

encontrou-se posicionamentos positivos, por parte dos pesquisados com relação ao C&T, 

Ambiente e Ciência Escolar.  

Faz-se aqui alusão a dois pontos. O primeiro diz respeito à heterogeneidade das 

repostas, mesmo indicando uma disposição a positividade diante dos objetos. A história de 

vida e os saberes experienciais dos docentes devem ser levados em consideração nesse 

momento.  

O segundo ponto diz respeito ao sentido de que atitudes, quer sejam positivas ou 

negativas, nem sempre se traduzem em comportamentos.  No caso em tela, podem figurar no 

mundo interior do pesquisado, sem que este a expresse de forma concreta em sala de aula no 

seu fazer docente cotidiano.  

O questionário aplicado concomitantemente à escala de Likert auxiliou no 

entendimento mais aprofundado sobre o aluno-professor, sujeito da pesquisa, relacionando as 

arguições ao seu trabalho concreto do professor.  
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Entende-se aqui que o cotidiano vivenciado pelos pesquisados não se amolda a uma 

formação pontual e específica que não leve em consideração outras variáveis no seu decorrer. 

O processo formativo desses alunos-professores é plural, temporal, individual e coletivo.  

Envolve inúmeros saberes, conhecimentos e competências. Deve-se lembrar que os seus 

saberes fazeres são construídos e reconstruídos ao longo de sua vida, e permeiam toda a sua 

ação docente. A formação profissional, disciplinar, curricular e experiencial caminham juntas 

e se entrelaçam. A hierarquização de qualquer uma delas é como que atingir de forma a 

mutilar o processo de formação e o próprio ser nele inserido.  

Assim, surge uma necessidade de se desenvolver elementos que auxiliem não apenas 

na formação do profissional da educação pedagogo, mas no seu fazer educacional em sala de 

aula do Ensino Fundamental.  

A Literatura em qualquer das suas formas se mostra como uma possibilidade de 

enriquecimento do ser humano quer seja na profissional, pessoal, sentimental, entre outras.  

Nos estudos aqui realizados a Literatura na sua dimensão de potencial recepção 

leitora infantil apresentou-se não apenas como auxiliar do fazer docente, mas principalmente 

ocupando o seu lugar de proporcionar prazer no leitor.  

A história criada para responder aos objetivos deste trabalho mostrou-se adequada ao 

que se buscou, forneceu prazer e fomentou discussões em relação aos conceitos de Ciências 

numa visão CTS.  

Faz-se oportuno um comentário pontual sobre uma questão que figurou em algumas 

respostas dos pesquisados durante a oficina, a extensão do texto. Ora, julgar um texto a partir 

de seu volume impresso é, no mínimo, preocupante, principalmente se for advindo de 

professores que têm como uma das funções a de incentivo à leitura. 

Este dado chama a atenção por poder apontar no sentido de uma formação leitora 

deficitária por parte dos alunos-professores. Uma investigação mais aprofundada faz-se 

pertinente, podendo ser alvo de futuros estudos. 

Outro campo a ser explorado em estudos futuros é o da utilização da história Dody e 

Mino junto a crianças do Ensino Fundamental. Estes são o público alvo por excelência do 

texto.   

Por fim, a relação encontrada nessa pesquisa entre ensino de Ciências, CTS e 

Literatura Infantil apresentou-se viável e exequível. A contribuição que esta união pode gerar 

é enorme, e pode trazer além de enriquecimento das discussões ambientais, o prazer da leitura 

a todos os atores envolvidos no cenário educacional. 
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Paraná, Ponta Grossa, 2013. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/ 

1/1250/1/PG_PPGECT_M_Viecheneski,%20Juliana%20Pinto_2013.pdf>. Acesso em: 26  

jul. 2016. 

 

VIECHENESKI, J. P.; SILVEIRA, R. M. C. F. Alfabetização Científica Por Meio da 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO INICIAL (CAP 3) 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

Universidade Federal Rural do Semi-árido - UFERSA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN 

Programa de Pós-graduação em Ensino - POSENSINO 

 

Questionário Meio Ambiente 

Apresentação: 

Pesquisa: Ensino e Meio Ambiente 

Orientando: Manoel Fábio Rodrigues 

Orientador: Pro. Dr. Albino A. Nunes 

 

Prezados,  

Solicitamos sua participação para responder um questionário que é instrumento de nosso estudo. 

 

Finalidade do questionário: A intenção-acadêmico cientifica é utilizá-lo como pré-

teste para a construção de um questionário final do estudo de Mestrado que estamos 

desenvolvendo. Os dados também servirão como base para trabalhos exigidos pelo programa ao 

qual estamos vinculados. 

 

 

QUESTIONÁRIO 

I - Dados de identificação: 

1. Sexo: M (  )    F (   ) 

2. Idade: (   )18 a 25   (  )25 a 35  (  )35 a 45  (  )35 a 45  (  )mais de 45 anos 

3.  Estado Civil:  Solteiro (   )     Casado (  )    Outro: ______________ 

4. Trabalha na área escolar (  ) sim     (  ) não 

Se sim,  

a. há quantos tempo? _________________________________ 

b. A instituição escolar na qual trabalha é: 

           (  ) Pública   (  ) Privada 
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II- Ensino e Educação Ambiental 

 

1. Você considera importante trabalhar Educação Ambiental nas escolas? 

(  ) Sim      (  )Não.  

 

2.  Cite 5 problemas ambientais que você acha que deveria ser trabalhados na escola? 

 

 

 

 

3. Você considera que as disciplinas do ensino fundamental podem trabalhar 

conjuntamente os problemas ambientais entre os seus conteúdos? 

(  ) Sim     (  ) Não 

Caso sua resposta tenha sido sim: 

a. Quais disciplinas podem ser articuladas para trabalhar junto com Ciências? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

b. Cite um exemplo de como trabalhar Educação Ambiental dentro de outra disciplina 

juntamente com Ciências - 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

4. A problemática ambiental pode ser resolvida?  

(  ) Sim  (  ) Não 

 

Se sim, escolha 5 das alternativas abaixo que na sua opinião tem maior 

responsabilidade em encontrar soluções para os problema ambientais. 

a. (  ) Ciências e cientistas; 

b. (  ) Mídias (tv, jornais, etc); 

c. (  ) Políticos;  

d. (  ) Escolas; 

e. (  ) Tecnologia; 

f. (  ) Empresários e grande industriais 

g. (  ) Organizações de defesa ambiental e a Natureza; 

h. (  ) A sociedade; 

i. (  ) As universidades; 

j. (  ) Ministério do Meio Ambiente; 

k. (  ) Leis ( Constituição, Legislação Civil, ambiental, etc.) 

 



130 

 

5. A partir da sua realidade (local que vive, trabalha, estuda), marque cinco (05) das 

alternativas  abaixo que sejam problemas ambientais e que são de grande relevância 

para serem trabalhados com prioridade pela escola.  

a. (  ) Poluição; 

b. (  ) Efeito Estufa; 

c. (  ) Sons altos; 

d. (  ) Ruas com muitas luzes e cartazes; 

e. (  ) Poeira; 

f. (  ) Lixo; 

g. (  ) Sujeira nas ruas; 

h. (  ) Águas poluídas; 

i. (  ) Desmatamento; 

j. (  ) Extinção de animais; 

k. (  ) Fumaça lançada no ar por carros, ônibus e outros veículos automotivos; 

l. (  ) Água parada limpa ou pouco poluída em casas ou terrenos baldios; 

m. (  ) Queimadas; 

n. (  ) Solos contaminados; 

o. (  ) Fumaça das industrias.  
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Escala de Likert: Ciência-Tecnologia-Sociedade  

 

 AFIRMAÇÕES CT C I D DT 

1 Temos um mundo melhor para viver graças à 

ciência. 

     

2  Somente algumas pessoas são capazes de 

aprender ciências 

     

3  A ciência e a tecnologia privilegiam os ricos.      

4  O desenvolvimento da ciência ajuda as pessoas 

em qualquer localidade. 

     

5   Sem a ciência e a tecnologia o nosso planeta 

seria mais limpo 

     

6  A ciência e a tecnologia são um risco a saúde.      

7 A ciência (ensinada nas escolas) tira a curiosidade 

dos alunos. 

     

8  A ciência dá resposta às nossas necessidades      

9  A ciência e a tecnologia oferecem soluções para a 

poluição. 

     

10  Todos podem aprender ciências      

11  O buraco na camada de ozônio é  causado pelo 

desenvolvimento da ciência e tecnologia. 

     

12  A ciência, que é ensinada na escola, é complicada      

13  O cidadão não interfere nos avanços científicos  e 

tecnológicos 

     

14  Nossa expectativa de vida é maior por causa da 

ciência e da tecnologia. 

     

15 Estudar ciências ajuda a pensar melhor      

16 O desenvolvimento da ciência e a tecnologia são 

origem dos impactos ambientais  

     

17 Para se destacar em ciências a pessoa precisa ser 

muito inteligente 

     

18 A ciência ensinada na escola ajuda os estudantes 

em seu cotidiano. 

     

19 Quanto mais conhecimento cientifico existe, mais      
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Legenda 

CT= Concordo Totalmente  D= Discordo 

C= Concordo    DT = Discordo Totalmente 

I = Indeciso 

 

 

Agradecemos a sua participação. 

 

 

Mossoró – RN, __________junho de 2016 

 

 

  

preocupação há para  nosso mundo. 

20 A ciência ajuda a preservar e recuperar a natureza.      

21 Quem estuda ciências consegue resolver mais 

problemas 

     

22 Os cientistas se preocupam com o meio ambiente      
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APENDICE B - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA HISTÓRIA 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

Universidade Federal Rural do Semi-árido - UFERSA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN 

Programa de Pós-graduação em Ensino - POSENSINO 

 

Caracterização do Avaliador 

 

 Graduação: _______________________  

Nível que ensina: _______________________________________  

Instituição que trabalha: Pu blica (   )  Privada (   ) 

 

 

Roteiro de Análise 

 

História: Dody e Mino 

 

Dimensão 1: Adequação ao nível de Ensino 

 

1- A histo ria em questão e  adequada para ser trabalhada em sala de aula do Ní vel Fundamental – 

Anos Iniciais,  na disciplina Ciências Naturais ? 

 

2- Fora a disciplina Ciências Naturais, você indicaria essa histo ria para alguma outra disciplina?  

(  ) Sim        (   ) Não 

Se sim, qual(is) ?  ___________________________________________________________________ 

 

3- A linguagem do texto e  coerente com o ní vel dos anos iniciais da Educação Formal? 

(  ) Sim        (   ) Não 
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4- Do seu ponto de vista, o que poderia/ deveria ser feito para que a história melhor se 

adequasse para uso em sala de aula? 

 

Dimensão 2: Adequação Conceitual 

1 – Existe possibilidade de se trabalhar quais conceitos de Ciências Naturais a partir da 

utilização desta história em sala de aula? 

(  ) Lixo                                  (  ) Desmatamento 

(  ) Poluição                          (  )Queimadas 

(  ) Solos contaminados    (  ) Águas poluídas 

(  ) Efeito Estufa                  (   ) Extinção de animais 

(  ) Reciclagem                     (  )Consumismo 

(  )Água                                  (  ) Preservação de Recursos Naturais.  

(  ) Nenhum Conceito        (  ) Outro conceito. Qual? _________________ 

 

 

Dimensão 3: Adequação a Literatura Infantil 

 

1. A narrativa da história é interessante para crianças?  

(  ) Sim        (   ) Não 

Por quê? 

_______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Acontecem situações imprevistas no texto? 

(  ) Sim        (   ) Não 

 

3. A criança pode ler esta história apenas por prazer,  independente de seu uso na escola? 

(  ) Sim     (  ) Não 
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Por quê?  

_______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. De acordo com sua opinião, o quê 

Agradou-lhe na história  Não lhe agradou na história 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensão 4: Contribuição do material 

 

1- A história traz alguma contribuição para a disciplina Ciências Naturais do Nível Fundamental 

de Ensino – Anos Iniciais?  

(  ) Sim             (  ) Não 

Se sim, quais são elas?  

  

 

4- Relate, do seu ponto de vista, como esse material poderia ajudar no processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos de Ciências? 


