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RESUMO 

 

As pesquisas acerca do ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental sinalizam a 

necessidade de metodologias que proporcionem o processo de ensino/aprendizagem de forma 

a atender o que trazem as leis e diretrizes atuais da educação nessa área do conhecimento. Dessa 

forma, as práticas pedagógicas dos professores do ensino fundamental I, no que concerne o 

ensino de ciências, devem favorecer o letramento científico a fim de formar cidadãos capazes 

de agir de forma crítica e reflexiva na sociedade. Sendo assim, as metodologias ativas de ensino 

(MA) podem auxiliar o professor ao favorecer atividades e práticas propícias à construção da 

autonomia, por valorizar os conhecimentos prévios dos alunos e favorecer assim a compreensão 

da construção da ciência e a significação dos conceitos científicos nas vivências cotidianas. Esta 

pesquisa traz uma análise sobre o uso das MA nos anos iniciais do ensino fundamental, como 

ferramenta que proporciona ao professor assumir o papel de mediador, frente à construção do 

conhecimento na formação do sujeito emancipado.  É uma pesquisa qualitativa, usando como 

estratégia a pesquisa- ação, tendo como ferramenta para a coleta de informações as trocas de 

experiências no grupo focal e, como metodologia de análise dos dados coletados, a Análise 

Textual Discursiva (ATD). A partir dos dados coletados construímos o nosso corpus e 

analisamos as categorias que nos permitiram uma melhor compreensão das concepções dos 

professores de ciência dos anos iniciais do ensino fundamental sobre as MA. Iniciamos com os 

questionários que nortearam a nossa primeira investigação, no que se refere à prática das 4 

professoras. Os resultados sinalizaram que 3 das 4 professoras desconheciam metodologias 

ativas de ensino e, mesmo após conhecerem, ofereceram resistência, por acreditarem que 

precisavam de recursos pedagógicos mais elaborados para trabalharem dessa forma. Entretanto, 

essa concepção foi transformada após nossas trocas nos encontros e nos debates acerca da 

leitura dos artigos. Através do ambiente propiciado no grupo focal, foi possível contribuir para 

a reflexão, o diálogo crítico e a participação ativa das professoras nas oficinas e uma mudança 

na prática do ensino de ciências em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Metodologias ativas. Práticas dos professores. 
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ABSTRACT 

 

Research on science teaching in the early years of elementary school indicates the need for 

methodologies that provide the teaching / learning process in order to meet what the current 

laws and guidelines of education in this area of knowledge bring. Thus, the pedagogical 

practices of elementary school teachers, with regard to science teaching, should favor scientific 

literacy in order to form citizens capable of acting critically and reflexively in society. Thus, 

active teaching methodologies (MA) can assist the teacher by favoring activities and practices 

conducive to the construction of autonomy, by valuing the students' prior knowledge and thus 

favoring the understanding of the construction of science and the meaning of scientific concepts 

in everyday experiences. This research brings an analysis of the use of M.A. in the early years 

of elementary school, as a tool that allows the teacher to assume the role of mediator, in view 

of the construction of knowledge in the formation of the emancipated subject. It is a qualitative 

research, of a participant nature, having as a tool for the collection of information, the exchange 

of experiences in the focus group and as a methodology of analysis of the collected data, the 

Discursive Textual Analysis (ATD). From these, we built our corpus and analyzed the 

categories that allowed us to better understand the conceptions of science teachers in the early 

years of elementary school, about MAs. We started with the questionnaires that guided our first 

investigation, regarding the practice of the 4 teachers. The results we found, signaled that 3 of 

the 4 teachers, were unaware of active teaching methodologies, even after knowing them, 

offered resistance because they believed they needed more elaborate pedagogical resources to 

work in this way, but this conception was transformed after our exchanges at meetings and 

debates around the articles taken. Through the environment provided by the focus group, it was 

possible to contribute to reflection, critical dialogue and the active participation of teachers in 

the workshops and a change in the practice of teaching science in the classroom.  

 

Keywords: Science teaching. Active methodologies. Teachers' practices. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

Num primeiro momento gostaria de falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica 

até aqui. Sou formada em Pedagogia pela Universidade Severino Sombra, na cidade de Maricá, 

município do Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, fiz especialização em Orientação 

Educacional e Educação Especial pela Universidade Cândido Mendes no município de Niterói 

e agora estou finalizando o mestrado acadêmico em Ensino de Ciências pelo programa de Pós-

graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências (PROPEC) do Campus de Nilópolis do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.  

O interesse pela pesquisa no ensino de ciências começou no quinto semestre da 

graduação, quando entrei para um projeto fomentado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) como aluna de iniciação científica.  O projeto tinha como 

objetivo final o desenvolvimento e a implantação de um “Laboratório de Ciências e Artes para 

os Anos Iniciais em uma Escola de Ensino Fundamental”, no município de Maricá, cidade onde 

resido. A partir do interesse por essa área de pesquisa, elaborei meu Trabalho de Conclusão do 

Curso (TCC) e posteriormente fiz o processo seletivo para o mestrado acadêmico. A escolha 

desta pesquisa justificou-se pelo meu olhar de pesquisadora, que está centrado nos anos iniciais 

do ensino fundamental, e pela necessidade de pensar em metodologias de ensino que auxiliem 

na formação integral do sujeito, bem como na necessidade de formação continuada para o 

processo reflexivo da prática docente. 

Segundo Gatti (2016), é através da formação continuada que os professores tentam 

encontrar novos caminhos para a sua prática profissional. Porém, nem sempre é possível 

encontrar essa formação e às vezes ela é inadequada.  

Sendo assim, o processo de reflexão dentro da escola com profissionais interessados na 

realidade daquele espaço se torna um fator enriquecedor à prática docente, por criar um 

ambiente propício à troca de experiências, à pesquisa e a ressignificação da prática por agentes 

que conhecem a realidade de trabalho de cada participante. 

Nos últimos trinta anos, com o avanço tecnológico e científico, as informações têm 

circulado com facilidade na sociedade e influenciado a vida da população, ultrapassando os 

muros da escola, impactando o ensino escolar e propiciando uma ressignificação do ensino na 

busca por abordagens que possibilitem a transversalidade dos conteúdos e favoreçam a 

contextualização do conhecimento. Nesse ínterim, inúmeros acontecimentos contribuíram para 

que as necessidades do ensino fossem reformuladas, conforme os apontamentos de Krasilchik 



13 
 

(1988, p.55), os “fenômenos como a industrialização, o desenvolvimento tecnológico e 

científico, a urbanização, entre muitos outros, não podem deixar de provocar choques no 

currículo escolar”. As necessidades surgem e exigem uma formação global do sujeito, não 

primando apenas aspectos cognitivos, mas abrangendo toda sua formação. 

Em particular, para o ensino de ciências, Fourez (2003) chama a atenção para uma crise 

que atinge todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e a sociedade, pois as 

informações que crianças e jovens recebem no cotidiano dificultam o interesse por coisas que 

se relacionem a realidade que experienciam. Com base nesta afirmativa, justifica-se a 

importância das pesquisas que vêm pensando abordagens capazes de romper essa dicotomia 

entre conhecimento científico e senso comum, não com uma perspectiva de objetivar a ciência, 

mas com a intenção de humanizá-la, a fim de uma compreensão que proporcione a expansão 

desses conhecimentos ao saber científico. 

Humanizar a ciência no sentido de proporcionar ao aluno a compreensão dela no seu 

cotidiano, não banalizando os conceitos científicos, mas compreendendo que muito antes de 

serem capazes de se apropriarem deles na ocorrência de fenômenos, eles já são capazes de 

compreender como eles ocorrem na prática das suas vivências. 

Esses pressupostos alertam sobre a necessidade de uma reflexão sobre a prática dos 

professores que, na maioria das vezes presos a uma formação docente reprodutivista, não 

conseguem dar conta da demanda da formação de sujeitos críticos para o exercício da 

democracia. O educador democrático deve, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica 

do educando, sua curiosidade e sua insubmissão, não havendo docência, sem discência 

(FREIRE, 2013). 

Nesta pesquisa serão trazidas para reflexões a prática do professor e a necessidade da 

formação continuada para suportar as demandas do ensino atual, trazendo como proposta o 

conhecimento sobre as metodologias ativas de ensino e a contribuição que trazem para o ensino 

de ciências, a fim de promover melhor compreensão de como essas abordagens podem ajudar 

a criar um ambiente favorável a criticidade e de que forma podem ser utilizadas com a finalidade 

da formação global do sujeito nos anos iniciais do ensino fundamental.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

A abrangência do ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental foi um 

marco importante, mas ainda é preciso compreender com profundidade e sensibilidade a 

complexidade das relações que se estabelecem entre criança – conhecimento e buscar 
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mecanismos que dialoguem com as características específicas da infância e as relações que a 

criança estabelece com os elementos naturais e com os socialmente construídos. Sobre a área 

de Ciências da Natureza, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), afirma que: 

 

[...] ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um 

compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a 

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

também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências 

(BRASIL, 2017, p. 319). 

 

Segundo Chassot (2002), a educação em ciências deve priorizar a formação de cidadãos 

capazes de participar ativamente e de forma responsável em sociedades que se querem abertas 

e democráticas. Sendo assim, o ensino de ciências deve fornecer condições para que o sujeito 

possa compreender a sociedade em que vive e o seu papel como autor principal nas tomadas de 

decisões, sejam elas individuais ou coletivas. Partindo dessa compreensão, o ensino de ciências 

deve ser feito de forma humanizada, em proximidade com a realidade do aluno, propiciando 

retirar da abstração os conceitos científicos e fundamentá-los na concretude do seu cotidiano. 

O ensino de ciências nos currículos escolares agrega a importância de adquirir e 

compreender informações e saber usá-las, analisando e opinando acerca de situações com claros 

componentes políticos e sociais e finalmente agir criticamente (KRASILCHICK, 1988). O 

ensino tradicional sozinho não atende mais às necessidades da formação do cidadão crítico, 

bem como urge a necessidade de uma abordagem dialética, que possa dar sentido ao 

conhecimento, propiciando ao educando ligar seus conceitos prévios, sua interpretação do 

mundo com os conceitos científicos que adquirem em sala. Tendo em vista essa necessidade, 

muitas perguntas sobre como se deve ensinar ciências vêm fomentando a compreensão de 

diversas abordagens que centralizam no sujeito o foco do aprendizado. 

Morán (2015) afirma que a escola padronizada, que ensina e avalia a todos de forma 

igual, ignora que o conhecimento é baseado em competências cognitivas, pessoais e sociais, 

que exigem proatividade, colaboração e visão empreendedora. Com isso, se o objetivo da 

educação atual é a formação de alunos proativos, as metodologias ativas podem colaborar nesse 

processo por oferecerem ao educando a autonomia de expor suas compreensões, promovendo 

uma relação com seus colegas e seu professor, que passa a ter função de mediador na construção 

dos conhecimentos.  

Dessa forma, o professor no papel de mediador precisa compreender que o processo de 

ensinar está completamente ligado ao de aprender.  Segundo Freire (2013), a reflexão sobre a 
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prática, faz com que o professor compreenda o modo como se dá o processo da construção do 

conhecimento e o auxilia a estimular essa compreensão aos educandos, que desde formandos, 

precisam assumir o papel de sujeitos na construção do saber, a partir do estímulo à reflexão, à 

curiosidade, à pesquisa e ao desenvolvimento do olhar crítico.  

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

Diante do cenário do ensino de ciências no ensino fundamental, a pesquisa realizada se 

baseou na seguinte pergunta: Qual a importância da capacitação do professor, dos anos iniciais 

do ensino fundamental, para o uso das metodologias ativas de ensino no processo de formação 

do sujeito crítico? 

   

1.3 OBJETIVO GERAL 

Analisar a prática do ensino de ciências para o ensino fundamental e a formação inicial 

e continuada do professor para o uso das MA no processo de formação para a criticidade. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos: 

• Investigar as concepções dos professores do fundamental I acerca das metodologias ativas 

no ensino de ciências; 

• Organizar oficinas pedagógicas para os professores do fundamental I a fim de apontar 

metodologias ativas e seus desdobramentos no ensino de ciências; 

• Debater com os professores do fundamental I práticas pedagógicas para o seu cotidiano, 

com as MA que podem ser utilizadas nos anos iniciais, mediante os referencias teóricos que 

as sustentam. 

• Refletir sobre os desafios da prática docente, conforme as limitações da sua formação inicial 

e a necessidade da formação continuada como estímulo a superação desses desafios. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O presente capítulo traz uma reflexão sobre a prática de ciências dos professores que 

lecionam nessa etapa, dissertando sobre algumas particularidades da sua formação, suas 

supostas limitações e desafios, com referenciais teóricos sustentados por Gatti (2010), Lima e 

Maués (2006) e Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011). Traz, também, uma análise 

bibliográfica das metodologias ativas de ensino como ferramentas importantes para a formação 

do sujeito crítico, pois segundo Berbel (2011), as metodologias ativas podem favorecer a 

autonomia do educando, ao proporcionar ao aluno o reconhecimento da sua capacidade de 

tomar decisões, ao serem apresentadas oportunidades de problematização das situações 

envolvidas na programação escolar, ao formular hipóteses, experimentar e opinar sobre os 

conteúdos a serem trabalhados. Dessa forma, ao terem suas opiniões valorizadas, os alunos se 

sentem interessados e se sentem mais confiantes e fortalecidos nesse processo. 

O texto finaliza, com uma análise sobre a importância de ensinar ciências através do 

estímulo ao pensamento crítico, nos anos iniciais do ensino fundamental, respeitando a 

capacidade cognitiva do aluno referente a sua faixa etária e seu conhecimento do mundo, mas 

tendo a compreensão do ser humano como inacabado, pois, segundo Freire (2013), somente a 

compreensão da incompletude humana leva ao entendimento de que a busca é sempre constante 

e o hoje é a preparação do que virá amanhã, pois é a partir dos conhecimentos que o sujeito 

domina que ele construirá novos conhecimentos. 

 

2.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE FUNDAMENTAM O ENSINO DE CIÊNCIAS 

NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Nossa sociedade está em constante movimento e ao longo dos anos, segundo Gontijo 

(2015), diversos documentos foram formulados no âmbito da educação a fim de atender à 

preocupação dos órgãos diretores da educação em diferentes momentos históricos, tendo razões 

diversas para essa preocupação, em função do contexto sociopolítico, econômico e educacional. 

Em uma visão geral, as propostas se estruturaram da necessidade de mudança com objetivo de 

democratização do ensino.  

A BNCC (BRASIL, 2017) é o atual documento que define os conhecimentos que os 

alunos devem adquirir. Segundo o documento, sua formulação foi elaborada sob a coordenação 

do MEC (Ministério da Educação), com a participação das diversas esferas federativas, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, bem como também a sociedade. 
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Para uma melhor compreensão de como se fundamenta a BNCC, faz-se necessário citar 

os marcos legais que embasaram a BNCC. O primeiro, e mais importante documento, a 

Constituição de 1988 que em seu artigo 205 determina: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Porém, apesar de assegurar o direito à educação para todos, a Constituição (BRASIL, 

1988) não determina a organização dos sistemas educacionais no que se refere à organização 

curricular dos conteúdos. Posteriormente, em 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases 

Nacionais (BRASIL, 1996), versa sobre os regulamentos que regem os sistemas de ensino em 

todo território nacional, e que afirma, no inciso IV do artigo 9°, que caberá à União: 

 

Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito federal e os municípios, 

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum; 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) propõem e orientam a organização 

curricular por meio de uma proposta flexível, dando à escola e aos sistemas de ensino abertura 

para organizarem seus currículos conforme a diversidade sociocultural e regional de cada local.  

Os PCNs (1997) não têm como finalidade definir o currículo de cada instituição escolar e, sobre 

isso, Gontijo (2015) afirma que o objetivo seria apenas fornecer, a princípio, subsídios para 

estruturar os currículos escolares e, posteriormente, metas para estruturar uma educação de 

qualidade com vista ao contexto de implementação dos sistemas de avaliação em larga escala, 

numa proposta de melhoria da qualidade educacional por intermédio dos resultados aferidos.  

Em 2013, com a finalidade de reforçara organização dos objetivos de desenvolvimento 

e com a avaliação das propostas pedagógicas do ensino nacional na Educação Básica, foram 

aprovadas as novas Diretrizes Curriculares Nacionais que trazem a valorização, a pluralidade e 

a diversidade cultural numa proposta de inclusão. Dessa forma, mais uma vez reforçando a 

necessidade de uma base curricular comum que atendesse a todos de forma igualitária. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) afirma a necessidade de: 

 

Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa [União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios], diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional 

comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
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dos(as) alunos(as) para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, respeitadas as 

diversidades regional, estadual e local (BRASIL, 2014). 

 

Dessa forma, após inúmeras discussões e projetos sobre a BNCC, tendo algumas versões 

anteriores sendo descartadas ao final do ano 2017, foi homologada a versão atual desse 

documento, sendo uma referência nacional para a formulação de currículos dos sistemas de 

ensino da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) em todo 

o território nacional. 

Segundo a BNCC, as redes de ensino e as escolas particulares têm a tarefa de construir 

currículos fundamentados nas definições do documento e, embora o processo de 

implementação seja encargo das instituições de ensino, a tarefa exige esforços da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Cabe à União revisar a formação inicial e continuada 

dos professores, a fim de atender às propostas do documento, promover e coordenar ações 

políticas junto aos Estados e Municípios, com relação às avaliações, aos materiais pedagógicos 

e à infraestrutura (BRASIL, 2017). 

No município de Maricá, no Estado do Rio de Janeiro, onde a pesquisa foi efetuada, os 

professores já trabalham orientados por currículos construídos em consonância com a BNCC 

desde o início do ano de 2019. Para isso, a prefeitura investiu em cursos de capacitação e 

reuniões pedagógicas com os professores da rede de ensino, a fim de prepará-los para trabalhar 

com as novas propostas. Para exemplificar essa afirmação, trouxemos em anexo uma prova do 

concurso para o cargo de orientador educacional no município no ano de 2018 (ANEXO A). 

A BNCC tem como objetivo proporcionar ao educando a compreensão da ciência e a 

forma como está presente no seu dia a dia, a fim de ser capaz de fazer-lhe uso no processo de 

transformação do mundo que o cerca, numa concepção de letramento científico. 

Sobre letramento científico, o mesmo documento se refere à capacidade de compreender 

e interpretar o mundo, sendo capaz de transformá-lo com base nos conhecimentos adquiridos. 

Sendo assim, memorizar conceitos científicos não é o objetivo final do letramento científico, 

mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação sobre o mundo, sendo capaz de tomar 

decisões tanto no âmbito individual quanto no coletivo. 

Para tanto, o documento sugere “exercitar a investigação, reflexão e criticidade”, 

“compreender, utilizar e criar tecnologias de informação e comunicação, sendo capaz de 

produzir e disseminar conhecimentos, segundo aspectos éticos da sociedade” e “posicionar-se 

quanto a consciência socioambiental e o consumo sustentável” (BRASIL, 2017, p. 324). 



19 
 

Dessa forma, o processo investigativo deve permear a educação básica, estimulando a 

curiosidade científica para a resolução de problemas desde os primeiros anos do ensino 

fundamental, de forma articulada, proporcionando a construção entrelaçada dos saberes, 

mediante as três unidades temáticas orientadas no documento. 

John Dewey, filósofo e pedagogo americano foi o precursor do ensino que tem por base 

a investigação, trazendo o aluno para o centro da aprendizagem e indo contra o modelo 

tradicional de ensino que tinha como prática a repetição e memorização (ZÔMPERO e 

LABURÚ,2011). Estes mesmos autores afirmam que “a preocupação em estimular atividades 

investigativas na educação científica aparece ainda no século XIX. A perspectiva de inquiry, 

assim denominada nos Estados Unidos, foi predominante na educação americana(ibidem:68-

69). 

Para que uma atividade possa ser considerada investigativa, Azevedo (2006) afirma que 

não deve ser desenvolvida de forma a levar o aluno apenas ao trabalho de manipulação e 

observação, mas precisa proporcionar ao aluno a reflexão, estimulando-o a discutir e explicar 

os detalhes que darão características científicas ao seu trabalho.  

A autora também enfatiza que as atividades precisam fazer sentido para o aluno. Dessa 

forma, o professor deve iniciar com um problema para instigar o aluno a procurar soluções e 

considerar a aprendizagem de procedimentos e atitudes com a mesma importância que a 

aprendizagem de conceitos científicos e conteúdo. 

Outra questão elencada na BNCC sobre o ensino de ciências da natureza é a 

transversalidade dos conteúdos, uma discussão um pouco mais antiga, pois os PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais), (BRASIL, 1997, p.26), já abordavam este assunto om a 

definição das três unidades temáticas, enunciadas na BNCC (BRASIL, 2017), definidas como: 

Matéria e energia, que aborda o estudo dos materiais, suas transformações, fontes e tipos de 

energia; Vida e evolução, que estuda sobre os seres vivos, suas características e necessidades, 

destacando suas relações e incluindo os seres humanos também nesse processo; e Terra e 

Universo, onde orienta-se a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e de outros 

corpos celestes em sua constituição, composição e características.  

A perspectiva de continuidade das aprendizagens e da integração com seus objetos do 

conhecimento ao longo dos anos de escolarização propiciou um cenário melhor para a 

transversalidade dos conteúdos, com conhecimentos trabalhados de forma contínua, 

entrelaçados aos saberes desenvolvidos nos anos anteriores e contextualizados com as 

concepções prévias dos alunos. 



20 
 

 

2.2 A PRÁTICA DOCENTE E O ENSINO DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

2.2.1 Características dos professores desse segmento da educação 

 Para falar das práticas docentes do professor dos anos iniciais, se faz necessário 

apresentar uma pequena amostra histórica sobre a formação do professor no Brasil. No final do 

século XIX tem início a formação específica para a docência básica, nas escolas Normais. 

Somente em 2006, o Conselho Nacional de Educação, aprovou as Diretrizes Curriculares para 

o curso de Pedagogia, propondo que fosse uma licenciatura para a formação de professores para 

os anos iniciais do ensino fundamental e da educação infantil, para lecionarem no ensino médio 

na modalidade normal, na Educação de Jovens e Adultos, bem como trabalharem nas funções 

de gestores (GATTI, 2010). 

A autora chama a atenção para o currículo fragmentado nos cursos de pedagogia, no 

qual a ênfase maior é dada à teoria, em detrimento da prática. Os estágios são cumpridos em 

sua maioria como observação, o que alimenta mais a fragmentação do currículo e pouca atenção 

é dada aos conteúdos específicos: Português, Matemática, História, Ciências e Geografia. 

Sendo assim, a formação desse professor, que precisa desenvolver um trabalho em várias áreas 

do conhecimento, sofre com um currículo deficiente no aspecto de conteúdos ministrados a ele 

em sala de aula (GATTI, 2010). 

Schon, apud Alarcão (1996), sinaliza a dificuldade da prática do professor, mediante a 

formação que incentiva aplicar os conceitos científicos como respostas prontas e infalíveis, 

numa perspectiva salvacionista. Esses educadores quando se deparam com os problemas reais, 

sentem-se perdidos por não saberem lidar com a contextualização do conhecimento como um 

ato de construção humana, em que toda a sociedade está envolvida. 

Santos, Antunes e Bernard (2008) sinalizam que o professor enfrenta em sala de aula 

não apenas os desafios expostos ali, mas os desafios culturais e sociais de cada sujeito que ali 

frequenta e seus desafios pessoais. Tendo que lidar com a demanda que o aluno apresenta, as 

cobranças do sistema de ensino e as necessidades da sociedade atual 

Sendo assim, Nóvoa (1999) explicita a necessidade da imersão na prática pedagógica 

do professor, tanto na formação inicial, quanto na continuada, a fim de que o docente possa ter 

uma ideia de como se dá o processo de ensino e aprendizagem. Lima e Maués (2006) promovem 

uma reflexão ao mostrarem a afirmação de que os professores não dominam conteúdos de 

ciências, como uma provável referência ao domínio de conceitos científicos.  Os autores 

sugerem uma reflexão mais ampla sobre esse assunto, apontando que “considerando apenas as 
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dimensões conceituais dos conteúdos, significa assumir que o saber do professor” pode ser 

transformado pelo educador, que pode transmiti-lo ao aluno. O que seria afirmar que o professor 

é detentor do conhecimento e a ele cabe o papel de transferir o que sabe (p. 1). Autores da 

psicologia do desenvolvimento, como Piaget (1896-1980), Vygotsky (1896-1934) e Wallon 

(1879-1962), afirmam que o homem constrói seus conhecimentos a partir das observações, da 

troca de conhecimentos e experiências com as pessoas e através da sua interferência no mundo. 

Sendo assim, o sujeito não é uma folha em branco, mas já constrói sua interpretação do 

mundo desde os primeiros anos de idade.   Os autores Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) 

afirmam que o sujeito é o autor da aprendizagem, pois, sem a vontade de aprender, não ocorre 

aprendizagem, sendo possível ao professor apenas mediar e criar condições favoráveis a essa 

ação. 

Demo (2015) afirma a importância da educação pela pesquisa, como a necessidade de 

reinventar-se na prática a fim de estimular o mesmo processo no aprendiz (p.21). O autor traz 

a reflexão sobre a produção dos conceitos científicos como histórica e cultural, ou seja, o 

conhecimento não está posto de forma pronta, mas foi e é construído, aprimorado e repassado, 

ao longo do tempo, a partir das relações sociais e influências culturais, só podendo ser 

considerado um conhecimento adquirido, quando o aluno compreende esse processo e adquire 

um novo olhar sob o objeto de estudo, um olhar crítico e transformador. 

O autor sinaliza a importância do questionamento feito na pesquisa como essencial na 

educação, já que o processo de emancipação do aluno ocorre gradativamente e à medida que se 

constitui como sujeito, deixando o lugar de mero expectador cada dia mais longe do seu 

cotidiano. Só é capaz de fazer uso do conhecimento, aquele que é capaz de tecer sentido 

correlacioná-lo com a realidade, de forma participativa e não como objeto de projetos exteriores 

(DEMO, 2015). 

 Desta forma, um dos maiores desafios na formação do professor, atualmente, é 

conscientizá-lo de que o aluno tem cada vez mais acesso às informações. Isto faz com que o 

repasse dos conceitos científicos como respostas prontas e sem explicações sobre a ocorrência 

dos fenômenos seja insuficiente para a formação desse sujeito. 

 

2.2.2 A prática com o ensino de ciências  

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) afirmam que reconhecer o aluno como centro 

da aprendizagem significa a compreensão do importante papel do professor no processo de 

mediação do conhecimento. Porém, ressaltam que, para isso, é preciso compreender quem é o 
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aluno que se pretende formar, quais os seus anseios e necessidades, em função da sua idade e 

do contexto da sua realidade. Sua constituição envolve muito mais do que o espaço e as pessoas 

que convivem com ele, mas, para além disso, as necessidades que a organização social exige 

como experiência de vivência e para o mundo do trabalho. 

Os autores também trazem para reflexão as características desse sujeito que não é neutro, 

ou seja, que provoca influências no meio, um sujeito ontológico, possuidor de uma natureza 

coletiva que se constrói a partir das suas relações, e sujeito epistêmico, possuidor de estruturas 

cognitivas que o permitem conhecer e associar características com todas as informações que 

circulam no espaço (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). 

Ao compreender que esse aluno tece conhecimentos antes de chegar à escola, e que uma 

boa parte de tudo que aprende e desenvolve ao longo da sua vida vem das experiências 

cotidianas e das informações que circulam ao seu redor através da rede de internet e informações 

midiáticas, o professor precisa refletir sobre a prática cotidiana e se ela atende a formação desse 

aluno. 

O processo de ensino-aprendizagem depende de vários fatores para ocorrer de forma 

bem-sucedida, sendo um deles o objetivo do ensino, ou seja, o porquê de se ensinar determinado 

conteúdo ou área do conhecimento. Logo, ao sinalizar a importância do ensino de ciências, 

Chassot (2000) afirma que a Educação em Ciência deve priorizar formar cidadãos 

cientificamente cultos, capazes de agir conscientemente em sociedades que se querem abertas 

e democráticas. Os PCNs orientam: 

 

Numa sociedade em que se convive com a supervalorização do conhecimento e com 

a crescente intervenção da tecnologia no dia a dia, não é possível pensar na formação 

de um cidadão crítico à margem do saber científico (BRASIL,1997, p.21). 

 

A BNCC (BRASIL, 2017) afirma o compromisso com o desenvolvimento do letramento 

científico, que envolve a capacidade do indivíduo fazer uso dos conceitos científicos na prática, 

desde a forma mais simples, como atitudes do seu cotidiano para ser capaz de tomar decisões 

políticas de forma crítica. Santos (2007) afirma que o letramento vai além do conhecimento 

sobre os conceitos científicos; vai desde a compreensão dos conceitos científicos nas aplicações 

do cotidiano, como ler uma bula de remédio e compreender, saber usar os domissanitários e 

outras questões.  Para além disso, envolve a capacidade de tomar decisões em questões de cunho 

político e social, como se posicionar em uma assembleia em prol de direitos ou contra atitudes 

de interesse social. 
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Nos trabalhos de pesquisadores nacionais é possível notar algumas divergências quanto 

aos termos “letramento científico” e “alfabetização científica”. Os autores que utilizam o termo 

“letramento científico” justificam que estão buscando na linguística o termo para o significado 

de letramento. Sobre letramento, Soares (1998 apud SASSERON e CARVALHO, 2008) define 

como o estado que adquire um sujeito que se apropria da leitura e da escrita para uso social. As 

autoras também afirmam que ao analisar o sentido que os autores trazem, ambos os grupos 

demonstram a mesma preocupação com uma formação integral do sujeito, que seja capaz de 

compreender os conhecimentos científicos desde situações mais simples, ligadas ao cotidiano, 

às situações que requerem uma reflexão sob aspectos sociais e políticos. Martins (2008) reforça 

que é importante pensar o processo de letramento numa perspectiva crítica, a fim de ser 

emancipatório, estimulando no sujeito não só a vontade mudar a sua própria condição, mas 

transformar a sociedade. Dessa forma, Carvalho (2006) “propõe ensinar ciências a partir do 

ensino sobre Ciências” (p.3), tendo um currículo pautado nos procedimentos e atitudes, e não 

somente nos conceitos. 

 Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) enfatizam a necessidade da compreensão das 

Ciências Naturais como uma construção histórica; um trabalho constante, desenvolvido pelos 

indivíduos; além de proporcionar ao aluno a identificação com esse processo e incentivá-lo na 

busca de conhecer esse processo do qual faz parte, bem como trabalhar na construção de novos 

conceitos. Esse processo desmistifica a ciência como um saber elitista, neutro e segregador. 

Esse trabalho histórico e contextualizado de ensinar ciências deve ser feito com cuidado, 

pois, como afirmam Cachapuz, Praia e Jorge (2004), “a orientação curricular de Ciência 

contextualizada é muitas vezes desvalorizada com o argumento de que não é suficientemente 

acadêmica” (p.373). Porém, os mesmos autores afirmam que contextualizar é proporcionar a 

valorização da ciência, pois promove a compreensão da sua relação com o contexto e sua 

resposta a interesses e compromisso com as diversas instâncias sociais, o excesso de consumo, 

uso exacerbado da tecnologia e os aspectos éticos, como o uso de agrotóxicos, novas 

possibilidades de fertilização e outros. 

Outro aspecto importante no processo de aprendizagem é como ensinar ciências a fim 

de alcançar os objetivos propostos nos diversos documentos que fundamentam a educação e 

levam em consideração os aspectos necessários ao desenvolvimento do aluno nesse contexto. 

Segundo Carvalho (2006), as obras de Piaget, quando identificaram o sujeito como construtor 

do seu conhecimento e como esse processo ocorria, proporcionaram ferramenta teórica para a 

contribuição na prática do professor.  
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A informação de que os alunos não chegam à escola sem conhecimento, mas já trazem 

muito saber estruturado em suas experiências, também contribuiu para repensar a prática 

pedagógica. No processo de como ensinar, algumas dificuldades são elencadas, principalmente 

quando se refere aos primeiros anos do ensino fundamental. 

 As principais dificuldades são justificadas por suposta falta de domínio dos conceitos 

científicos por parte do professor, a desculpa de que a criança ainda não sabe ler bem ou que a 

criança ainda não tem maturidade para compreender a linguagem da ciência e a resistência 

resultante do processo da formação do professor, já que muitos acreditam precisar ensinar no 

mesmo modelo que lhes foi ensinado. 

Lima e Maués (2006) sinalizam a necessidade de modificar o olhar para a pesquisa no 

ensino de ciências nas séries iniciais, por acreditar que o pouco domínio dos conceitos 

científicos, resultante da formação desse professor, não o impede de incentivar e promover a 

construção de conceitos científicos pelos alunos, já que nessa fase o objetivo não é formar 

cientistas, mas sim fomentar, “desde o início da escolaridade, a curiosidade natural dos alunos 

e o seu entusiasmo pela Ciência/ Tecnologia e, para tal uma perspectiva sistêmica do 

conhecimento é a mais indicada” (CACHAPUZ, PRAIA e JORGE, 2004. p. 368). 

A compreensão das crianças com relação à Ciência se forma antes da compreensão de 

outros domínios e antes mesmo delas chegarem à escola. Sendo assim, sem a experiência 

sistemática dos conhecimentos científicos mediados pelo professor, as crianças desenvolverão 

compreensão errônea sobre a Ciência, estimuladas por influências externas, como a internet, a 

TV, as revistas e outros meios de informação e comunicação (BIZZO, 1994).  

O aluno é o responsável pela construção do seu conhecimento, mas para isso se faz 

necessária a garantia de que as informações e estímulos adequadas a esse processo lhe sejam 

ofertados. Cabe ao professor proporcionar atividades que valorizem os seus conhecimentos 

prévios sobre os assuntos e se parta dali em direção à construção do saber científico.  

Com essa perspectiva, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) sinalizam que uma das 

tarefas da educação escolar é pensar a prática, considerando as rupturas que o aluno precisa 

fazer ao partir do senso comum em direção à construção do conhecimento científico. Dessa 

forma, é possível compreender como esse processo ocorre. Vygotsky (1896-1934) diz que o 

sujeito se constrói a partir das suas relações sociais e estrutura seus conhecimentos a partir do 

que oferece e recebe do meio nesse processo. Para que essa troca ocorra no ambiente escolar, 

faz-se necessário reforçar a necessidade do ensino que promove uma postura proativa do aluno 

em momentos e situações diversas. 
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Apesar de reconhecida importância, o ensino de ciências ainda vem sendo desenvolvido 

de forma tradicional, sendo bastante comum o professor trabalhar com livros e leitura de textos 

que ofertam respostas prontas (BRANDI e GURGEL, 2002). Ainda sobre isso, Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2011) afirmam que muitos ainda insistem na memorização de conteúdos 

isolados, acreditando na exposição como principal meio de ensino. Não é a intenção desta 

pesquisa desprezar o uso do livro na escola, já que esta prática – o uso do livro – é importante 

por se tratar de uma fonte de conhecimento e colaborar com o enriquecimento do saber. Porém, 

se o objetivo é formar o aluno para a autonomia, esse recurso, usado dessa forma, já não atende 

mais às necessidades do processo de ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, não cabe ao professor se apegar aos aspectos da sua formação, no sentido 

de ensinar assim porque foi como aprendeu, mas sim abrir os olhos para o fato de que o avanço 

tecnológico e científico tem promovido novas necessidades e anseios dos quais a escola precisa 

dar conta, a fim de não deixar seus alunos despreparados para a vida. 

Aceitar a ruptura dos muros invisíveis que circundam a escola precisa ser o primeiro 

passo. Aceitar que as informações circulam com velocidade e segundo Araújo, Caluzi e 

Caldeira (2006) “a brutal quantidade de informação disponível e a facilidade para acessá-la têm 

provocado profundas transformações na sociedade contemporânea” (p.21). Os mesmos autores 

afirmam que o acesso às informações não é a garantia de conhecimento, mas é necessária a 

iniciativa do sujeito para significar essas informações a partir dos conhecimentos formais. 

A partir dessa compreensão, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) sugerem que o 

aluno precisa externar sua visão do mundo em sala para que possa comparar com o 

conhecimento formal e as diversas experiências apresentadas por seus colegas, dando a ele a 

oportunidade de organizar e construir seus conhecimentos. 

Tornar o desafio de ensinar de forma prazerosa é um processo que requer do professor 

uma reflexão constante sobre a sua prática, um constante devir em todos os aspectos que 

envolvem o seu fazer cotidiano. Só assim é possível compreender que o processo de ensino e 

aprendizagem é feito no coletivo, cujo papel é mediar essas experiências e dar aos alunos a 

condição de se enxergar no centro desse processo. 

Propor um ensino que tenha como objetivo uma finalidade cultural mais ampla, deve 

levar os alunos a construírem o conhecimento, participando ativamente do processo de 

construção e dando a eles a oportunidade de argumentarem e exercitarem a razão. Dessa forma, 

no lugar de ofertar-lhes repostas prontas, sugere-se propor problemas e expor situações que 

levem a tomadas de decisões sobre algum aspecto (CARVALHO, 2006).  A fim de propiciar 
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uma significação com a realidade e dar sentido aos seus conhecimentos sobre o mundo ao redor, 

em direção ao que para esse aluno soa como mais abstrato. 

Viecheneski, Lorenzetti e Carletto (2012) afirmam que o ensino de ciências nos anos 

iniciais do ensino fundamental exige um processo dialógico que consiste em valorizar os 

conhecimentos prévios dos alunos e a constante significação do saber científico com seu 

cotidiano. Dessa forma, sugerem trabalhar ciências em conjunto com a aquisição e o 

desenvolvimento da compreensão da língua materna, a fim de proporcionar a contextualização 

com sua vivência. Um desafio para o docente, por necessitar que o mesmo deve assumir o papel 

de mediador do conhecimento científico ao inserir o aluno nas práticas sociais de leitura. 

Freire (2013) sinaliza que ensinar exige constante reflexão sobre a prática, onde o 

educador precisa ser curioso, inquieto e estar sempre em busca do conhecimento. Somente 

dessa forma, é capaz de promover no aluno a curiosidade e a compreensão do conhecimento 

inacabado, ou seja, que sempre pode se revelar mais a quem está disposto a conhecer. 

Sobre isso, Demo (2015), sinaliza que a educação pela pesquisa exige permanente 

reflexão do professor. A capacidade de inovar, repensar e refazer, precisa estar presente nesse 

profissional. Segundo o autor, o maior problema do professor dos anos iniciais, está na sua 

formação. A Escola Normal, por sua terminalidade de ensino médio, não dá conta de atender 

as especificidades necessárias à sua formação e propiciar uma reflexão da prática nos estágios, 

mediante a teoria dada em sala. 

Por outro lado, as graduações curtas também tiram do aluno essa oportunidade. Os 

estágios são rápidos e na grande maioria apenas de observação. A prática, marcada pela 

precariedade na estrutura de trabalho, a baixa remuneração e o pouco incentivo ao 

aprimoramento, destacam ainda mais dificuldades ao trabalho do educador. 

O autor também afirma a necessidade de o poder público colocar à disposição dos 

professores recursos tecnológicos, livros, tempo para estudar e cursos de formação continuada 

de pelo menos 80 horas. Dessa forma, garantindo ao educador oportunidades de estar em 

constante ressignificação da sua prática a fim de garantir atender as demandas que vão surgindo 

na sociedade conforme o avanço científico e tecnológico. 

Sendo assim, ensinar ciências é mais que apresentar conceitos com respostas prontas, 

trabalhar com métodos reprodutivistas e atividades que tirem do aluno a chance de opinar e se 

sentir participante. Sobre a importância de trabalhar o ensino de ciências com a aquisição dos 

códigos escritos, os PCNs (BRASIL, 1997) orientam: 
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Desde o início do processo de escolarização e alfabetização, os temas de natureza 

científica e técnica, por sua presença variada, podem ser de grande ajuda, por 

permitirem diferentes formas de expressão. Não se trata somente de ensinar a ler e 

escrever para que os alunos possam aprender Ciências, mas também de fazer usos das 

Ciências para que os alunos possam aprender a ler e a escrever (p.62). 

 

Vygostsky (1984), em suas pesquisas do desenvolvimento humano sob a perspectiva 

histórico-cultural, auxilia na compreensão de como a aprendizagem dos códigos da escrita e o 

ensino de ciências são importantes no desenvolvimento do sujeito. O autor define o homem 

como um ser social que se constitui a partir das suas relações com o meio, tendo essa relação 

mediada pelo uso de instrumentos e signos. Dessa forma, sendo a linguagem o conjunto de 

signos de maior importância na relação do homem com o meio e um saber histórico cultural, 

assim como a ciência. Ambas são instrumentos e signos de grande importância para a 

construção do sujeito na sociedade atual. Chassot (2002) afirma que a ciência é uma linguagem 

para ler a natureza e que sem ela é impossível ler o universo. 

Justifica-se uma parte da resistência ao ensino de ciências nos anos iniciais pelo pouco 

conhecimento da leitura e da escrita da língua materna. Porém, segundo Brandi e Gurgel (2002), 

as Ciências podem contribuir para aculturação científica da criança por proporcionarem a 

exploração e a compreensão do espaço natural e social. Sobre isso, Fracalanza, Amaral e 

Gouveia (1987) afirmam: 

 

O ensino de ciências, entre outros aspectos, 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 (p.26-27). 

 

 

Partindo do exposto, pode-se perceber que as metodologias tradicionais não atendem 

integralmente o objetivo da formação do sujeito crítico, nem mesmo nos primeiros anos do 

ensino fundamental e papel que o educador assumia como centro do processo de ensino já não 

cabe ao cenário atual. Segundo, Delizoicov, Angotti e Pernambuco ( 2011), o professor precisa 

permitir  que o aluno expresse as suas compreensões sobre o mundo, para que possa comparar 

com as experiências dos colegas e auxiliá-lo no processo de estruturação das suas próprias 

concepções. Dessa forma, a zona de conforto não é o lugar desse profissional, que precisa estar 

em constante busca pela ressignificação da sua prática mediante as necessidades geradas na 

sociedade e atender o objetivo da formação do sujeito autônomo. 
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2.3 METODOLOGIAS ATIVAS E O ENSINO DE CIÊNCIAS 

Já não é suficiente apenas informar para que as crianças possam participar da vida em 

sociedade. Informações são importantes, mas quando apenas memorizadas são ferramentas de 

reprodução de tudo que já ocorre e resultam na formação de meros expectadores (BERBEL, 

2011). A sociedade está em constante mutação, e acreditar que a Ciência e a Tecnologia 

avançam somente de forma benéfica é uma ilusão que não cabe a sujeitos imersos nas causas e 

consequências de todo esse processo. Assim, as metodologias de ensino que trazem o aluno 

para o centro da aprendizagem e estimulam a proatividade e a reflexão ganham espaço na 

atualidade. Segundo Morán (2015): 

 

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que os 

alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se 

envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões 

e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam 

criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua 

iniciativa (MORÁN, 2015, p.17-18). 

 

 

 Na realidade atual, ao se pensar uma proposta curricular para o Ensino de Ciências, se 

faz necessário abordar questões problematizadoras, atividades investigativas e com momentos 

de experimentação (POLON, 2012). Partindo dessa compreensão, as metodologias ativas 

podem contribuir muito para o ensino de ciências, ao trazer para a escola questões a serem 

avaliadas pelos alunos, sendo incentivados a correlacionarem os fenômenos postos com suas 

realidades, estimulados a levantar hipóteses e investigar as possíveis conclusões. 

As metodologias ativas propiciam situações e ambientes, acolhedores à criatividade, por 

incentivar os educandos a se inserirem na teorização e expressarem suas compreensões, 

trazendo novas contribuições para as aulas (BERBEL, 2011). Essas atitudes valorizam a 

autonomia do aluno, que se sente seguro para opinar, e isso fomenta a necessidade de adquirir 

novos conhecimentos a fim de participar e dividir com o professor e os colegas. 

Em Vygotsky (1991), encontramos fundamentação para o uso de metodologias ativas 

no ensino de ciências para ensinar crianças nos anos iniciais. Quando o autor afirma que a 

formação de conceitos se dá a partir da dialética entre desenvolvimento e aprendizagem. 

O mesmo autor afirma que esse processo se dá desde os primeiros anos de vida, quando 

o sujeito tem a sua relação com o outro e com objetos mediada por outra pessoa mais experiente 

(VYGOTSKY, 1984). Ao analisar o papel da escola no desenvolvimento do sujeito, o autor faz 

uma diferenciação entre conceitos científicos e espontâneos. Sendo os conceitos espontâneos 

aqueles que a criança constrói a partir da sua vivência para significar o mundo ao redor e os 
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conceitos científicos, os sistematizados pela escola, a partir do contato com o conhecimento 

científico (VYGOTSKY, 1984). 

Para o autor, a apropriação dos conceitos científicos ocorre dentro da zona de 

desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal é a que está entre a zona de 

desenvolvimento real, aquilo que a criança é capaz de fazer sozinha, e a zona de 

desenvolvimento potencial, o que a criança pode aprender a partir da mediação de um sujeito 

mais experiente. O estímulo para ocorrer dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) 

precisa gerar no aluno a curiosidade, a fim de que o mesmo se mobilize na desconstrução e/ ou 

evolução do que já conhece, na busca de preencher uma compreensão que apenas com seus 

conhecimentos prévios não consegue mais explicar (VYGOTSKY, 1984). 

As metodologias ativas, por estimularem a curiosidade do aluno, desenvolvem o 

processo de aprender, por incentivar a autonomia, a pesquisa, a verbalização da compreensão, 

a comparação com outras concepções, a experimentação e a busca por soluções.  Características 

férteis a serem exploradas no ensino de ciências, já que, segundo Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011), buscar por informações de diversas formas, analisar dados, estabelecer 

relações, construir hipóteses, analisar consequências são atitudes comuns nas Ciências Naturais. 

Pólon, (2012) afirma que trabalhar conceitos e explorar o espaço por meio de 

experiências poderá estimular os alunos a descobrirem o mundo do qual fazem parte.  Sobre 

isso, o PCNs (BRASIL, 1997, p.21), orientam que o objetivo do ensino de ciências na escola 

fundamental é mostrar a Ciência como um conhecimento para compreender o mundo e as 

transformações que ocorrem neste, sendo o sujeito capaz de se reconhecer como parte do 

universo. 

Sujeito e objeto se constroem mutuamente, dessa forma, a representação que o sujeito 

tem do mundo não é somente pessoal, pois cada pessoa se constrói a partir da interação com o 

mundo e com os outros, de tal modo que as estruturas cognitivas que usamos para representar 

o mundo resultam em grande parte do processo de aprendizagem. Não construímos apenas o 

mundo e o que vemos nele, mas também o nosso olhar, construindo a nós mesmos como sujeitos 

do conhecimento (POZO, 2005). 

John Dewey (1859-1952), filósofo americano, foi o precursor da abordagem ativa de 

aprendizagem com suas ideias progressistas que defendiam o ensino centrado na vida, de forma 

que contextualizasse a teoria com a prática e o aluno fosse ativo na construção do conhecimento 

(ZÔMPERO e LABURÚ, 2011). Diesel, Baldez e Martins (2017) ressaltam que a construção 

da Escola Nova valorizou o interesse do aluno e não o do professor, o que gerou a influência 
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de John Dewey que defendia a aprendizagem pela ação e colocava o aluno no centro do 

processo. 

Para uma melhor compreensão de como se dá uma abordagem ativa de aprendizagem, 

explicita-se aqui uma imagem (figura 1) com os princípios das metodologias ativas de ensino.  

 

 

 

 
 

Figura 2.1: Princípios que constituem as metodologias ativas de ensino. Fonte: Diesel, Baldez e Martins (2017). 

 

 

A aprendizagem ativa não está centrada apenas no “fazer”, característica que é muito 

comum nas crianças por estarem empenhadas em descobrir o mundo ao redor. Está preocupada 

com a busca das crianças em significar o mundo. A combinação da motivação que a criança já 

possui e a autoconfiança proporcionada pelos que a cercam permite-lhe que desenvolva 

progressivamente a autonomia, ao se envolver ativamente como aprendiz. (FFIELD, 2016).  

O ambiente escolar influencia no desenvolvimento da criança e na construção da sua 

autoestima, portanto aprender a aprender deve ser a ideia central do currículo escolar, de 

forma a envolver as crianças ativamente no processo de aprendizagem (VICKERY, 2016, grifo 

meu). 

Outro princípio das metodologias ativas destacado no diagrama se refere à reflexão, que 

é incentivada com as metodologias ativas, por proporcionar atividades que geram o 
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enfrentamento da sua realidade com o saber científico. O educador pode fazer isso a partir da 

argumentação, do debate com outras crianças, orientadas a compartilhar suas ideias. Assim, a 

troca de conhecimentos com os colegas auxiliará a confrontar seus pensamentos e estruturar 

novos conhecimentos (VICKERY, 2016). Ao promover a reflexão, a problematização da 

realidade também é trabalhada, porque nessa troca de informações a criança expõe muito das 

suas vivências cotidianas como suporte para as suas compreensões. 

O trabalho em equipe é outro princípio trabalhado, e fomenta a argumentação, a 

colaboração e a autonomia. Sobre isso, Vickery (2016) afirma que “se as crianças forem 

organizadas em grupos em que se espera a colaboração, elas podem compartilhar recursos, 

fornecer andaimes à aprendizagem dos colegas por meio do debate e aprender a cooperar” 

(VICKERY, 2016, p.55). 

O professor como mediador possui o desafio de estruturar atividades que possam 

suscitar o desenvolvimento cognitivo e crítico das crianças, o que em alguns casos pode ser um 

trabalho dificultoso. Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, p. 122) discutem que não é 

possível ensinar alguém que não quer aprender, porque a aprendizagem é um processo interno.  

Ao professor cabe mediar por criar condições para a ação do aluno e ser o porta voz do 

conhecimento nesse processo. Processo que ocorre dentro da zona de desenvolvimento 

potencial, elucidado por Vygotsky (1984). 

Permitir que a visão do aluno seja aflorada em sala de aula possibilita aos estudantes a 

percepção das diferenças estruturais dos conceitos e os auxilia a fazerem a transição entre as 

diferentes formas de conhecimento que os sujeitos possuem (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2011). 

Os pontos trazidos até aqui nos levam a refletir sobre as contribuições das metodologias 

ativas no ensino de ciências, nos anos iniciais do fundamental. O conhecimento deve ser visto 

como uma construção social que se dá de forma gradativa, de forma a possibilitar que a criança 

vá, aos poucos, se inserindo no mundo intelectual do adulto (VYGOTSKY, 1984, p.99).  

 

2.3.1 Metodologias ativas que embasam as atividades práticas dessa pesquisa 

A BNCC (2017), o documento norteador mais atual para a formação dos currículos 

escolares, afirma que:  

 

O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção e do 

fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, 

de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de 

informação e comunicação possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si 
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mesmos, do mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a 

natureza (p.58). 

 

 

Morán (2015) mostra que as metodologias precisam acompanhar os objetivos que a 

educação tem, se o anseio é formar alunos proativos, criativos, conscientes e determinados. As 

metodologias adotadas precisam utilizar atividades que incentivem a formação dessas 

habilidades. Há muitas metodologias ativas de ensino-aprendizagem, que partem de diversas 

teorias, mas que conversam entre si na compreensão do sujeito como autor da construção dos 

seus conhecimentos. Porém, para a utilização das MA nos anos iniciais, faz-se necessário 

atentar para a maturidade dos alunos que estão nesse ciclo.  

Piaget (1999), aponta que o processo da construção do conhecimento ocorre, mediante 

uma inquietação inata do sujeito, da sua necessidade de descobrir e aprender sobre algo, mas 

que essa necessidade precisa do estímulo exterior que provoque uma inquietação no que o 

sujeito já vivenciou e construiu. Dessa forma, o sujeito em desenvolvimento está em constante 

desequilibração e equilibração das suas estruturas cognitivas, fomentadas pela curiosidade. 

São quatro, os estágios do desenvolvimento cognitivo para Piaget (1999), sendo estes:  

➢ Estágio sensório-motor: que compreende a interação do sujeito, do nascimento 

à aquisição da linguagem. Nessa etapa, o desenvolvimento é mediado 

predominantemente pelos sentidos. 

➢ Etapa pré-operacional: Consiste na etapa do sujeito desde a aprendizagem da 

linguagem a aproximadamente os sete anos de idade. Nessa etapa, a criança 

interage com o mundo através de brincadeiras, jogos e imitações, começando a 

ser capaz de associar alguns significados e compreensões simples da realidade. 

➢ Estágio das operações concretas: Vai dos sete aos doze anos, aproximadamente. 

Nessa etapa, a criança já é capaz de usar o raciocínio lógico e está desenvolvendo 

a capacidade de associar situações concretas com abstratas, caminhando do 

egocentrismo para a percepção do mundo sob os olhos dos outros, na busca pela 

compreensão do contexto. 

➢ Estágio de operações formais: Vai dos 12 anos até o final da vida. Nessa fase, o 

sujeito já domina a capacidade de abstração, faz uso da lógica para deduzir e 

procurar respostas e é capaz de utilizar das suas capacidades cognitivas na 

construção do conhecimento e interpretação da realidade, sem a necessidade da 

intervenção constante na correlação com situações concretas. 
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Demo (2015) afirma que a educação que não promove o questionamento crítico e 

reconstrutivo não atende a proposta da educação escolar, que deve ter como objetivo o caráter 

emancipatório do aluno, buscando oferecer a compreensão de como se dá a construção do 

conhecimento, reconhecendo a si mesmo como autor do processo, a partir do questionamento 

da realidade.  

 

Por esse “questionamento”, compreende-se a referência à formação do sujeito 

competente, no sentido de ser capaz de, tomando consciência crítica, formular e 

executar projeto próprio de vida no contexto histórico. Não significa apenas criticar, 

mas, com base na crítica, intervir alternativamente. Inclui a superação da condição de 

massa de manobra, ou de objetos de projetos alheios (DEMO, 2015, p.13). 

 

 

Dessa forma, é possível compreender que o ensino que não desperta a curiosidade no 

aluno não trabalha em consonância com os objetivos traçados pela BNCC (2017) e pelos autores 

que estudam o desenvolvimento do sujeito e o processo da construção do conhecimento. 

Considerando que muitas MA exigem uma capacidade de abstração além da capacidade 

cognitiva esperada da faixa etária correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental e 

exigem correlações bem articuladas entre concretude e subjetividade, com conceitos que 

perpassam o contexto científico e as esferas social e cultural. Para a construção das atividades 

práticas aplicadas nessa pesquisa, foram escolhidas duas MA que, segundo a percepção da 

pesquisadora, com base nos estudos bibliográficos da aplicação dessas MA no Ensino 

Fundamental, têm sido favoráveis à formação crítica do sujeito, desde os primeiros anos 

escolares. 

Priorizamos atividades concretas experimentais e/ou que simulassem a realidade e 

auxiliasse assim na construção do pensamento, por proporcionarem uma melhor compreensão 

dos alunos dos anos iniciais, pois segundo Piaget (1999), estão entre a fase pré-operacional e o 

estágio das operações concretas, quando desenvolvem o raciocínio lógico e a capacidade da 

abstração, de forma gradativa e ainda sendo muito necessário o uso do concreto para estabelecer 

sentido e promover ideias. 

 Abib (2013) sinaliza que as crianças desde pequenas vão construindo compreensões 

sobre o mundo ao seu redor, a partir da observação e de ações. Movidas pela curiosidade, vão 

experimentando ao seu modo as situações externas em busca de respostas. Dessa forma, 

atividades que estimulem a curiosidade, a observação e a elaboração de hipóteses auxiliam no 

desenvolvimento do aluno, por favorecerem a emancipação do educando na construção do 

conhecimento. 
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 Dentre algumas, esta pesquisa traz: 

Ensino de Ciências por Investigação (ENCI): esta metodologia tem seu processo de 

construção embasado nas contribuições de John Dewey (1859-1952), que aborda o ensino como 

um processo de construção do aluno por meio das suas experiências. Azevedo (2004) afirma 

que uma atividade para ser considerada investigativa precisa da ação do aluno em um sentido 

mais amplo que apenas uma manipulação dos objetos; é preciso que tenha características de um 

trabalho científico, “o aluno deve refletir, discutir, explicar e relatar”.  A atividade deve fazer 

sentido ao aluno, ele precisa saber o motivo de estar investigando algum fenômeno. Por isso, o 

professor precisa fazer uma pergunta que gere a curiosidade sobre o assunto e desperte a 

vontade de descobrir possíveis soluções.  

A busca por soluções deve passar por seis etapas, sendo estas, segundo Azevedo (2004, 

p. 28-29): 

✓ Proposta de problema: O problema deve ser uma questão que desperte a 

curiosidade do aluno e deve ser desafiadora, a fim de levar o educando a 

reflexões e pesquisas para solucionar a situação. 

✓ Levantamento de hipóteses:  nessa etapa o aluno precisa construir possíveis 

explicações ao problema proposto. 

✓ Elaboração do plano de trabalho:  Nesse momento são decididos os materiais 

necessários para o experimento e como este será desenvolvido para testar as 

hipóteses que foram levantadas.  Cada grupo deve detalhar como planejou o 

processo de experimentação e registrar por escrito. 

✓ Montagem do arranjo experimental e coleta de dados:  Essa etapa é prática, o 

momento de manipular os materiais na realização dos experimentos, os alunos 

devem estar atentos a cada detalhe para registrar os dados coletados.  Nessa etapa 

o professor deve observar se a manipulação dos materiais está correta e se os 

alunos estão fazendo o registro dos dados coletados. 

✓ Análise de dados:  Essa etapa se constitui analisar os dados coletados, podendo 

ser construídos gráficos ou tabelas de comparação. 

✓ Conclusão:  Nessa etapa deve ser apresentada uma resposta ao problema e se 

comparar as hipóteses iniciais para ver se estas eram válidas ou não. 

Estudo de Caso:  esse método é uma variação do método Aprendizagem Baseada em 

Problemas, que teve origem incialmente em cursos de medicina; por muito tempo ficou apenas 

nesse contexto. No Brasil ele vem se destacando nos últimos anos no ensino de ciências, por 
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proporcionar elencar questões socio científicas, ou seja, possibilita contextualizar as ciências 

às questões sociais que as envolvem. O uso de casos é tão antigo quanto contar histórias, e na 

aplicação do método o aluno é estimulado pelos personagens e enredo, de modo a compreender 

as situações embutidas na história e solucionar a situação (QUEIROZ, SÁ e FRANCISCO, 

2007). 

Quanto à estruturação de um caso, Queiroz e Cabral (2016) afirmam que este precisa 

ser curto e de fácil compreensão. O texto precisa ter diálogo, os personagens precisam 

apresentar características que façam o aluno se interessar por resolver os problemas 

apresentados. Sendo assim, ao ser trabalhado com crianças, precisa ter uma linguagem de fácil 

compreensão e abordar assuntos que lhes despertem o interesse. Da mesma forma, na busca por 

soluções, deve-se ter o processo mediado pelo professor que deve auxiliar os alunos na 

identificação do problema, nas fontes materiais de pesquisa e, se for, preciso proporcionar 

oportunidades de conversas com profissionais que os auxiliem a melhor compreender os fatos. 

 

2.3.2 Fundamentações teóricas que contribuem na compreensão do uso das metodologias 

ativas na formação do sujeito crítico 

Teoria é uma sistematização de uma área de conhecimento, uma forma de explicar e 

resolver situações, sendo assim, “uma teoria de aprendizagem é, então, uma construção humana 

para interpretar sistematicamente a área de conhecimento que chamamos aprendizagem 

(MOREIRA, 1999, p. 12)”.  O autor também explica que as teorias expressam relações com 

conceitos, princípios e valores. Podem ser chamadas de filosofias e, nos casos das teorias de 

aprendizagens, são três as filosofias que as estruturam: a comportamentalista (behaviorismo), a 

cognitivista (construtivismo) e a humanista.  

O comportamentalismo influenciou a visão da educação tradicional, que interpreta o 

sujeito como um ser moldável, e suas reações são apenas reflexos a um estímulo anterior. Se o 

estímulo for bom aumentará a frequência da reposta, se for ruim a tendência é que a ação deixe 

de ocorrer. Essa concepção fez parte do ensino por muitos anos, direcionava o que os alunos 

deveriam aprender e a avaliação consistia em verificar se os objetivos do estímulo inicial tinham 

sido alcançados ao final (MOREIRA, 1999). 

 Segundo Lakomy (2008), por volta da década de 60, em resposta à insatisfação com o 

modelo educacional de então, surgem as influências cognitivistas que enfatizam justamente o 

que é ignorado do comportamentalismo, os aspectos cognitivos do sujeito, ou seja, a forma do 

sujeito construir o conhecimento. Sobre o cognitivismo, Moreira (1999) sinaliza que esse 



36 
 

movimento gerou algumas teorias construtivistas, das quais a de Piaget é a mais reconhecida. 

Porém, Vygotsky e Ausubel também fizeram grande contribuição no campo da educação. 

O humanismo enxerga o ser que aprende em sua totalidade, aspectos cognitivos e a 

subjetividade humana, não só o intelecto (MOREIRA, 1999).  Dessa forma, a construção do 

conhecimento depende também da influência do meio e o que essa influência desperta no 

sujeito.  Alguns pesquisadores como Rogers e Freire foram influenciadores dessa proposta. 

Nesta pesquisa, trazem-se para reflexão as abordagens teóricas que contribuem para embasar 

as metodologias ativas que são as lentes desse trabalho. 

Vygotsky (1984) afirma que as características humanas não acompanham o indivíduo 

desde o nascimento nem são apenas reflexo do ambiente externo. Elas resultam da interação do 

homem com meio, ao mesmo tempo que o homem transforma o espaço, transforma a si mesmo. 

A aproximação entre a teoria interacionista de Vygotsky e as metodologias ativas de ensino é 

possível por trazerem como centro do processo da aprendizagem o sujeito e reconhecerem que 

é agindo que o sujeito aprende sobre o mundo, seja por meio de ferramentas ou pela mediação 

proporcionada pela linguagem. 

Para Ausubel apud Moreira (1999), só é possível aprender aquilo que já se conhece, o 

que já tem na estrutura cognitiva do indivíduo. Para que ocorra uma aprendizagem significativa, 

é preciso saber o que o sujeito já conhece e partir desse conhecimento. Para isso, o sujeito 

precisa fazer uso dos saberes que já internalizou. Porém é necessário gerar no indivíduo uma 

vontade de aprender e construir seus conhecimentos (MOREIRA 1999). As metodologias ativas 

valorizam os conhecimentos prévios e estimulam os alunos a expor suas opiniões e ideias. 

Freire, pensador humanista, afirma que o sujeito se constitui a partir do diálogo, que 

passa pela palavra, mas vai além desta, está atrelada aos aspectos subjetivos que a compõe, nas 

situações que constituem esse sujeito, o ambiente onde vive, a classe social, os conhecimentos 

que possui e os anseios que carrega (FREIRE, 2013). Dessa forma, é possível identificar a 

fundamentação freiriana nas metodologias ativas, por promoverem a autonomia, os trabalhos 

em grupo, o diálogo entre os alunos, com o educador, bem como a valorização das experiências 

do sujeito. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo traz as etapas em que a pesquisa foi delineada, apresenta o tipo de 

pesquisa, o público-alvo e o local. Justifica-se nessa etapa a escolha do grupo focal para coleta 

de dados, que foi organizado em 5 oficinas e posteriormente estendeu-se à sala de aula, para 

aplicação das práticas propostas, apresentadas no sub item 4.5 do capítulo 4, deste trabalho. 

Neste capítulo, também, justifica-se a escolha da ATD como instrumento de análise 

dos dados coletados, além de descrever as oficinas e dissertar sobre as análises feitas em cada 

etapa, a partir das informações coletadas no grupo. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Nos últimos dez anos a preocupação com o olhar de dentro do campo de pesquisa vem 

sendo valorizado, fazendo surgir muitos trabalhos com essa preocupação, que valorizem a 

experiência do próprio pesquisador no desenvolvimento de pesquisas dentro do seu espaço de 

trabalho e por outros participantes que estão vivenciando as experiências do fenômeno estudado 

(ANDRÉ, 2001). 

Para esta pesquisa, optou-se por realizar um estudo qualitativo e, como forma de 

investigação, a pesquisa-ação, segundo Lewin apud Franco (2005), consiste na busca da 

transformação da realidade, com o envolvimento de sujeitos que partilhem dos mesmos 

interesse e vivência de contexto. 

Para Tripp (2005), a pesquisa-ação, embora tenda a ser pragmática, se difere da prática 

por exigir uma ação reflexiva a partir das imersões teóricas e se difere das pesquisas tradicionais 

por se submeter às limitações do contexto em que essa prática está sendo desenvolvida. Quanto 

à pesquisa qualitativa, André (2001) a caracteriza como um conjunto de perspectivas sobre um 

objeto de pesquisa, envolvendo diversos métodos de coleta e análise.   

A pesquisa qualitativa é vista como a mais indicada para ser utilizada quando o objetivo 

são fatores sociais, por se estruturar em sentidos, valores, crenças, atitudes e comportamentos 

que são características do homem social, já que o homem se distingue não apenas por ações, 

mas por agir segundo suas reflexões e o que partilha com os outros (MINAYO, 1994). 

Sobre a pesquisa-ação como ferramenta de mudança da prática, alguns consideram que 

a teoria não é muito importante, mas, apesar do foco não estar centralizado na teorização de 

todas as etapas, ela é necessária para a compreensão da realidade atual e para pensar as 

mudanças que se almeja alcançar (TRIPP, 2005). Dessa forma, propicia a formação de pessoas 
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motivadas a transformar a realidade em que estão inseridas, e quanto ao cenário escolar, pode 

auxiliar na compreensão das práticas dos professores a partir da análise do contexto social no 

qual a escola está inserida, das metodologias de ensino utilizadas e da relação professor-aluno.  

A partir dessas considerações, é possível afirmar que a pesquisa-ação, no ambiente 

escolar, favorece a reflexão a partir do constante devir entre a teoria e a prática, alimentada 

pelos diálogos e contribuição dos participantes. Segundo Alarcão (1996), esse fato propicia a 

construção do professor reflexivo que, a partir do confronto com a teoria, passa a questionar a 

sua prática com um olhar crítico e transformador. 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

O município de Maricá, fica localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ), 

conforme consta na figura 3.1. Segundo o IBGE (2017), o município conta com 153.008 

habitantes. 

 

 

 
Figura 3.1 Mapa do município. Fonte: https://pt.map-of-rio-de-janeiro.com/municípios-mapas/maricá-

mapa. Acesso em: 10/11/2018 

 

 

A pesquisa até o momento da qualificação tinha sido aprovada pela Secretaria Municipal 

de Educação de Maricá, e seria desenvolvida com um grupo de professores do município, de 

escolas diferentes. Todavia, com a mudança de gestão no início de 2019, foi ofertada à 

pesquisadora dar prosseguimento à sua pesquisa apenas dentro dos moldes delimitados por eles, 

o que descaracterizaria a pesquisa, por não permitir mais a presença desses professores juntos, 

no mesmo horário. Dessa forma, o grupo focal não poderia ser feito, e a metodologia de coleta 

dos dados precisaria ser mudada. 
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Dessa forma, a pesquisadora, que já tinha sido aprovada no concurso do município, 

assim que tomou posse no mês de março de 2019, solicitou junto à direção a possibilidade de 

realizar sua pesquisa com a equipe pedagógica da escola, pautada na inquietude gerada pela 

necessidade de associar teoria e prática no seu cotidiano, não apenas na sua sala de aula, mas 

na escola em que leciona, a fim de propiciar uma mudança de comportamento, a qual resultaria 

em alunos mais capacitados a enfrentar os desafios do mundo atual. 

Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), ao pensar a prática do professor, 

faz-se necessário saber qual o aluno a ser formado. Com o avanço da tecnologia e da ciência, 

todos os dias esse aluno tem acesso a informações científicas, veiculadas pela TV e internet. 

Fato que gera um bombardeio de informações ao sujeito que precisa ser capaz de analisá-las 

com criticidade para fazer uso dessas informações em sociedade e compreender o contexto em 

que está inserido. 

Freiberger e Berbel (2010) sinaliza que, apesar das inúmeras discussões sobre a 

importância de uma prática docente investigativa que estimule a criticidade e a proatividade 

nos alunos, as metodologias usadas por professores na educação Infantil e no Ensino 

Fundamental ainda seguem, na grande maioria, um modelo de ensino pautado na memorização.  

Os mesmos autores afirmam que só será possível uma mudança nesse cenário ao se tirar 

o professor do lugar de detentor do saber, por meio da reflexão da sua prática à luz do saber 

científico. O professor precisa compreender a importância da pesquisa na transformação das 

suas ações. Esse entendimento pode vir na sua formação inicial e/ou ao longo da sua prática, na 

formação continuada. 

Dessa forma, justifica-se a escolha do novo cenário para esta pesquisa, estimulada pela 

possibilidade de contribuir e aprender com a troca de experiências da sua equipe escolar. A 

pesquisadora viu o impasse anterior como uma oportunidade de enriquecimento do seu olhar 

na sua condição de professora pesquisadora, através da formação continuada. 

A direção da escola abraçou a ideia com entusiasmo, pois incentiva a capacitação dos 

professores, acredita no poder transformador da educação e reconhece o professor como um 

agente importante nesse processo.  A Escola Municipalizada do Retiro é uma escola pequena 

que conta com 252 alunos e 25 professores, localizada no bairro Retiro, em uma área rural do 

município. 

Após a aprovação da direção, procuramos as professoras, apresentamos a proposta da 

pesquisa e os objetivos esperados. A ideia foi aceita de imediato, e apenas uma professora do 

5° ano precisou recusar, devido ao estado de saúde da sua mãe. 
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 A escolha das professoras foi feita a partir da necessidade de atender as propostas das 

atividades previamente elaboradas nesta pesquisa. Como a escola é pequena e conta com poucas 

turmas, seguimos com duas professoras do primeiro ano, uma do terceiro e uma do quinto ano. 

 

3.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Esta pesquisa se iniciou a partir da análise bibliográfica de alguns referenciais teóricos 

sobre metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem: Berbel (2011), Morán (2015) 

e Vyckery (2016); sobre a prática do professor: Freire (2013), Cachapuz, Praia e Jorge (2004), 

Carvalho (2006), Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011); bem como os documentos 

normativos que orientam o ensino para os primeiros anos do ensino fundamental no Brasil 

(1988, 1996, 1997, 2013, 2017 e 2018). 

A identificação dos resultados nas ações do cotidiano desses professores em suas salas 

de aula e a avaliação do estudo desenvolvido foram feitas a partir do grupo focal com as 

professoras da unidade escolar, através de oficinas em que foram desenvolvidas atividades 

práticas e de conversas a partir dos questionários semiestruturados. 

A metodologia da investigação, suportada por Gondim (2003), Pinheiro (2011) e 

Barros et al (2013), utilizou oficinas pedagógicas para professores, na formação de grupos 

focais homogêneos como método de coleta de dados. Sobre as oficinas pedagógicas, Paviane e 

Fontana (2009) sinalizam que “oficina é uma forma de construir conhecimento, com ênfase na 

ação, sem perder de vista, porém, a base teórica”. É uma oportunidade de trocar experiências a 

partir das ações e reflexão, no lugar de apenas considerar os aspectos cognitivos. O pesquisador 

que orienta as oficinas não ensina, possibilita o aprendizado a partir da troca de experiência no 

diálogo entre teoria e prática. 

Segundo Bakes et al (2011), o grupo focal é uma fonte que auxilia o acesso às 

informações acerca de um fenômeno, por desenvolver-se a partir de uma perspectiva dialética, 

baseando-se no diálogo entre seus participantes que possuem objetivos comuns. Dessa forma, 

podendo estimular a sensibilização dos integrantes para transformarem a realidade de forma 

crítica e criativa, propiciando um ambiente acolhedor ao debate e permitindo que sejam 

trabalhados temas problematizadores que fomentam novas ideias. 

O grupo focal pode ser um ambiente enriquecedor ao olhar do pesquisador, por propiciar 

um ambiente fértil ao debate, em que os mais extrovertidos estimulam o grupo a interagir, 

partilhando opiniões e experiências, proporcionando o debate de assuntos mais críticos que no 

âmbito individual seriam mais difíceis de abordar (BAKES, 2011). 
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No primeiro momento das oficinas, foi usado um questionário fechado (APÊNDICE A), 

a fim de conhecer os integrantes da pesquisa e depois, em seguimento às oficinas, questionários 

semiestruturados (APÊNDICES B, C e D) a fim de nortear o grupo focal. 

Realizar pesquisas semiestruturadas necessita do olhar atento do pesquisador para não 

deixar que os debates fujam dos objetivos da pesquisa. Ele também precisa se policiar quanto 

às suas expectativas, para não impedir o crescimento e o surgimento de novas contribuições, 

focado apenas nos resultados que espera. 

Sobre a importância da organização para uma boa pesquisa, Duarte (2004), sinaliza: 

 

A realização de uma boa entrevista exige: a) que o pesquisador tenha muito bem 

definidos os objetivos de sua pesquisa (e introjetados — não é suficiente que eles 

estejam bem definidos apenas “no papel”); b) que ele conheça, com alguma 

profundidade, o contexto em que pretende realizar sua investigação (a experiência 

pessoal, conversas com pessoas que participam daquele universo — egos 

focais/informantes privilegiados —, leitura de estudos precedentes e uma cuidadosa 

revisão bibliográfica são requisitos fundamentais para a entrada do pesquisador no 

campo); c) a introjeção, pelo entrevistador, do roteiro da entrevista (fazer uma 

entrevista “não-válida” com o roteiro é fundamental para evitar “engasgos” no 

momento da realização das entrevistas válidas); d) segurança e autoconfiança; e) 

algum nível de informalidade, sem jamais perder de vista os objetivos que levaram a 

buscar aquele sujeito específico como fonte de material empírico para sua 

investigação. O planejamento (e “ensaio” prévio) da atuação nas situações de contato, 

a escolha de uma roupa neutra (traje formal, sem mensagens escritas ou iconográficas 

que possam sugerir pontos de vista pessoais ou envolvimentos com movimentos 

religiosos, políticos, étnicos etc.) e a pontualidade também ajudam a garantir a 

qualidade do material a ser recolhido em entrevistas semiestruturadas (p. 216). 

 

As oficinas foram gravadas para um melhor aproveitamento das mesmas, pois, segundo 

Garcez, Duarte e Eisemberg (2011), o uso de vídeo e gravações possibilita a captura de detalhes 

que mudam frente a diversas situações, como expressões faciais, corporais e vocais. Sendo 

assim, foi um recurso importante para a análise escolhida para essa pesquisa, o que enriqueceu 

o debate e a reflexão nos grupos focais. 

O questionário semiestruturado contém perguntas abertas e fechadas, e o pesquisador 

segue as questões elaboradas previamente, em um ambiente acolhedor, parecido com uma 

conversa informal. “O pesquisador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar 

oportuno, a discussão sobre o assunto que o interesse […] (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75)”. 

Após a coleta de dados, esses foram analisados, segundo a análise textual discursiva 

(ATD). Moraes e Galiazzi (2006, p.118) afirmam que: 

 

A análise textual discursiva é descrita como um processo que se inicia com uma 

unitarização em que os textos são separados em unidades de significado. Estas 

unidades por si mesmas podem gerar outros conjuntos de unidades oriundas da 
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interlocução empírica, da interlocução teórica e das interpretações feitas pelo 

pesquisador. Neste movimento de interpretação do significado atribuído pelo autor 

exercita-se a apropriação das palavras de outras vozes para compreender melhor o 

texto. Depois da realização desta unitarização, que precisa ser feita com intensidade e 

profundidade, passa-se a fazer a articulação de significados semelhantes em um 

processo denominado de categorização. Neste processo reúnem-se as unidades de 

significado semelhantes, podendo gerar vários níveis de categorias de análise. 

 

 

 Segundo Moraes e Galiazzi (2007), a ATD segue quatro passos na sua organização: a 

desmontagem dos textos, estabelecimento de relações, captando o novo emergente e um 

processo auto-organizado. 

Desmontagem dos textos: é o processo de unitarização, requer examinar cada detalhe 

e separar o texto em fragmentos que formarão unidades de análise sobre o fenômeno estudado. 

Os textos e entrevistas têm sentido polissêmico, já que cada autor o analisará segundo os 

pressupostos teóricos que embasam a sua pesquisa. “Toda leitura é feita a partir de alguma 

perspectiva teórica, seja esta consciente ou não (p. 15)”. 

Os autores chamam os textos que serão analisados de corpus, os quais podem ser 

construídos a partir de entrevistas e pesquisas ou serem feitos a partir de artigos e livros. Uma 

vez em posse do corpus, se faz necessário debruçar sobre ele no processo de significação, 

descontruindo em fragmentos, segundo os objetivos que quer analisar, e formando as unidades 

de análise. 

Esse processo requer constantes releituras dos textos, junto à significação dos 

referenciais teóricos, a fim de ser possível dar aos fragmentos consistência de uma análise que 

contribua para a compreensão do fenômeno estudado. 

Estabelecimento de relações: Esse processo é o da categorização e envolve construir 

sentido entre as unidades fragmentadas, combinando-as e estabelecendo conjuntos. O processo 

pode ser feito com diversas comparações e proximidades, estabelecendo sentidos diferentes que 

podem ser construídos e desconstruídos ao longo da pesquisa. 

As categorias precisam ser validades conforme a pertinência com os objetivos da 

pesquisa, bem como precisam ser homogenias dentro dos seus conjuntos, a fim de proporcionar 

uma organização e facilitar a análise das características em comum. Esse processo é feito a 

partir das contribuições do pesquisador aos materiais analisados, por meio de argumentos e 

reflexões sobre a pesquisa. 

Captando o novo emergente: o processo de análise começa a ganhar o corpo de 

metatextos, tem suas estruturas organizadas e embasadas teoricamente, envolve a explicitação 

das compreensões do pesquisador sobre a pesquisa e o norteamento dos aspectos teóricos que 
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auxiliam na elucidação dos seus questionamentos. “Conforme já salientamos anteriormente, a 

teorização implica um [...] afastamento do material empírico, um exercício de abstração e 

descontextualizarão que se procura expressar compreensões que a análise possibilitou (p.38)”. 

Um processo auto-organizado: No desenvolvimento da análise, ainda que o método 

tenha seus princípios norteadores, os resultados finais não podem ser previstos.  O trabalho 

começa com a desconstrução dos textos, uma reunificação em unidades de análise, o 

enriquecimento com as contribuições teóricas e o olhar do pesquisar na construção dos 

metatextos. Ao final desse processo, vários fatores podem ter mudado, alguns novos 

questionamentos e explicações podem ter surgido contribuindo com a pesquisa, assim como 

questões iniciais podem ter desaparecido, dando lugar a outras que melhor respondiam ao 

objetivo da pesquisa. 

Moraes e Galiazzi (2007) afirmam que essa análise enriquece mais a pesquisa, por 

proporcionar uma interação maior do pesquisador com seu objeto de pesquisa, sendo criteriosa 

na observação e interpretação de cada fato, mesmo os que estão subentendidos, possibilitando 

maior clareza e organização no resultado da sua pesquisa, que é a elaboração da dissertação. 

 

3.4 ETAPAS DA PESQUISA 

Este estudo adotou três etapas metodológicas nas quais foram desenvolvidas as 

atividades práticas com os professores, bem como a realização de questionários 

semiestruturados que auxiliaram na identificação de resultados nas ações do cotidiano desses 

professores em suas salas de aula e na avaliação do estudo desenvolvido, a partir das atividades 

com MA propostas nessa pesquisa.  

Das etapas metodológicas: 

(a) Problematização inicial acerca das metodologias ativas no ensino de ciências, com base 

no conhecimento prévio e nas experiências pedagógicas/dificuldades dos professores 

participantes, a fim de conhecer os sujeitos da pesquisa, identificar o perfil dos 

professores e, a partir das trocas de experiências no grupo focal, verificar como os 

professores desenvolvem o ensino de ciências no ensino fundamental.  Para melhor 

compreender como se dá a relação desse professor com a sua prática, foram propostas 

atividades com recursos metodológicos ofertados nas oficinas e sequências didáticas 

direcionadas.  

(b) Apresentação do conteúdo, a fim de apontar os tipos de metodologias ativas e seus 

desdobramentos no ensino de ciências; reflexão crítica, discussões e relatos dos 
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participantes promoveram a reflexão a partir da análise de alguns artigos científicos 

sobre MA e, em uma aula expositiva, foi feita a apresentação de algumas metodologias 

aos professores, abordando suas contribuições no ensino de ciências e nos anos iniciais 

de ensino fundamental. O conteúdo foi ministrado de forma a integrar os professores ao 

processo com atividades práticas direcionadas. 

(c) Socialização e avaliação das atividades propostas nas oficinas, que foram realizadas nas 

salas de aula das professoras participantes. O acesso aos resultados dessa atividade foi 

realizado a partir do grupo focal, através do diálogo, interação e troca de experiências 

dos integrantes.  

As etapas foram distribuídas em cinco oficinas (APÊNDICE E). Cada oficina teve a 

duração de 3 horas, durante as quais foram realizadas as entrevistas e as discussões sobre os 

textos, somadas às 10 horas de atividades para além dos encontros, que compreenderam a leitura 

dos artigos1 sobre Metodologias Ativas ofertados aos professores, bem como a realização das 

sequências propostas (p.71 a 79), perfazendo assim um total de 25 horas que não 

comprometeram o trabalho dos professores, por serem distribuídas em encontros quinzenais, 

alguns mais espaçados, considerando os feriados e recessos previstos no calendário letivo do 

município no ano de 2019. 

As oficinas foram gravadas para um melhor aproveitamento das mesmas, pois, segundo 

Garcez, Duarte e Eisemberg (2011), o uso das videogravações possibilita a captura de detalhes 

que mudam frente a diversas situações, como expressões faciais, corporais e vocais. Sendo 

assim, foi um recurso importante para o tipo de análise escolhido para essa pesquisa e para o 

enriquecimento do debate e da reflexão nos grupos focais. 

Para a transcrição da fala das professoras participantes, foram escolhidos alguns nomes 

fictícios, a fim de preservar a identidade de cada participante e deixá-las mais à vontade. Foram 

citadas como Edna, a professora do quinto ano, Tânia e Carol, do primeiro ano, e Jaqueline, do 

terceiro ano. 

 

 

1 BERBEL, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia dos estudantes. Semina: Ciências 

Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, 2011. COSTA, P. J. F. da S.; FERNANDES N.; PEREIRA 

M. B. O. Crianças investigadoras? Cenários de participação ativa na Educação Básica. Conjectura: Filos educação, 

Caxias do Sul, v. 18, p. 174- 192, 2013. MORÁN, J. Mudando a Educação com metodologias ativas. Coleção 

Mídias Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens, vol. II, 

pp.15-33, 2015. 
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3.4.1 Oficina 1 - Problematização inicial e uma breve sondagem sobre formação e 

prática dos sujeitos da pesquisa 

  Para iniciar a reflexão sobre as práticas do ensino de ciências nos anos iniciais do 

ensino fundamental, iniciou-se a conversa com a apresentação de 9 slides em Power Point 

(ANEXO F), a fim de estimular o debate e a reflexão sobre os desafios atuais enfrentados para 

ensinar ciências nos anos iniciais do ensino fundamental, de maneira a atender o foco no 

letramento científico, como traz a BNCC (2017), com o objetivo de propiciar aos professores 

pensarem sobre as suas práticas cotidianas e a influência dos desdobramentos da organização 

social nos currículos escolares. 

A partir da apresentação dos slides (APÊNDICE F), elencamos o compromisso com o 

letramento científico da BNCC (2017). Para facilitar as contribuições, dissertamos sobre os 

desafios do ensino de ciências na atualidade e sobre a ênfase dada pelo documento à formação 

para a autonomia. Elas também assinaram o termo de autorização de uso de imagem/voz 

(ANEXO C) onde foram esclarecidas as garantias de cada documento às participantes da 

pesquisa.  

Nesse primeiro momento, tomamos o cuidado de não falar sobre o título da pesquisa e 

seus objetivos, para evitar pesquisas prévias sobre o assunto; fato que alteraria as respostas do 

segundo questionário (APÊNDICE B). Priorizamos acolher e conhecer as professoras 

participantes da pesquisa e apresentar como se daria o desenvolvimento das oficinas 

(APÊNDICE E). 

 Para tanto, foi usado um questionário diagnóstico fechado (APÊNDICE A), a fim de 

identificar o perfil das professoras, com o objetivo de valorizar suas experiências profissionais 

e de formação, tendo em vista que, no nosso grupo, havia professoras com mais de 10 anos de 

experiência e professora com meses de prática docente, assim como professoras graduadas em 

educação e uma professora com formação superior em área distinta ao ensino, informações 

relevantes ao olhar da pesquisadora no desenrolar da pesquisa.  

 

3.4.2 Oficina 2 - Análise das práticas pedagógicas dos professores que lecionam ciências 

no Ensino Fundamental I 

Nessa oficina refletimos e debatemos sobre as orientações que a BNCC (2017) traz 

para o ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. Problematizamos o conceito 

de letramento científico abordado pela BNCC (2017), bem como a ênfase que este documento 

dá ao desenvolvimento da autonomia do sujeito e as particularidades que traz para o ensino de 
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ciências, como o estímulo à investigação, à pesquisa, à criação e à valorização dos 

conhecimentos do sujeito expostos na prática. 

Também elencamos os desafios para a prática do professor em se adequar às 

orientações do documento. 

Para melhor organização dessa oficina, optamos por usar um questionário 

semiestruturado como norteador da coleta de dados no grupo (APÊNDICE B). Dessa forma, 

seguimos a proposta do grupo focal de enriquecimento da pesquisa, a partir dos debates em 

grupo, ao estimular os integrantes a externalizarem suas ideias, compartilharem suas 

experiências e opiniões. (BAKES, 2011). Porém, sem perder os objetivos da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 Professoras participando das oficinas. Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 

3.4.3 Oficina 3 - Explorando as metodologias ativas 

Nessa oficina exploramos as metodologias ativas e para isso primeiramente 

apresentamos alguns slides em powerpoint (APÊNDICE G) sobre o uso e importância das MA 

e em seguida abordamos as mais utilizadas. Para a construção dos slides, usamos como 

referências Azevedo (2004), Zômpero e Laburú (2011), Berbel (2011) e Morán (2015). 

Durante a oficina falamos sobre a mudança do papel do educador e do aluno com as 

MA. Enfatizamos a postura do professor mediador e do aluno que constrói os seus 

conhecimentos a partir das suas experiências no contexto em que está inserido, não apenas 

dentro do ambiente escolar. A partir dessa compreensão, o professor precisa proporcionar ao 

aluno atividades que envolvam questões problematizadoras, para que o aluno se sinta impelido 
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a pesquisar, refletir, comparar os conceitos científicos com sua experiência cotidiana, organizar, 

tomar decisões e opinar sobre os assuntos abordados. 

Nessa oficina, também, entregamos os artigos científicos2 que seriam debatidos no 

próximo encontro, a fim de estimular o nosso debate com maiores informações por parte das 

professoras. 

 

3.4.4 Oficina 4 – Discutindo as teorias 

Nesse encontro, demos continuidade à exploração das MA, após a leitura dos artigos 

ofertados na oficina 3, o que colaborou para uma melhor compreensão dessa proposta, por parte 

das professoras.  

O professor precisa estabelecer significados ao uso das suas ferramentas metodológicas. 

Dessa forma, será capaz de se apropriar do seu uso e levar o aluno a significar os conceitos 

trabalhados com o mundo. Bacich (2018) sinaliza que a formação continuada dos professores 

é vista como a chave para a transformação do currículo escolar. Porém, essa formação nem 

sempre atende a esse papel, por desconsiderar a lacuna entre a instrumentalização técnica e a 

prática no contexto em que o professor está inserido. 

No decorrer dessa oficina, direcionamos o nosso diálogo para a compreensão das MA 

como ferramentas para atender o letramento científico, orientado pela BNCC (2017), 

propiciando aos participantes compreender o objetivo dessa proposta nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e significar o repensar da sua prática em sala de aula. 

Ao final, distribuímos as propostas das atividades pré-elaboradas pela pesquisadora (sub 

item 4.5, do capítulo), a fim de propiciar ao professor a auto reflexão entre os entendimentos 

tecidos sobre a teoria, no desenvolvimento da sua prática cotidiana. 

 

3.4.5 Oficina 5- Reflexão sobre a formação continuada a partir da aplicação das 

atividades propostas 

Nessa oficina, após a aplicação das atividades em sala, pelos professores envolvidos na 

pesquisa, direcionamos nosso diálogo para o processo da formação do professor no exercício 

 

2 2 BERBEL, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia dos estudantes. Semina: Ciências Sociais e 

Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, 2011. COSTA, P. J. F. da S.; FERNANDES N.; PEREIRA M. B. O. Crianças 

investigadoras? Cenários de participação ativa na Educação Básica. Conjectura: Filos educação, Caxias do Sul, v. 18, p. 174- 

192, 2013. MORÁN, J. Mudando a Educação com metodologias ativas. Coleção Mídias Contemporâneas. Convergências 

Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens, vol. II, pp.15-33, 2015. 
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da sua função, debatendo sobre as experiências adquiridas no decorrer das oficinas e na leitura 

dos artigos frente ao desenrolar da prática. 

Morán (2015) aborda a importância da apropriação do uso das MA para uma mudança 

de postura do educador e consequentemente do aluno. Sobre isso, Bacich (2018) sinaliza que 

inserir uso de recursos variados, sem mudar o olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem, 

pouco contribui para acolher a inquietação do educando que convive com as informações que 

circulam na internet e nos meios externos a sua vivência escolar.  

Freire (2013) sinaliza que o processo de ensinar envolve a inquietação e a curiosidade 

de ambas as partes, professor e aluno. O educador que se acomoda e entende o conhecimento 

como pronto e correto deixa de exercer um novo olhar sobre os objetos do conhecimento. Sendo 

assim, deixa de transmitir e incentivar a curiosidade necessária à formação do sujeito 

emancipado.  

Dessa forma, o professor precisa estar em constante formação, considerando os 

conhecimentos sempre inacabados e sua prática como ferramenta no processo de construção, 

desconstrução e reconstrução do saber na prática reflexiva. 

Para ancorar o nosso debate, utilizamos o questionário semiestruturado 3 (APÊNDICE 

D), que nos auxiliou a direcionar a abordagem necessária e responder nossa inquietação nessa 

etapa da pesquisa. 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta etapa, apresentamos os resultados dos dados coletados no grupo focal, analisados 

mediante a ATD, conforme Moraes e Galiazzi (2007). Para facilitar a compreensão, dividimos 

este capítulo em cinco tópicos de análise e em cada um serão apresentados os resultados das 

informações coletadas em cada oficina, através do diálogo, debates dos textos e respostas aos 

questionários norteadores (APÊNDICES, B, C E D) 

Ao fazer uma análise qualitativa, precisamos ter clareza na relação entre leitura e 

interpretação. Um texto pode ser considerado objetivo quanto ao que seu autor quis externalizar, 

porém nunca deve ser considerado com interpretações únicas e precisas quanto à ideia que o 

originou. Todo texto permite interpretações polissêmicas, frente à diversidade de leitores e às 

diferentes teorias que os orientam (MORAES E GALIAZZI, 2007).  

Ainda segundo Moraes e Galiazzi (2007), para dar origem ao processo de 

categorização das unidades, o pesquisador precisa definir como dará origem às categorias, se 

ele fará isso de forma indutiva ou dedutiva; indutiva, partindo do corpus na busca de sentido 

para as unidades de análises e dedutiva quando essas já foram pré-determinadas segundo o 

aporte teórico usado pelo pesquisador. 

Ainda sobre isso, segundo Moraes e Galiazzi (2007), os dois métodos podem ser 

combinados, partindo de teorias escolhidas previamente, mas tendo a abertura para alterações 

necessárias que possam surgir após as inúmeras imersões no corpus e nos referenciais teóricos 

usados pelo pesquisador. 

Dessa forma, para esta pesquisa, escolhemos trabalhar com a combinação dos dois 

métodos por nos permitirem a aproximação de respostas mais consistentes sobre o objeto de 

estudo, sem engessar completamente os resultados e as expectativas, organizando as ideias em 

categorias de sentido, mas permitindo a reestruturação dessas ideias ao longo do percurso. 

 

4.1 OFICINA 1- UMA BREVE SONDAGEM SOBRE FORMAÇÃO E PRÁTICA DOS 

SUJEITOS DA PESQUISA 

Como o número de participantes nessa pesquisa foi pequeno, optamos por dar nomes 

fictícios às professoras. Como podemos ver no quadro 1, traçamos o perfil das participantes, a 

partir do primeiro questionário fechado (APÊNDICE A). 
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Sujeitos 
Tempo de 

magistério 

Ano de atuação 

atual 

Formação 

acadêmica 

Carol 9 anos 1° ano 

Curso normal 

cursando superior 

em letras/ libras 

Jaqueline Menos de um ano 3° ano 

Curso normal 

graduada em 

Teologia 

cursando graduação 

em pedagogia e pós 

em psicanálise 

Edna 15 anos 4° e 5° ano 

Curso normal 

licenciada em 

geografia/ pós-

graduada em 

psicopedagogia e 

educação especial 

Tânia 30 anos 1° ano 

Curso normal 

graduada em 

Pedagogia e pós-

graduada em 

psicopedagogia 

Quadro 4.1 Perfil dos sujeitos da pesquisa. Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir da análise do primeiro questionário, podemos observar que todas as 

professoras são formadas no curso normal, na modalidade do ensino médio, e lecionam nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Segundo a LDB (1996), para atuar na educação básica é 

necessário ter formação superior em licenciatura plena, podendo ser admitido também a 

formação no ensino médio, na modalidade normal, para lecionar na Educação Infantil e nos 

cinco primeiros anos do Ensino Fundamental (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017). 

 A Carol, a Edna e a Tânia lecionam há mais de 10 anos. A Jaqueline entrou na rede 

em 2019. Porém, todas compartilham da boa vontade de aprender e pensar formas diferentes 

para atender as necessidades dos seus alunos. Foi constatado também, que as que não têm 

ensino superior estão cursando, e, nisso, vemos a busca pela qualificação. 

O município de Maricá também costuma oferecer capacitação e formação continuada, 

reforçando o compromisso que, segundo a LDB (BRASIL, 1996), os municípios têm com a 

União, o Distrito Federal e os Estados, de ofertarem e promoverem a formação inicial, 
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continuada e os cursos de capacitação aos profissionais de magistério. Estas professoras 

costumam participar sempre que têm oportunidades. 

Logo assim que apresentamos os slides, começamos a estimular o diálogo, a partir da 

seguinte pergunta: A aprendizagem que você desenvolve em sala está atendendo as expectativas 

da BNCC quanto à formação para a autonomia? 

No início, elas ficaram constrangidas em responder, mas aos poucos, com o auxílio 

mútuo, foram se soltando, confirmando a contribuição do grupo focal em pesquisas qualitativas. 

Uma reforçava a outra, e assim foram ganhando segurança. Em poucos minutos já falavam com 

animação sobre suas práticas, conseguiam fazer autocríticas e tentavam entender os motivos 

das próprias ações. 

  Por pautar-se na característica humana de formar ideias e opiniões a partir da relação 

com o outro, o grupo focal enriquece a pesquisa qualitativa por estimular a interação de um 

grupo com interesses ou características em comum (MORAES E GALIAZZI, 2007). 

A partir do diálogo que se iniciou com a questão problematizadora, foi possível elencar 

uma categoria que nos auxiliou a criar e significar nosso texto de análise. Para Moraes e Galiazzi 

(2007), uma das propriedades a serem consideradas é a pertinência das categorias. Estas 

precisam propiciar a compreensão dos fenômenos estudados e surgem a partir da fragmentação 

do corpus construído com as informações coletadas. Para separar as categorias de análise, é 

necessária a constante imersão nos referenciais teóricos que fundamentam a pesquisa em 

consonância com os objetivos traçados. 

No quadro 2, trazemos as categorias e subcategorias que se formaram mediante a 

análise da questão levantada nessa oficina. 

 

Categoria Subcategoria 

Prática das professoras 

Engessamento do currículo 

Recursos financeiros 

Baixa remuneração 

Quadro 4.2 Prática das professoras. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.2 Categoria: prática das professoras 

Nessa primeira abordagem, foi possível observar que as professoras atribuíam a 

reprodução do ensino tradicional, com ênfase na repetição e memorização, ao currículo 

engessado pela exigência da aplicação dos conteúdos a serem comprovados nas avaliações do 
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governo, “Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB)”. Sobre “engessamento do currículo”: 

 

Eu tento contribuir com o letramento científico, mas fica difícil, com o currículo que 

temos que cumprir, não dá tempo nem das crianças respirarem. Precisamos dar os 

conteúdos e o tempo que levamos para planejar e montar atividades bem elaboradas 

faz com que a gente perca o prazo dos conteúdos. (Tânia) 

 

 

Carol corroborou a declaração, ao afirmar que: 

 

 
Sim, é verdade, ainda mais nós que lecionamos para o primeiro ano. São várias 

cobranças, interna e externa. A escola, a família e o governo nos cobram a leitura e 

escrita das crianças. 

 

 

 Outro ponto elencado foi o déficit de “recursos financeiros” para investir em materiais 

diferentes, necessários para montar uma atividade prática ou uma experiência científica. 

A falta de recursos financeiros também nos limita muito, porque, por mais que nós 

sejamos criativas, nem tudo dá para fazer com reaproveitamento de materiais. Às 

vezes precisamos comprar uma coisa ou outra e isso desestimula, porque não 

ganhamos bem para isso. (Carol) 

Sim, sabemos que a realidade da escola pública não favorece a vontade do professor 

em ser dinâmico e criativo.  Em algumas épocas temos dificuldades até para conseguir 

papéis e tintas, que dirá outros materiais para pesquisas e experimentos.  (Jaqueline) 

 

Sendo assim, elas alegavam que o professor da escola pública precisa trabalhar com o 

que possui, mesmo sendo um objeto de frustração, não apenas para o aluno, mas para si mesmo, 

no exercício da função. Essas observações foram importantes para direcionarem as ações nos 

próximos encontros, na busca por trazer uma transformação nesse olhar das profissionais, por 

meio de reflexões sobre suas práticas, confrontadas com estudos teóricos sobre as MA.   

Morán (2015) afirma que não é necessário ter recursos financeiros e tecnologias 

modernas para desenvolver projetos e práticas significativas na escola; necessita da mudança 

do olhar do educador para reelaborar suas práticas, com o objetivo de tirar o aluno do lugar de 

receptor, através da curiosidade, da pesquisa, do fazer e da reflexão. 

A “baixa remuneração” interfere na prática do professor ao exigir que se desdobre em 

mais de uma jornada de trabalho, tendo que, na maioria das vezes, pegar duas turmas em anos 

de escolaridade diferentes. Esse professor precisa fazer dois planejamentos diferentes, elaborar 

provas e correções, fazendo com que não tenha tempo de se dedicar a pesquisas e planejamentos 

mais elaborados.  
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A correria da nossa jornada dificulta a nossa vontade de elaborar melhor as nossas 

aulas. São tantos conteúdos e exigências. Aliado a isso, precisamos trabalhar com 

dupla jornada para endossar o nosso salário. (Edna) 

 

 

Isso é frustrante. Ficamos frustrados em não poder fazer mais. Olhamos para nossas 

crianças, vemos a sede de conhecimento, as potencialidades que têm, mas ficamos 

presas à limitação da nossa correria. (Tânia) 

 

Mediante o exposto, é possível concluir que o professor, como sujeito social que é, 

tem envolvidos, no exercício da sua prática, fatores que excedem a demanda engessada do 

currículo escolar e as limitações econômicas e físicas do seu trabalho. O cansaço, a 

desmotivação, o currículo incipiente da sua formação e a falta de recursos financeiros nas 

escolas não têm sido um fator determinante e limitador da sua prática (GATTI, 2016). 

 

4.2 OFICINA 2 - ANÁLISE DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES 

QUE LECIONAM CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL I. 

Do questionário norteador usado nesta oficina (APÊNDICE B), surgiram algumas 

categorias e subcategorias resultantes do processo da ATD, que consiste na construção do 

corpus, na fragmentação em unidades de sentido, no processo de categorização e na produção 

final dos metatextos (GALIAZZI e MORAES, 2007). 

Nem todas as questões formuladas no questionário foram utilizadas como fonte para a 

construção do corpus. Algumas estavam ali apenas para dar sentido ao diálogo, com o objetivo 

de promover um ambiente propício ao grupo focal, a partir de uma conversa mais flexível. 

Como já sinalizado por Bakes, Colomé, Erdmann e Lunardi (2011), cabe ao coordenador do 

grupo focal estimular o debate, dar espaço para a manifestação dos pensamentos dos 

participantes, mas também direcionar os questionamentos de que precisa, a fim de atingir os 

objetivos da pesquisa. 

Na construção do questionário, foi considerado o método dedutivo, que se fundamenta 

nos objetivos propostos e já estabelece as categorias a serem analisadas antes mesmo da 

construção do corpus. Porém, na construção das categorias de análise, também foi considerado 

o método indutivo, que surge após a análise do corpus. Ambos os métodos podem ser 

combinados a fim de darem abertura à pesquisa, sem perder o foco original (MORAES e 

GALIAZZI, 2007).  Dessa forma, o pesquisador alia o caminhar do particular para o geral e do 

geral ao particular. 
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A seguir, no quadro 3, são apresentadas as categorias e as subcategorias que se 

estruturam a partir do questionário usado nessa oficina (APÊNDICE B). 

 

Categorias Subcategorias 

Concepção da BNCC para o ensino de 

ciências nos anos iniciais 

Foco no desenvolvimento da 

autonomia 

Concepções do letramento científico 

Confronto com a formação do 

professor 

Concepções e usos das metodologias 

ativas de ensino 

Compreensões tecidas sobre as 

metodologias ativas 

Quadro 4.3 Categorias e subcategorias do questionário semiestruturado. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.2.1 Primeira categoria: Concepções da BNCC para o ensino de ciências nos anos 

iniciais. 

Nesta categoria, foram coletadas as concepções das professoras quanto à orientação da 

BNCC (2017) para o ensino de ciências no ensino fundamental I. 

O atual documento traz a orientação de que o ensino de ciências deve ter como 

compromisso o letramento científico, ou seja, formar sujeitos capazes de se apropriarem da 

ciência nas suas vivências cotidianas para interpretação do mundo que o cerca e na 

transformação do mesmo mediante os conhecimentos adquiridos. 

Para tanto, o documento sugere o estímulo ao desenvolvimento da autonomia do aluno. 

Como definição de autonomia, o dicionário Aurélio (2018) traz os seguintes significados: “1 

Faculdade que conserva um país conquistado de se administrar por suas próprias leis. 2 

Liberdade moral ou intelectual. 3 Independência administrativa”. 

Sobre “formar para a autonomia”, duas professoras têm a concepção de que consiste 

em dar ao aluno condições para viver de forma cada vez mais independente, como comprovam 

as seguintes frases, transcritas em meu caderno de campo: 

 

Estou preparando vocês para ir. Vocês precisam estar preparados e independentes para 

conseguirem se adaptar em todos os outros lugares.  Por isso, sempre trabalho muito 

em grupos e dou tarefas para que pesquisem e façam sozinhos. Eles precisam aprender 

a tomar decisões. (Edna) 

 

 

Desde pequenos, precisamos prepará-los para a vida. Quanto mais incentivarmos a 

desenvolverem suas tarefas sozinhos, melhor. (Tânia) 
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Por isso, gosto de dar atividades para eles pesquisarem em casa e trabalho em grupo 

para apresentarem. Vejo que isso faz muita diferença, porque são atividades em que 

eles trazem a resposta, e isso é uma forma de empoderamento. (Jaqueline) 

 

 

Apesar de não ser muito fácil, trabalho em grupo no primeiro ano, procuro trabalhar 

com projetos que estimulem a curiosidade. Assim, eles ficam trocando informações 

entre eles para encontrar as explicações. Fiz isso uma vez sobre uns ratos que estavam 

surgindo na escola. Incentivei-os para descobrirem o motivo. Alguns sinalizaram ser 

porque o lixo não estava sendo levado e tinham vários sacos acumulados na frente da 

escola. Assim abordamos higiene e saúde. (Carol) 

 

Na interpretação do significado de autonomia apresentada pelo dicionário Aurélio 

(2018), é possível observar que a BNCC (2017) foca mais no aspecto moral e intelectual da 

concepção da palavra, mas as professoras, em suas falas, enfatizam mais a interpretação da 

independência administrativa do sujeito. O que não pode ser considerado errado, já que ambas 

as definições são consideradas corretas pelo ponto de vista lexical da língua portuguesa. 

Todavia, não contempla a compreensão da formação para a autonomia que enfatiza o 

documento. 

Ao analisar as entrevistas, também foi possível perceber a dificuldade da maioria das 

professoras na compreensão do conceito de “letramento científico”. Uma das professoras 

confundiu o termo letramento científico com a caracterização linguística do termo de 

letramento, como sinaliza Soares (2018), a apropriação da escrita como prática social. Porém, 

pela sua fala registrada no áudio foi possível observar que estava nervosa e insegura, o que 

certamente a levou à reposta confusa a seguir: 

 

 Letrar cientificamente consiste em partir dos conceitos científicos interligando a 

outros saberes e trabalhar escrita com ciência. (Carol) 

 

Nessa fala da professora, foi observado que ela possui uma vaga compreensão de que 

se faz necessário aprender ciências de forma contextualizada, a fim de dar sentido aos conceitos. 

Porém, em certa parte do discurso ela leva para o âmbito da escrita pelo sentido linguístico da 

palavra letramento. 

Pelos registros, é possível notar que a concepção de dar sentido aos conceitos 

científicos é um discurso unânime, dando mais sentido à fala da professora Carol temos essas 

outras afirmações: 

 

Precisamos trabalhar ciências articuladas a outros saberes, fazendo com que eles 

vejam isso no cotidiano e como utilizar isso na vida deles. (Jaqueline) 
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O aluno precisa saber em que usar a ciência. Deixar de acreditar que é apenas para 

fazer descobertas e criações grandes como os cientistas. (Edna) 

 

 

Se desde pequenos eles virem como é a ciência por meio de experimentos, eles vão se 

apropriar da importância dela na sua vida. (Tânia) 

  

Morán (2015) afirma que as metodologias precisam atender os objetivos que a 

educação pretende. Se o foco é a formação que incentive a proatividade, faz se necessário 

propor aos alunos atividades complexas, que exigem reflexões e tomadas de decisões, 

observação de fenômenos e avaliação de resultados, com apoio de materiais diversos e espaço 

para exporem as suas criatividades. 

Segundo Delizoicov e Angottti (1990): 

 

Um recado da psicologia infantil que deve servir de orientação ao nosso trabalho 

enquanto educadores: no seu embate com o meio, se a criança adquire instrumentos 

para dominá-lo e compreendê-lo, é mais provável que se torne um adulto mais 

independente e com iniciativa; do contrário provavelmente será quase sempre 

“controlado pelo meio”, mais sujeito a manipulação e dominação. (p.92) 

 

Dessa forma, incentivar a autonomia dos educandos é o processo de preparação para a 

vida. Porém, como afirma a BNCC (2017), não é o objetivo final de ensinar ciências, mas sim 

todo o seu processo, ao propiciar ambiente e orientar condições favoráveis à construção do 

sujeito crítico. 

Quanto a atender aos objetivos da sociedade atual, de formar cidadãos cada vez mais 

críticos, capazes de participar responsavelmente em sociedades democráticas, o ensino de 

ciências não deve ser exclusividade de uma classe social ou grupo profissional, mas sim uma 

prioridade no ensino (CHASSOT, 2000). 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) afirmam que a maioria das ações que o 

professor tem em sala de aula é resultante da sua experiência como aluno e até mesmo da forma 

que seus colegas de trabalho lecionam. 

Somando as compreensões que foram tecidas até agora, trazemos a visão da BNCC 

(2017) em “confronto com a formação do professor”, segundo as concepções tecidas pelas 

entrevistadas. 

 

A falta de capacitação nos cursos do ensino médio na modalidade normal e na 

graduação em pedagogia é deficiente para isso. Não aprendemos conceitos científicos, 

e assim não ficamos confortáveis para ensinar de forma a estimular a investigação. 

Preferimos seguir o livro. (Jaqueline) 
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Não me sinto segura para trabalhar com conceitos científicos, ainda mais da forma 

que o documento sugere. Além de não ter formação inicial para isso, os cursos de 

capacitação oferecidos pelo município só focam no ensino de Português e 

Matemática. (Carol) 

 

 

Eu também tenho essa dificuldade, ainda mais trabalhando com o primeiro ano. Eles 

são muito imaturos, precisam de tudo muito concreto e isso dificulta ainda mais. 

(Tânia) 

 

 

Gatti (2010) atenta para o fato de que o currículo na formação do pedagogo dá muita 

ênfase à teoria, com pouco incentivo à prática. Até os estágios são cumpridos na maioria das 

vezes como observação. 

Lima e Maués (2006) confrontam as justificativas usadas nas falas das professoras, 

pois os autores afirmam que culpar a falta de formação como preparação para isso coloca o 

professor no lugar de detentor do conhecimento, não o sujeito que se faz e se refaz a cada dia 

na sua prática cotidiana como sinaliza Paulo Freire (2013). 

Apenas uma professora questionou esse “confronto com a formação do professor”, ao 

afirmar: 

 

Não concordo que a formação inicial dificulte a minha prática não. Sempre leio e 

pesquiso sobre o que irei lecionar. Estou sempre à procura de novidades para dar 

sentido às minhas aulas, porque percebo que os alunos de hoje não são os mesmos do 

ano passado, e assim sucessivamente. (Jaqueline) 

 

Cachapuz Praia e Jorge (2004) afirmam que desde os anos iniciais o aluno demonstra 

a sua curiosidade natural em aprender, principalmente quanto aos desafios da ciência que por 

inúmeras vezes os encantam na explicação de fenômenos e resolução de problemas. Dessa 

forma, não faz sentido a exigência de professores com acúmulo de conceitos científicos, mas 

sim capazes de estimular a investigação e a descoberta junto com eles cotidianamente. 

A partir das falas das professoras nessa oficina, foi possível observar que ainda 

conhecem pouco sobre a BNCC (2017), apesar de seguirem o currículo feito pelo município, 

orientado pelo documento e encaminhado às escolas em seus respectivos seguimentos. 

Percebemos que, apesar da insegurança na hora de se expressarem, elas foram se 

fortalecendo dentro do diálogo e uma ajudava a outra a completar o assunto que queriam 

externar, concretizando as compreensões de grupo focal, sinalizadas por Bakes, Colomé. 

Erdmann e Lunard (2011). Estes autores afirmam que o grupo focal auxilia nas pesquisas 

qualitativas, ao proporcionar que o grupo se fortaleça dentro da segurança e da descontração 

trazidas pelo método (p. 439). 
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Baseado nos diálogos expostos, foi possível perceber que apesar da compreensão de 

que a prática precisa ser reinventada conforme as necessidades que surgem na sociedade. Ainda 

assim, vemos a resistência em manter a reprodução do mesmo modelo, justificada pela falta de 

capacitação e tempo hábil. 

Porém, o embate entre a teoria e a prática a que foram expostas na oficina as levou a 

um claro processo de reflexão, pois puderam ver as contradições embutidas nas suas falas 

quanto ao que almejam fazer frente a suprir a necessidade da formação do aluno mais crítico. 

Sobre esse processo, Tardif (2002) mostra que a oportunidade do professor participar 

de cursos de formação inicial ou continuada que os estimulem a serem pesquisadores 

transforma a sua forma de pensar e, consequentemente, a sua prática, pois, ao estar tendo a 

oportunidade de confrontar as suas práticas com as teorias, ele se faz e se refaz como educador. 

 

4.2.2 Segunda categoria: Concepções e uso das metodologias ativas de ensino 

Nessa etapa da categorização, foram analisadas as “concepções das professoras sobre 

o uso das metodologias ativas de ensino”. 

A maioria dos professores ainda segue com muito apego ao livro didático, 

principalmente na área das Ciências naturais, insistindo no modelo de ensino por memorização 

de conceitos e no ensino isolado, ou seja, que não faz uma significação com outros conteúdos 

e com o contexto da sociedade atual (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). 

Esse fato faz com que esse modelo de ensino seja passado do professor para o aluno, o 

que contribui para a formação de novos educadores seguindo a mesma mentalidade e impedindo 

assim a exploração de novas metodologias de ensino que atendam à formação do sujeito crítico. 

Com a resposta das professoras sobre suas “compreensões sobre as metodologias ativas”, foi 

possível constatar que a maioria nunca ouviu falar sobre o assunto, como exposto por essas 

professoras: 

 

Nunca ouvi falar sobre isso. É um método novo? (Tânia) 

 

Já ouvi falar sim, mas ainda não li sobre isso. Preciso ler, porque li no edital do 

concurso que estou concorrendo que esse assunto será abordado. (Carol) 

 

Também já ouvi falar sobre isso, mas não entendo nada sobre esse assunto. (Jaqueline) 

 

 

Apenas a professora Edna, respondeu de forma diferente, por ter trabalhado 

anteriormente com metodologias ativas de ensino: 
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Conheço sim. Já trabalhei com sala de aula invertida e estou trabalhando novamente 

esse ano com a minha turma. Amo dar assuntos para que levem para casa, pesquisem e 

apresentem. Precisam vencer a insegurança e se reconhecerem capazes de construírem 

seus próprios conhecimentos. 

 

 Nessa oficina ficou claro que os conhecimentos das professoras com relação às 

metodologias ativas de ensino é muito pouco. Algumas, após ouvirem a resposta da professora 

Jaqueline, ousaram afirmar que: 

 

Utilizo sim. Sempre procuro deixar eles pesquisarem sobre o assunto que dou. (Tânia) 

 

Ah, sempre estímulo eles a tomarem decisões e a trabalharem em grupos! Isso é 

importante para que se sintam capazes. (Juliana) 

 

A falta do domínio de alguns métodos não deve ser um impedimento ao trabalho do 

professor, pois, segundo Lima e Maués (2006), quando o educador se limita por desconhecer 

alguma coisa, esbarra na falsa concepção de detentor do conhecimento. Sobre isso, Freire 

(2013) sinaliza que o aluno não é vazio, ele carrega consigo conhecimentos que são frutos das 

suas experiências cotidiana, o que tira o docente do lugar de dono do saber e o coloca no espaço 

de troca, incentivo e mediação. 

 O fato dos docentes, na maioria das vezes, não terem acesso a essas informações na sua 

formação inicial, algumas vezes torna-se um fator limitante, pois nem todos têm tempo 

disponível e acesso a formação continuada. Gatti (2016) sinaliza que os cursos de formação de 

professores não têm mostrado avanços que promovam ao educando sair preparado para a prática 

do exercício da sua função, sejam nas metodologias usadas, nos conteúdos teóricos ou nas 

técnicas apresentadas. Sendo assim, o educador tende a reproduzir sempre o mesmo modelo de 

ensino que recebeu. 

Tendo em vista a complexidade da sua prática, o professor precisa ser estimulado a 

pesquisar e estar sempre pronto a encarar desafios com flexibilidade. Um grande auxílio nesse 

processo são os estágios, por permitirem conciliar teoria e prática com a supervisão de alguém 

mais experiente naquela função. Porém, segundo Gatti (2016), sendo o seu controle e 

programação incipientes, os estágios são na grande maioria feitos apenas na modalidade da 

observação.  

 Apesar de ser possível observar que as professoras desconheciam as metodologias 

ativas de ensino, a partir da reflexão nos nossos encontros, elas saíram dispostas a pesquisar 

sobre o assunto durante a semana, para saberem se praticam em sala ou se pode ser uma 

ferramenta importante para atender as orientações da BNCC (2017) para o Ensino de Ciências. 



60 
 

4.3 OFICINA 3 A RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO MEDIADORA E A PRÁTICA 

REFLEXIVA, NA FORMAÇÃO DO ALUNO PROATIVO 

Nessa oficina, foi ofertada uma aula sobre metodologias ativas; uma conceituação geral 

e a caracterização de algumas que são mais utilizadas, bem como, uma reflexão junto aos 

professores sobre quais seriam as mais adequadas aos anos iniciais, já que o olhar dessa 

pesquisa tem por cenário essa etapa de ensino.  

As teorias estão sempre presentes em qualquer leitura, porque não há uma interpretação 

do sujeito para a escrita ou leitura de um texto, sem antes ter alimentado a sua ideia em diversas 

fontes, sejam elas experiências pessoais ou de outros. Dessa forma, segundo Moraes e Galiazzi 

(2007), as teorias podem estar implícitas ou explícitas no corpus e o conhecimento sobre as 

teorias que fundamentam o trabalho do pesquisador pode facilitar a análise textual. 

Boni e Quaresma (2005), também afirmam que: 

 

Durante todo o processo da pesquisa o pesquisador terá que ler nas entrelinhas, ou 

seja, ele tem que ser capaz de reconhecer as estruturas invisíveis que organizam o 

discurso do entrevistado. Dessa forma, durante a entrevista o pesquisador precisa estar 

alerta, pois, o pesquisado pode tentar impor sua definição de situação de forma 

consciente ou inconsciente. 

 

Partindo dessa compreensão, o foco nos diálogos e a constante imersão nos referenciais 

teóricos que fundamentam esta pesquisa foram importantes para que o processo de significação 

desta análise fosse consistente.  

Para a definição da categoria e subcategorias da análise dessa oficina, foi utilizado o 

método indutivo, que se consolida na construção das categorias a partir das unidades de análise, 

elaboradas a partir do corpus (MORAES e GALIAZZI, 2007). 

Sendo assim, nessa oficina elencamos para análise, uma categoria e três subcategorias 

que foram sinalizadas abaixo (Quadro 4). 

 

Categoria Subcategorias 

Compreensões tecidas sobre as MA 

a partir da aula exposta 

Professor mediador 

Professor reflexivo 

Aluno proativo 

Quadro 4.4 Categorias e subcategorias da terceira oficina. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.1 Categoria: compreensões tecidas sobre as MA, a partir da aula exposta 
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Quanto às compreensões sobre as MA, tecidas por nosso grupo após a aula, três 

subcategorias surgiram no desdobramento da análise dessa categoria, “o papel do professor 

mediador”, a necessidade do “professor reflexivo” e a construção do “aluno proativo”.  

Almeida (2005), afirma que: 

 

O professor atua como mediador, facilitador, incentivador, desafiador, investigador 

do conhecimento, da própria prática e da aprendizagem individual e grupal. Ao 

mesmo tempo que exerce a sua autoria, o professor coloca-se como parceiro dos 

alunos, respeita-lhes o estilo do trabalho, a coautoria e os caminhos adotados em seu 

processo evolutivo. Os alunos constroem o conhecimento por meio da exploração, da 

navegação, da comunicação, da troca, da representação, da criação/recriação, 

organização/reorganização, ligação/religação, transformação e 

elaboração/reelaboração (p.73). 

 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) sinalizam que para tornar a aprendizagem dos 

conceitos científicos prazerosa é preciso fazer com que sejam significativas para todos, tanto 

para o aluno quanto para o professor. Para isso, o educador precisa abordar os assuntos a serem 

trabalhados de forma a tecer sentido com situações da vivência do aluno ou que interessem ao 

mesmo. É possível também despertar o interesse do educando através do estímulo às suas 

potencialidades, através da curiosidade e do trabalho em equipe. 

A professora Edna afirmou: 

 

Precisamos deixar nosso lugar de detentora do conhecimento e entender que, com as 

mudanças na sociedade, essas crianças chegam em sala cheias de informações e 

precisamos trabalhar isso, incentivando a fala e a contribuição com o que eles sabem. 

 

Ainda sobre esse assunto, as professoras Tânia e Carol contribuíram por afirmar: 

 

Isso! Eu gosto muito de trabalhar com atividades mais concretas, de trazer coisas para 

eles verem como funciona, de onde vêm as explicações. Há pouco tempo fui trabalhar 

sobre a água no nosso corpo. Comecei trazendo frutas e colocando em cima do papel 

toalha para descobrirem que molhou e explicarem o motivo. Depois de alguns 

comentários, perguntei por que quando suamos ficamos molhados, e eles conseguiram 

explicar que temos água no nosso corpo, assim como as frutas. (Tânia) 

 

Eu estou trabalhando com eles sobre a germinação das plantas e, no momento, temos 

falado sobre as sementes. Pedi para eles trazerem de casa as sementes que 

encontrarem. Eles sempre trazem sementes das frutas e fazem novas descobertas com 

isso. Escutei um questionando o outro sobre onde estaria a semente do morango. O 

outro perguntou onde estaria a semente da manga. Juntos, eles estavam observando e 

levantando hipóteses sobre isso. (Carol) 

 

Vickery (2016) sinaliza que o professor precisa desenvolver e favorecer situações em 

sala que favoreçam a aprendizagem. Para isso, o educador precisa compreender que o ambiente 
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da sala influencia na autoestima do educando e pode favorecer ou dificultar a participação do 

aluno nas atividades. O educando precisa confiar no professor e sentir que suas opiniões são 

valorizadas. Assim, vai acreditar na sua importância no processo da construção do 

conhecimento. O que é corroborado pela fala da professora Jaqueline: 

 

Como vocês já sabem, estou há poucos meses em sala. Confesso que no início levei 

um choque, porque, além de ter alunos que ainda estão silábicos no terceiro ano, tenho 

crianças com a autoestima baixíssima. Crianças que sentem insegurança até para 

responder algo no próprio caderno. Sabem como fazer, mas se cobram tanto, com um 

sentimento forte de fracasso, que se trancam e estão sempre fazendo o básico ou 

solicitando ajuda para reafirmar o que pensam.  Com os nossos encontros e assuntos 

discutidos aqui, venho tentando abordá-los de forma diferente e tenho procurado 

propor atividades que tragam segurança e aumentem a autoestima deles. Eles estão 

amando trabalhar em duplas ou em grupos, onde um reforça a ideia do outro. 

 

A professora Carol sinaliza o fato de atentarmos para a reflexão da nossa prática: 

 

Precisamos estar em constante reflexão, para assumir o papel de mediador e trazer 

nossos alunos para o centro desse processo, porque ficamos no automático. Tendemos 

sempre a reproduzir a forma que nos ensinaram ou a repetir sempre o que já estamos 

acostumados a fazer. Quando passamos a refletir sobre nossas ações, isso muda, 

porque vamos observar que nem sempre tem funcionado e o lugar de conforto não 

favorece o desenvolvimento dos nossos educandos. 

 

Gonçalves e Silva (2018) afirmam que os professores precisam ser reflexivos e estar 

dispostos a mudar suas práticas, tendo como objetivo promover a transformação da sociedade, 

com a formação de cidadãos conscientes e críticos. Sendo assim, se faz necessário que o 

educador conheça a si próprio, saiba ser flexível para dinamizar suas aulas, seja um pesquisador 

e tenha um olhar crítico das suas ações.   

As professoras Jaqueline, Tânia e Edna contribuem com essa análise sobre a prática do 

professor reflexivo ao afirmarem que: 

 

Como seria ótimo nos reunirmos pelo menos quinzenalmente para refletirmos sobre a 

nossa prática. Isso deveria ser norma nas escolas, mas sabemos que não funciona 

assim. Precisamos cumprir com nossos cronogramas de trabalho e isso faz a nossa 

rotina cada dia mais corrida (Tânia). 

 

Sim, o processo da reflexão é muito importante. Essa troca que estamos tendo aqui, 

mediadas pelos estudos sobre as MA, proporcionam um novo olhar nas nossas salas 

de aula. Os alunos de hoje não são os mesmos de ontem. O avanço tecnológico tem 

influenciado diretamente em nossas salas de aulas. Eles chegam agitados e querendo 

dominar o mundo. Só escutam o que consideram relevantes, porque possuem outras 

fontes de informações. (Edna). 

 

Eu, que estou há pouco tempo em sala e fiz uma graduação em outra área, estou me 

fortalecendo nos diálogos aqui, porque, além de ser um aprendizado de novas coisas, 

tem me ajudado a repensar o que venho fazendo (Jaqueline). 
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O professor precisa estar aberto a repensar o seu trabalho e se inteirar das necessidades 

dos seus alunos frente às mudanças na sociedade. O avanço da ciência e o crescimento 

tecnológico tem colocado os alunos frente a inúmeras informações que circulam. Não é viável 

tratá-los como meros expectadores. Eles estão imersos em todo o contexto das suas vivências. 

A tecnologia não está lá fora, está dentro dos lares e nas mãos dos educandos. Ao professor 

cabe o desafio de proporcionar a transformação das informações em conhecimento. 

Araújo, Caluzi e Caldeira (2006) contribuem para essa compreensão ao afirmarem que 

a circulação rápida das informações e a facilidade de acesso tem transformado a sociedade. 

Porém, as informações, sozinhas, não sinalizam a compreensão dos fenômenos. É necessário 

que o sujeito relacione essas informações com os conceitos científicos, por meio dos seus 

conhecimentos e da mediação do professor.  

  Quando o professor assume o papel de mediador, o aluno é levado ao centro do 

processo de aprendizagem, por receber estímulos que despertem nele a vontade de ser o 

protagonista na construção do seu conhecimento.  

Os alunos são incentivados a uma nova postura, com a compreensão de que a sua 

aprendizagem precisa partir da sua vontade e ação. A mediação exterior auxilia esse processo, 

mas a vontade do sujeito e o reconhecimento das suas ações são necessários para que o 

desenvolvimento ocorra de forma significativa (GONÇALVES e SILVA, 2018). 

Contribuindo com nosso referencial teórico, a professora Carol sinalizou: 

 

Sempre que trago alguma atividade interativa, que eles podem assumir o comando do 

que está sendo feito e interagir com o grupo, percebo que eles ficam mais seguros, a 

autoestima aumenta e eles conseguem verbalizar melhor as próprias ideias.  

 

Tânia corrobora, ao afirmar: 

 

Nessas horas a gente até se surpreende, porque temos o hábito de pensar que eles, por 

serem ainda novos, não têm muito conhecimento ou não são capazes de refletir e 

associar situações para uma melhor compreensão, quando, na verdade, eles 

conseguem. 

 

Alarcão (1996), Nóvoa (1999) e Tardif (2007) são autores que sinalizam a ruptura entre 

teoria e prática e a valorização do processo reflexivo no desenvolvimento da prática docente. 

Estes autores afirmam que a teoria precisa da experiência construída na prática, para confirmar 

suas expectativas, as quais necessitam da teoria para se estruturar. 
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Sim. Aqui mesmo, temos alunos que fazem diversos experimentos na natureza. Sabem 

quanto tempo vive um maribondo sem ferrão. E não descobriu isso em livros, 

descobriu brincando com esses animais. Também temos alunos que sabem plantar, 

trabalham bem como o solo, criam e cuidam de animais. São crianças que adquirem 

experiências no cotidiano de vida e trabalho dos seus pais, que nenhum de nós 

vivenciamos. Então, precisamos reconhecer que nem sempre uma aula expositiva dará 

conta. Essas crianças têm conhecimentos a compartilhar com os colegas e conosco. 

(Edna) 

 

 

Como já falei anteriormente, tenho tentado trazer meus alunos para o centro da 

aprendizagem, desde que começamos os nossos encontros. Tenho visto o quanto isso 

tem mudado o comportamento deles e levantado a autoestima dos mais tímidos. Eles 

trocam em grupo, pesquisam, buscam respostas e cada um quer verbalizar os 

conhecimentos adquiridos. (Jaqueline) 

 

Para que a aprendizagem ocorra, é preciso que o aluno se reconheça capaz conhecer 

sobre algum assunto, da mesma forma que o seu professor. Dessa forma, o aluno se reconhece 

como um aprendiz, à medida que vai conhecendo os conteúdos e assuntos trabalhados 

(FREIRE, 2011). 

Essas informações foram coletadas antes das atividades práticas propostas pelo nosso 

trabalho, somente germinadas por nossas conversas nos encontros, sendo possível observar o 

processo enriquecedor da reflexão do professor sobre a sua prática, mediado pelo saber 

científico. As professoras saíram com um olhar mais centrado no aluno como centro do 

processo de aprendizagem. Freire (2013) orienta que ensinar exige criticidade e pesquisa, 

porque, a partir da análise crítica sobre as próprias ações, os professores conseguem perceber 

as mudanças necessárias à sua prática, um processo alimentado por meio da pesquisa. 

Dessa forma, observou-se, a partir dos diálogos expostos acima, que as professoras 

estiveram imersas no processo reflexivo, durante as oficinas. Um novo olhar estava sendo 

construído e o anseio de uma prática que se aproximasse mais da realidade dos alunos foi a 

motivação para levarem os artigos propostos para leitura e posterior debate. 

 

4.4 OFICINA 4: APROFUNDANDO OS CONHECIMENTOS SOBRE MA 

Inicialmente, nessa oficina, seria utilizado o segundo questionário norteador 

(APÊNDICE C) para definir as categorias de análise, mas, ao debruçar-se sobre o primeiro 

“corpus produzido”, observou-se que a análise ficaria repetitiva, por levar a discussões já 

realizadas nas oficinas anteriores. 

Dessa forma, para a definição da categoria e subcategorias (Quadro 5) analisadas nessa 

oficina, utilizou-se o método intuitivo que, segundo Moraes e Galiazzi (2007), consiste no 

surgimento de uma nova ordem, após o processo de auto-organização. As categorias que 
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emergem desse método são inspirações repentinas que surgem a partir da intensa impregnação 

dos dados relacionados ao fenômeno, justificadas pelo constante devir entre o referencial 

teórico e as falas transcritas das oficinas. 

Essa escolha para a definição dessa categoria responde a um dos objetivos específicos 

desta pesquisa (p.6), ação justificada pela fala dos autores Moraes e Galiazzi (2007), ao 

afirmarem que, na construção das categorias, o que importa não é a sua forma de produção, mas 

a compreensão que essas trazem aos objetivos da análise e ao fenômeno estudado. 

 

Categoria Subcategoria 

Uso das metodologias ativas nos 

primeiros anos do ensino fundamental 
Foco no letramento científico do sujeito 

Quadro 4.5 Categoria e subcategoria da quarta oficina. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.4.1 Categoria: Uso das metodologias ativas nos primeiros anos do ensino fundamental 

Ao dispor sobre “o uso das metodologias ativas nos primeiros anos do ensino 

fundamental”, as professoras visualizaram como uma ferramenta de ação transformadora da 

prática cotidiana que auxilia na formação do sujeito letrado cientificamente, partindo da 

concepção de letramento que orienta a BNCC (2017), a qual se refere à capacidade do sujeito 

compreender, interpretar e transformar o mundo a partir dos conhecimentos adquiridos.  

Dessa forma, um sujeito letrado cientificamente, precisa saber fazer uso dos conceitos 

científicos no seu cotidiano e fazer também reflexões sobre situações que envolvam aspectos 

mais amplos da sociedade, como questões políticas, econômicas e sociais. 

Sendo assim, as MA auxiliam nesse processo, por auxiliar o sujeito a compreender o 

mundo do qual ele faz parte.  

Sobre esse assunto, as professoras teceram as suas compreensões: 

 

No texto que eu li, a autora falava sobre o estímulo à autonomia das práticas ativas, 

por proporcionar o trabalho em grupo, a troca de ideias e informações. Isso fortalece 

os alunos. Eles realmente sentem-se mais seguros para opinar quando têm a fala 

reafirmada pelas contribuições dos colegas.  Um aluno que se sente seguro para opinar 

será capaz de opinar na sociedade. (Edna)   

 

Santos (2007) elucida que o ensino de ciências precisa trazer a concepção do uso da 

ciência como prática social.  Sendo assim, precisa ser contextualizado para que o educando 

estabeleça sentido à ciência com outras disciplinas e sua vivência. O ensino de ciências como 

ação transformadora precisa atentar para o resgate da função social da educação científica.  
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Ah, sim! Nós, professoras do primeiro ano, achamos que por serem pequenos, eles 

não entendem conceitos científicos, mas os autores dos textos chamam a nossa 

atenção para a construção do sujeito que a sociedade exige atualmente. Para isso, o 

aluno precisa ser capaz de elaborar ideias, questionar, tomar decisões e tantas outras 

ações. Essas habilidades são construídas desde cedo. (Tânia)  

 

Sim. Não podemos esperar eles crescerem para trabalhar a criticidade, porque, 

enquanto crescem, estão sendo moldados pelo meio e se a escola não se impuser, 

continuaremos perdendo espaço para as redes sociais, que veiculam fake news a todo 

o momento. (Carol) 

 

 

Sobre isso, Paulo Freire (1987, p.11) afirma que a “leitura do mundo precede a leitura 

da palavra”.  É preciso compreender o mundo para compreender o que as palavras dizem, pois 

as mesmas, segundo Vygotsky (1991), são representações da realidade e são formadas a partir 

do processo de abstração e concretude das representações sociais. 

O ensino de ciências, nos anos iniciais, tem por objetivo proporcionar à criança 

significar o mundo ao seu redor, pois desde cedo são bombardeadas pelas informações 

midiáticas e essas informações para serem transformadas em conhecimento precisam da 

mediação da escola entre o senso comum e o saber científico (DELIZOIVOC e SLONG, 2011). 

Vygotsky (1984) explicita que a formação do sujeito se constitui a partir da interação 

com o outro.  Nesse processo, ele se constrói e auxilia no processo da construção dos sujeitos 

que interagem com ele. 

 

Isso é um fato. É impossível opinar de forma coerente sobre a ocorrência de 

fenômenos, as decisões políticas que interferem na saúde, sobre o uso dos agrotóxicos 

e tantas outras ocorrências, sem a capacidade de pesquisar e analisar, antes de 

acreditar em tudo que falam. (Jaqueline) 

 

Segundo a BNCC (2017), para opinar sobre alimentação, economia, saúde e outros 

aspectos referentes à manutenção da vida na Terra, são necessários os conhecimentos éticos, 

políticos, culturais e sociais. Isso justifica o ensino de Ciências da Natureza na educação formal, 

a fim de propiciar a formação global do sujeito. 

Na análise das falas das professoras, nessa oficina, é possível observar que suas 

respostas sobre as MA mudaram com relação ás primeiras abordagens feitas sobre o assunto 

nas oficinas 1 e 2. Essa ocorrência justifica a importância da reflexão do professor sobre a sua 

prática, fato que auxiliou as educadoras a estabelecerem sentido ao uso das MA para atenderem 

a proposta do letramento científico proposto pela BNCC (2017). 
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4.5 OFICINA 5: FORMAÇÃO CONTINUADA NA PRÁTICA ESCOLAR 

Essa oficina foi realizada após a aplicação das atividades propostas nesta pesquisa, em 

sala de aula.  Nela discutimos a experiência do fazer como reflexão, após os debates teóricos 

que ocorreram nas oficinas anteriores, numa perspectiva de formação continuada. 

Morán (2015) afirma que o professor, na oportunidade de experimentar na prática 

propostas de pesquisa e atividades que proporcionem ao aluno a observação, a experimentação 

e a comparação com os conteúdos administrados, reflete sobre a sua prática a partir da interação 

dos alunos nessas atividades e os conhecimentos que eles expressam tecer sobre os conteúdos 

trabalhados nas aulas. Dessa forma, podem observar os pontos a serem melhorados e as atitudes 

que estão sendo positivas no desenvolvimento dos alunos. 

Sobre o ato de refletir sobre a prática, Freire (2013) sinaliza que ensinar exige reflexão, 

porque não basta o fazer ou ensinar como fazer, mas é necessário pensar sobre o fazer para 

motivar o educando na significação dos seus aprendizados. O ato de fazer sem a reflexão gera 

a reprodução de alguma coisa, o que coloca o conhecimento e as informações em lugares 

estáticos. 

Demo (2015) afirma que a formação do aluno competente está interligada ao professor 

competente. O autor define competência como a capacidade de inovar a partir dos 

conhecimentos adquiridos e interferir de forma política, ao contextualizar o saber científico 

com questões éticas e cidadãs. O autor também sinaliza sobre a importância da pesquisa para a 

formação do educador competente, com perfil questionador e capaz de ressignificar o 

conhecimento e o espaço.  

 Continuamos utilizando a ATD para analisar os dados coletados, de forma a propiciar 

uma melhor compreensão do diálogo entre o discurso teórico e as concepções tecidas pela 

pesquisadora e professores participantes no desenrolar das práticas pedagógicas, pois, segundo 

Moraes e Galiazzi (2007), não existe teoria neutra. Até mesmo os textos que se formam a partir 

do emergente são textos impregnados das teorias pré-existentes, que ressurgem após uma 

reconstrução do pesquisador.  

Valendo-nos dessa liberdade dada ao pesquisador, na ATD, de expressar seus 

entendimentos sobre o fenômeno investigado, construímos a categoria e a subcategoria a seguir, 

expondo as convicções dos envolvidos e ancorando o discurso emergente, que surgiu a partir 

da discussão dessa oficina. 

 

Categoria Subcategorias 
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Capacitação do professor para o uso das MA 
Professor pesquisador, na perspectiva da 

formação continuada 

Quadro 4.6 Categoria e subcategoria da quinta oficina. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.5.1 Categoria: Capacitação do professor para o uso das MA 

Na análise da oficina 3 (p.53), foi exposta a relação que existe entre a educação 

mediadora e a prática reflexiva na formação do aluno proativo, pois compreende-se que, para 

formar alunos emancipados, o professor precisa mediar o conhecimento e reconhecer que o 

saber não é tecido apenas dentro do espaço escolar, mas, também, a partir das experiências 

vividas e das informações recebidas por diversos meios (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011).  

O acesso à teoria nos cursos de graduação, nem sempre dá ao professor as ferramentas 

necessárias para uma prática mediadora, tendo em vista que, nos cursos para formação de 

professores nas universidades, ainda prevalecem as aulas expositivas e conteudistas, nas quais 

os alunos assistem às aulas para alcançarem aprovações nas avaliações. Mesmo os estágios que 

deveriam ser oportunidade para promover uma reflexão entre teoria e prática são apenas 

momentos de observações e registros por parte do aluno, fato que compromete a capacidade de 

emancipação e formação de competências do educador que está sendo formado (DEMO, 2015). 

As MA visam a uma aprendizagem ativa e significativa do educando que, dessa forma, 

precisa avançar dos níveis mais simples aos complexos, com a compreensão das diferenças 

entre os sujeitos, espaços e tempo em que se dá a construção de determinado saber (MORAN 

2018). 

Dessa forma, para o uso das MA, o professor precisa se debruçar sobre as teorias e 

enriquecê-las a partir das percepções e experiências, suas e dos alunos envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem, bem como reconhecer que a produção do conhecimento não é 

estagnada, tem um contexto que o origina e promove mudanças. São produzidos por pessoas 

em suas relações, estudos, pesquisas e necessidades. 

 

Com a prática, observei que eles alcançaram uma reflexão maior sobre o que ingeriam 

em casa e o lanche ofertado na escola, sabendo diferenciar os produtos in natura dos 

multiprocessados. Sendo capazes de afirmar que mesmo ao preferirem ingerir um 

alimento considerado mais tentador, pelos ingredientes industrializados, tinham a 

consciência do valor nutricional baixo e manifestavam a necessidade de equilibrar o 

consumo dos mesmos e dar preferência aos alimentos in natura e mais nutritivos 

(Edna). 
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Para atender a demanda do ensino atual, que tem como aluno um sujeito cada vez mais 

bombardeado por informações cotidianas, o professor precisa ser capaz de avaliar seus alunos 

de forma qualitativa, percebendo o que eles agregam das suas percepções ao conteúdo 

apresentado, em que as aplicam e como se lhes apropriam. Também precisa saber organizar o 

currículo e pesquisar saídas para situações que possam limitar o desenvolvimento do seu aluno. 

Tal capacidade vem das competências trabalhadas que lhe fazem um professor pesquisador, 

aquele que lê, observa e reflete sobre sua prática no dia a dia escolar (DEMO, 2015). 

 

Fui mediando. Quando via que fugiam do assunto, trazia de volta. Mesmo quando eles 

viam a forma que foi feita a experiencia e a resposta observada, procurava perguntar 

se já tinham pensando de outra forma e se não daria certo, também, de outro jeito. 

Questionava sempre onde eles já tinham visto a ocorrência daquele fenômeno. 

(Jaqueline) 

 

É importante aproximar o que se aprende na escola com a vivência do aluno, não apenas 

para seu uso no cotidiano, mas para que estabeleça sentido entre a teoria e a prática, deixando 

claro que o conhecimento precisa ser reconstruído sempre, e esse fato se dá na forma como eles 

se relacionam com o espaço. 

 

Levei eles para o terreno ao lado da escola, aproveitei o barranco que tem no terreno 

com o barro bem exposto e pedi que eles identificassem o tipo de solo e quais as suas 

características. Aproveitamos para falar sobre o solo predominante e os alagamentos 

que têm no bairro. (Jaqueline) 

 
Nós utilizamos o experimento para introduzir um conteúdo que precisávamos 

ministrar e cobramos na avaliação deles. Foi interessante, porque a maioria dos alunos 

que estavam na atividade prática, acertou as questões formuladas na prova, enquanto 

os que não estavam, mas tiveram acesso ao conteúdo ministrado da forma tradicional 

em outra aula, apresentaram mais dificuldades. (Camila e Tânia) 

 
Pretendo trabalhar assim mais vezes. Percebi que eles se ajudam muito e ficam bem 

mais seguros para expor o que pensam. (Camila). 

 

Demo (2015) afirma que o professor pesquisador precisa atualizar-se permanentemente, 

pesquisar para propor e discutir inovações e fazer questionamentos construtivos, ser capaz de 

unir teoria e prática, ser criativo e não ter medo de desafios. Berbel (2011) e Morán (2015) 

sinalizam que, para uma aprendizagem ativa, o professor precisa ser o mediador do 

conhecimento e reconhecer o aluno como centro do processo. Dessa forma, faz-se necessário 

trabalhar os conceitos científicos, aliados às vivências dos alunos, para que melhor possam 

compreender a participação que têm como sujeitos e fortalecer a criticidade 

. 
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O estudo de caso auxiliou numa postura mais reflexiva dos alunos. Eles se 

sensibilizaram com a história da menina, porque temos que aceitar as diferenças. 

Aproveitei para incrementar um trabalho que estou fazendo com eles sobre Bullying. 

Durante a execução da atividade, pude observar a preocupação deles em auxiliar a 

menina do texto a ter mais saúde e qualidade de vida, sem enfatizarem a aparência 

(Edna). 

 

Adequei o trabalho da pesquisa com o trabalho do projeto da prefeitura. Estou 

trabalhando a região de Minas Gerais. Aproveitei para que eles compreendessem 

melhor a produção de esculturas de argilas feitas nessa região do Brasil. A partir das 

experiências, eles compreenderam melhor o uso da argila nessas atividades, por verem 

que suas partículas se unem em contato com a água (Jaqueline). 

 

Para Demo (2015), a reorganização do currículo para atender as necessidades dos alunos 

é uma característica do pesquisador, bem como contextualizar os conhecimentos com aspectos 

éticos e políticos, fato compreendido pelas professoras, segundo as falas expostas acima. Freire 

(2013) sinaliza que o professor precisa estar sempre atento a essas necessidades de mudanças 

na prática, porque o conhecimento se dá a partir de constante renovação, pois o conhecimento 

novo supera o anterior e, amanhã, outro novo superará o de hoje. 

 

As MA transformam o professor, transformam a nossa forma de ver as coisas, porque 

as crianças ganham força e voz. A postura delas muda, não escutam apenas, ficam 

curiosos, observam ao redor, querem participar de tudo e começam a tecer 

entendimentos do mundo que os cerca. Isso nos força a ter atitudes diferentes, a sair 

do nosso lugar de conforto para atender a todas essas inquietações (Tânia). 

 

A partir da análise das falas dessa oficina, é possível observar a contribuição do fazer 

na compreensão dos aspectos teóricos. Dessa forma, a formação continuada no exercício da 

função é justificada por Freire (2013) ao afirmar que, na formação permanente do professor, a 

reflexão sobre a prática é fundamental para a renovação do conhecimento, pois, a partir dela, é 

possível melhorar o que será desenvolvido amanhã. Para o autor, o estudo teórico deve estar 

atrelado ao fazer, de forma a se confundir teoria e prática, tamanha aproximação dada entre 

sujeito e objeto de estudo.  

Dessa forma, a importância da formação continuada do professor para o uso das MA 

justifica-se pela necessidade da ressignificação dos conteúdos ao contexto que está sempre em 

transformação, papel desempenhado pelo professor que busca uma formação permanente 

através de leituras e pesquisas sobre a sua prática. 

 

4.5 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS  

Todas as crianças pequenas são capazes de raciocinar e pensar. Porém, existe um limite 

de até que ponto conseguem verbalizar suas ideias. Não se deve pressupor que elas não são 
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capazes de pensar pelo pouco domínio da linguagem, pois, para algumas crianças, o pensamento 

pode ocorrer primeiro internamente. Também, não devemos pressupor que não estão curiosas, 

podem fazer inúmeras perguntas apenas a fim de se comunicarem, porém, à medida que a 

curiosidade e a linguagem se desenvolvem, elas devem ser incentivadas a falar sobre suas 

percepções (VICKERY, 2016). 

Desde os primeiros dias de vida, as ações da criança vão sendo significadas por 

influência do contexto em que está inserida. Os sentidos que a criança dá aos objetos são 

mediados por um adulto ou outra criança, sendo o processo de desenvolvimento humano 

histórico e social (VYGOTSKY, 1984). 

Partindo dessa concepção, nem todas as metodologias ativas são possíveis de serem 

trabalhadas com crianças, já que algumas exigem tomadas de decisões mais estruturadas, o que 

exige uma maturidade maior.  Segundo Piaget (1999), as crianças da faixa etária dos anos 

iniciais, entre 6 e 12 anos de idade, estão entre a fase pré-operacional e o estágio das operações 

concretas, e precisam de recursos concretos para a compreensão de conceitos, pois ainda estão 

caminhando para o processo de abstração. 

Quanto às pesquisas sobre o uso das MA com crianças, o ensino por investigação para 

a aprendizagem de ciências é a técnica mais utilizada. Segundo CARVALHO et al. (1998), 

ZANON e FREITAS (2007), COSTA, FERNANDES e PEREIRA (2013), SANTOS e 

BRICCIA (2017), o uso dessa metodologia com crianças contribui para o desenvolvimento 

infantil, desperta a curiosidade, proporciona a construção da aprendizagem significativa e 

favorece a formação do sujeito autônomo. 

Vickery (2016) justifica a importância das abordagens ativas nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, por afirmar que proporcionam a formação de crianças capazes de questionar, 

argumentar e refletir sobre o mundo, além de adquirir habilidades de raciocínio a partir dos 

estímulos ocasionados pela interação nos grupos e pela mediação do professor no processo de 

ensino e aprendizagem. 

A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) afirma que o conhecimento já 

começa a ser construído pela criança antes de chegar à escola, a partir das suas experiências 

cotidianas. Sendo assim, ao iniciar o Ensino Fundamental, os alunos já têm suas concepções 

sobre o mundo que devem ser valorizadas na construção do seu conhecimento mediado pelo 

saber científico. 

Dessa forma, o documento sinaliza que não basta apresentar os conhecimentos 

científicos aos alunos. É preciso proporcionar oportunidades para que eles participem de 
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processos de aprendizagens que possibilitem exercitar e ampliar a sua curiosidade, melhorar 

sua capacidade de observação, raciocínio lógico e criação, sendo capaz de ter atitudes 

colaborativas e organizar seus conhecimentos sobre o mundo natural, tecnológico, sobre seu 

corpo, sua saúde e seu bem-estar, tendo como referência os conhecimentos científicos. 

As sequências didáticas a seguir foram pensadas em consonância com as competências 

gerais que fundamentam a BNCC, para os professores utilizarem nas oficinas, numa simulação 

sobre a sua prática e posteriormente, se assim aceitarem, em suas aulas. 

 

4.5.1 Primeira atividade: Tipos de solos 

A metodologia usada na proposta a seguir é pautada no ensino de ciências por 

investigação (ENCI). Azevedo (2004, p. 21) afirma que para uma atividade ser considerada 

investigativa, ela precisa ser pautada na ação do aluno, não se limitando a manipulação e 

observação, mas exigindo a reflexão e a capacidade de expressar suas ideias. Para isso, é 

necessário que a atividade faça sentido ao aluno e por isso o professor deve apresentar uma 

questão ou um problema, a fim de fomentar a curiosidade do aluno e estimular a sua 

participação.   

A atividade tem por finalidade analisar os diversos tipos de solo e proporcionar a 

compreensão do fenômeno da permeabilidade, tendo como público alvo os alunos do 3° ano do 

ensino fundamental.  Segundo as unidades temáticas indicadas na BNCC (2017) para esse ano, 

as características do solo são objetos de conhecimento na unidade temática “Terra e Universo”.  

Para o desenvolvimento da atividade, sugerimos 3 aulas, que podem ser organizadas de acordo 

com a disponibilidade que o professor tenha em seu currículo para se organizar.  

 Para o desenrolar da atividade proposta, o professor precisa dos seguintes recursos: 

húmus, areia, argila, jornal, água, filtro de papel, garrafas pet incolores cortadas ao meio, filme 

plástico, mídia e folhas de ofício. 

 Ao iniciar a atividade, o professor apresenta à turma o vídeo “Praia de Copacabana em 

dia chuvoso”, disponível no canal do Youtube, e em seguida divide a sala em pequenos grupos 

(4 ou 5 alunos), a fim de apresentarlhes a seguinte questão: 

“Por que quando chove não ficam poças de águas na areia da praia?” 

 Durante a atividade, o professor distribui folhas para que cada grupo registre suas 

hipóteses. Junto com eles, monta um kit com 3 potes para cada grupo, distribui uma parte da 

terra nos potes (guardando a outra para ser utilizada em outro momento), preenche 

aproximadamente 1/3 de um copo comum com terra e mistura um pouco de água. Espera a terra 
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decantar (se depositar no fundo). Em seguida, lança mais esses questionamentos: Quantos tipos 

de solo estão ali? Quais são esses tipos? Há diferenças de coloração e tamanho de grãos na 

amostra apresentada? Será que todos os tipos de solo têm a mesma cor e a mesma textura? Peça 

que observem e identifiquem as camadas formadas. Nesse momento, a oferta de uma lupa para 

uma melhor visualização do material se torna favorável ao processo de aprendizagem. 

Ao final da aula, peça-lhes que tentem encontrar solos parecidos aos analisados e que 

tragam amostras na próxima aula.  

 Nessa aula, estimule os alunos a comparem as amostras que trouxeram com as outras 

que você distribuiu. Explique que tanto a terra quanto a areia são componentes do solo, e que 

eles analisarão esses componentes. Distribua aos grupos um copo com cada tipo de terra que 

tinha sido reservada. Ofereça as folhas de jornal. É necessário ter um recipiente com água dentro 

da sala. Peça que analisem cada componente, colocando-o sobre a folha de jornal e analisando 

características como coloração, cheiro, tamanho dos grãos, textura e consistência. Para que 

verifiquem o tamanho dos grãos, forneça uma pequena quantidade de água e solicite que 

molhem parte do componente analisado, fazendo movimentos circulares com os grãos entre os 

dedos, eles verificarão que os grãos de areia são maiores que os grãos das outras amostras. Mais 

uma vez eles podem utilizar as lupas para fazer uma análise mais detalhada.  

 

 Areia Argila Terra vegetal 

Cor    

Cheiro    

Textura    

Consistência    

Permeabilidade    

Quadro 4.7 Característica dos solos. Fonte: Nova Escola. 

 

Peça à turma para trazer na aula seguinte imagens que representem esses tipos de solos.  

Nessa aula, organize quatro carteiras no centro da sala e peça aos alunos que ajudem a montar 

três filtros com as garrafas PET cortadas, apoiando a parte superior da garrafa sobre a inferior. 

Em cada funil coloque um filtro de papel com um dos componentes do solo. Em seguida, 

despeje cerca de 200 ml de água para verificar quais componentes permitem a passagem de 

água com mais facilidade. Solicite que os grupos completem a tabela com suas observações. 
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Em seguida, abra os livros com eles e em grupo deixe que leiam e troquem informações 

sobre o conteúdo do livro e o que aprenderam durante as observações. Mostre-se disponível e 

converse com eles, relembrando as perguntas feitas no início da atividade. 

Avaliação: 

Peça aos grupos que coloquem na mesa as figuras que solicitou na aula anterior. Se for 

preciso, contribua com algumas imagens impressas previamente e auxilie-os na construção de 

um pequeno cartaz com a exposição dos três tipos de solos observados, definindo as 

características e propriedades de cada um.  

Ao final, observe se eles se apropriaram corretamente dos conceitos e, se preciso for, 

interfira com outros recursos, a fim de propiciar uma melhor compreensão do conteúdo. 

 

4.5.2 Segunda atividade: Alimentação saudável 

 A sequência didática proposta será desenvolvida a partir de um Estudo de Caso 

sobre hábitos alimentares, uma adaptação do conto criado por Santos e Alexandrino (2016) no 

livro: “Estudo de Caso em Ciências Naturais”. 

A sequência foi desenvolvida para trabalhar com alunos do 5° ano do Ensino 

Fundamental, tendo como objetivo proporcionar aos alunos a compreensão da nutrição do 

organismo e os hábitos alimentares como proposto para a unidade temática: “Vida e Evolução”, 

orientada pela BNCC. 
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Os recursos necessários para essa atividade serão: revistas, livros, cartolinas, colas, 

tesouras, lápis coloridos, canetinhas e o “Kit alimentação saudável” (figura 4.4), composto por 

réplicas de alimentos feitos em feltro, um tipo de tecido muito utilizado para fazer artesanato. 

Um brinquedo foi escolhido para essa prática, a partir da compreensão de ser o mesmo uma 

fonte de significados para a criança, pois a partir do brinquedo consegue atribuir sentido a 

situações que não estão explícitas no concreto (VYGOTSKY, 1998), propiciando à criança 

mobilizar suas estruturas cognitivas para traçar caminhos entre a concretude e a abstração e 

vice-versa.  Dessa forma, pode auxiliar os alunos a melhor estruturarem as compreensões que 

se apresentam com a atividade 

 

 

 

(Continuação) 

Alice Lagarta 

Alice é uma menina simpática, doce e uma aluna muito aplicada, por isso 

apresenta as melhores notas da escola. Ela tem 10 anos e cursa o 5° ano do Ensino 

Fundamental, em Maricá, cidade metropolitana do Rio de Janeiro. 

 Na escola onde estuda, Alice está sempre isolada, tem poucos amigos e 

dificuldade de se inserir em grupos, pois, por ser obesa, sofre bullying, sendo 

chamada de vários apelidos pejorativos que a constrangem. Na semana passada, ao 

acessar sua conta no Instagram, viu uma postagem sobre hábitos alimentares, 

resolveu seguir a página para se informar melhor, inteirou-se sobre o assunto e ficou 

embevecida pelas fotos dos antes e depois postadas. Sendo assim, resolveu adotar a 

ideia. 

Em seguida foi conversar com a mãe, dona Laura: 

- Mãe, tomei uma decisão radical, a partir de hoje sou “crudívora”. 

- Crudi o quê, Mariza? 

- Crudívora, mãe! É uma dieta que se baseia no princípio de que os alimentos 

crus são mais saudáveis para o corpo. Embora os alimentos em sua maioria sejam 

ingeridos crus, seu aquecimento é saudável, desde que a temperatura de cocção não 

seja superior a 40 °C. 

- Alice, deixa de maluquice, menina! 

- Tô falando sério mãe! Ainda tem mais, o crudismo é um estilo de vida, 

melhor que fazer uma dieta para emagrecer. Emagrecer vai ser só uma dos meus 

hábitos alimentares. 

- Alice, mas a mamãe te acha tão linda, minha filha! 

- Mãe, estou cansada de ser xingada na escola. Todo dia me chamam de rolha 

de poço, chupeta de baleia, cintura de Equador etc. Já estou farta! 

- Mas e as comidinhas que a mamãe prepara com tanto amor, filha? 

- Não, mãe. Nada mais de lasanhas, macarronadas, pizzas e bolos. Agora só 

saladas, tofu, brotos, sementes e nozes... 

Assim, Alice, mudou radicalmente sua alimentação, mas sua mãe vive 

preocupada e tenta demovê-la da ideia: 
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Quadro 4.8 Alice Lagarta. Texto elaborado com base em: QUEIROZ S. L.; CABRAL P. F. de O. Estudos de 

casos no ensino de ciências naturais, São Carlos. São Paulo: Art Point Gráfica e Editora, 2016. 
 

Proposta de aplicação do caso: 

Para solucionar o caso, o professor pode separar os alunos em grupos com os textos e 

ofertar revistas e livros que expõem as calorias dos alimentos. Os grupos deverão construir 

cartazes com tabelas calóricas dos alimentos que consumimos.  

Num próximo encontro, será apresentado aos alunos o Kit de Alimentação Saudável, 

que será elaborado pela pesquisadora, conforme o modelo ilustrado abaixo (figura 2), para que 

montem refeições saudáveis, distribuindo as calorias aproximadamente segundo as pesquisas 

feitas e os registros nas tabelas.  Cada grupo deve elaborar um cardápio diário para a Alice e 

devem expô-lo à turma junto com as considerações que fizeram sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Filha, coma um pouquinho de feijão, você vai ficar anêmica. 

Não, mãe! Vou comer esse aqui que deixei dezesseis horas de molho, em água e 

sal, só posso comê-lo desse jeito. Deixe-me com minha dieta, assim, desaparecerá a 

“Alice Rolha de Poço” e eis que surgirá a “Alice Lagarta”.  

Nesse momento, entra na cozinha o irmão de Mariza, Nestor, e diz: 

 — Mamãe, e agora o que será do nosso papagaio, Louro, que está na família há 

anos? Afinal de contas, Mariza está comendo vorazmente tudo que é verde e cru, o que 

me leva a ficar muito preocupado com o destino do pobre animal. 

Após dois meses seguindo a dieta crudista, Mariza se queixa para a mãe de alguns 

sintomas:  

— Mãe, nesses últimos dias, tenho sentido alguns sintomas: diarreia, constipação, 

falta de energia, tontura ao me levantar ou fazer esforço físico, problemas de 

concentração. O que devo fazer?  

— Ahhh, minha filha, já disse: você tem que comer carne e feijão! 

 

Suponha que você seja colega da Alice. Aponte formas da Alice perder peso 

por meio da alimentação. 

 

 



77 
 

 

Figura 4.1: Kit de alimentação saudável. Fonte: Arquivo da pesquisa 

 

4.5.3 Terceira atividade: O ar ocupa espaço? 

 Essa atividade proposta também é investigativa, como a primeira, tendo como público-

alvo o 1° ano do Ensino Fundamental. A partir de um caso, os alunos desvendarão o fenômeno 

com atividades experimentais. A prática contará com a utilização de um jogo lúdico para 

resolver curiosidades sobre a ciência, pois segundo Vygotsky (1998): 

 

 “A essência do brinquedo é a criação de uma nova relação entre o campo do 

significado e o campo da percepção visual, ou seja, entre situações no pensamento e 

situações reais”. Essas relações irão permear toda a atividade lúdica da criança. Será 

também importante indicador do desenvolvimento da mesma, influenciando sua 

forma de encarar o mundo e suas ações futuras (p. 137). 
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Quadro: 4.9- Lucas Curioso.  Fonte: Texto elaborado pela pesquisadora. 

 

Se você fosse a professora do Lucas, como o ajudaria a entender o que aconteceu? 

Para o desenvolvimento dessa atividade o professor precisará do kit de ciência “O Show 

da Luna” (Figura 3), de palitos sem ponta e algumas bexigas extras, bem como de uma bacia, 

água, um copo, corante e um pedaço de papel branco. 

O professor deverá separar a turma em pequenos grupos de 4 ou 5 alunos e auxiliá-los 

a enxerem as bexigas, algumas de tamanhos iguais e outras com tamanhos diferentes, 

amarrando-as em pares às extremidades dos palitos. Deverá procurar intercalar os pares, 

montando alguns do mesmo tamanho e outros com tamanhos diferentes. Em seguida, os deixar 

observarem, trocarem ideias e registrarem o que estão observando, com desenhos e escrita.  

Em algum momento, o professor deve sugerir que as crianças estourem um dos balões 

dos palitos e mais uma vez registrem o que observaram. No kit também vem uma seringa, e o 

professor pode instruir os alunos a puxarem o êmbolo, tampar a saída de ar com um dedinho e 

ver o que acontece, depois, retirarem o dedo e mais uma vez registrarem as mudanças que 

observaram. 

O professor deve colocar na sua mesa uma bacia com água e corante. Com o papel 

branco amassado no fundo do copo, afundar o copo de boca para baixo na mesa e deixar que 

eles observem, manuseiem e vejam como está o papel. Durante o processo, é bom que o 

professor instigue as crianças com perguntas e valorize suas repostas para que se sintam 

instigadas na pesquisa. 

Lucas curioso 

Lucas é um menino muito inteligente e curioso, tem 6 anos e está no primeiro ano do 

ensino fundamental. Adora questionar tudo. 

 Sua professora, tia Romilda, já se acostumou aos constantes questionamentos de 

Lucas, o menino sempre quer saber alguma coisa.  

Semana passada Lucas chegou à escola com uma bexiga. Na hora do intervalo inflou o balão 

e ficou analisando. Lucas resolveu que precisava colocar um pequeno urso de pelúcia dentro 

do balão e este estourou. Ele ficou chateado e começou a reclamar que não entendia por que 

um balão com tanto espaço vazio não podia comportar o ursinho. 

Imediatamente seus amigos começaram a tentar ajudar a entender o ocorrido. 

Pedro disse: 

- Lucas você é desastrado. Não teve cuidado e arrebentou o balão. 

 Mirela, já foi toda decidida dizer que não era nada disso: 

- Devem ter sido os olhos de plástico do urso que furaram o balão. 
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Mesmo sendo pequenas e não compreendo a conceituação científica de diversos 

fenômenos, elas são capazes de aprender na prática como o fenômeno ocorre. Sobre isso, Lima 

e Maués (2006) mostram que as crianças têm grande curiosidade sobre o mundo que as cerca, 

não se cansam de fazer perguntas, estão sempre dispostas a aprender coisas novas, a 

experimentar e testar as ideias que elas têm, pela necessidade de significar um mundo que ainda 

em grande parte é desconhecido por elas. Porém, os autores enfatizam não estarem afirmando 

que se devem desprezar os conceitos científicos, mas ir aproximando-as aos poucos da 

aquisição dos conceitos.  

 

 

Figura 4.2: Kit de Ciências O Show da Luna. Fonte:https://www.magazineluiza.com.br/kit-estrela-ciencias-da-

luna-para-1-ou-mais-jogadores-/p/6617746/br/jogo/. Acesso em: 26/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.magazineluiza.com.br/kit-estrela-ciencias-da-luna-para-1-ou-mais-jogadores-/p/6617746/br/jogo/
https://www.magazineluiza.com.br/kit-estrela-ciencias-da-luna-para-1-ou-mais-jogadores-/p/6617746/br/jogo/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O avanço tecnológico e científico é um fenômeno presente na nossa sociedade, pois 

convivemos com a ciência desde as ações individuais dos sujeitos, como o ato de escovar os 

dentes e escolher uma boa alimentação, até as ações coletivas, como separar o lixo para a coleta 

e manter o ambiente limpo, bem como ações mais amplas que impactam na nossa vivência, 

como queimadas por interesses econômicos, dificuldade no entendimento de regras de higiene 

para o bem coletivo, a exemplo o caso atual da COVID-19 e a rejeição ao processo de vacinação 

que tem salvado vidas ao longo da nossa história. 

Atualmente podemos observar um possível descrédito na Ciência, quando na verdade a 

aparente descrença deriva da pouca compreensão do sujeito e da dificuldade em estabelecer 

relações entre conceitos e vivências, bem como compreender a Ciência como uma construção 

social. O sujeito tende a aceitar informações como verdades absolutas, sem o hábito da pesquisa 

e do questionamento. 

O modelo de ensino mais reproduzido em sala de aula, que tem o professor como 

detentor do saber e o aluno como mero expectador de toda essa construção, dificulta a formação 

do sujeito crítico, capaz de pesquisar, buscar informações em fontes seguras, questionar e 

resistir a situações que vão contra o bem estar individual e coletivo. 

A formação do sujeito autônomo, defendida por alguns autores e sinalizadas nos 

documentos normativos mais atuais para o ensino de ciências, indica a urgência de novas 

metodologias de ensino no espaço escolar, com foco no letramento científico. Porém, o uso 

dessas metodologias sem a capacitação dos professores não atenderia as orientações para a 

Educação Básica, pois requer mudança na postura do educador 

Para formar sujeitos autônomos, o professor precisa compreender que o aluno traz para 

a sala de aula os conhecimentos que adquiriu no seu espaço de vivência e nas informações que 

circulam a todo momento nas redes sociais e ferramentas midiáticas. Autores que estudam 

práticas pedagógicas afirmam que a prática do professor em sala de aula deriva, na grande 

maioria, da sua formação inicial.  

Sobre o uso das MA, alguns estudos sinalizam-nas como uma ferramenta importante 

para a formação da criticidade, e alertam para a mudança da postura do professor, que precisa 

deixar o seu lugar de detentor do saber para mediar o conhecimento. Neste contexto, esta 

pesquisa apresentou como pergunta problema: Qual a importância da capacitação do professor 
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dos anos iniciais para o uso das metodologias ativas de ensino no processo de formação do 

sujeito crítico? 

Os objetivos desta pesquisa consistiram em realizar, inicialmente, estudos bibliográficos 

sobre o uso das MA para o ensino de ciências com o objetivo da formação para a autonomia, 

bem como as práticas dos professores que lecionam ciências no ensino fundamental, suas 

formações iniciais e práticas em sala.  

A partir desses estudos, foram realizadas as oficinas de formação continuada, durante 

as quais foram debatidos o desenvolvimento da prática das professoras participantes da 

pesquisa, a formação inicial das mesmas e as limitações que encontravam para exercer 

metodologias de ensino diferentes das quais estavam acostumadas, bem como, foi propiciada 

uma reflexão sobre o uso das MA para o ensino de ciências, a partir do estudo dos artigos da 

Berbel (2011) e Morán (2015). 

Sobre a prática das professoras no ensino de ciências, percebeu-se que eram realizadas 

nos livros, geralmente de forma teórica, mas também foi possível observar que em alguns 

momentos tentavam práticas diferenciadas que estimulassem a proatividade nos alunos, apesar 

de desconhecerem caracterização para essa ação.  

No que tange a MA, após as discussões nas oficinas, as professoras ficaram motivadas 

a experimentarem a metodologia em sala e, a partir das práticas propostas, elas puderam 

experenciar o comportamento dos seus alunos durante e posteriormente as atividades. 

Dessa forma, essa pesquisa contribuiu para a reflexão das professoras sobre as suas 

práticas, pois, a partir do debruçar teórico e das experiências vivenciadas com as atividades 

propostas, foi possível observar o interesse e a segurança em utilizar MA nas aulas, o que pode 

contribuir para a construção da autonomia dos alunos, como orientado pelo documento 

normativo, mais recente, para a Educação Básica, a BNCC (BASIL, 2017).  
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APÊNDICE A – Questionário aplicado na primeira oficina. 

 

Questionário inicial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 1 – Qual é o seu nome? 

________________________________________________________________________ 

2- 2 – Há quantos anos leciona? 

________________________________________________________________________ 

3- 3 – Em qual ano de escolaridade está sua turma atual? 

________________________________________________________________________ 

4- 4 – Qual a sua formação acadêmica? 

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado na segunda oficina. 

 

Questionário norteador para as oficinas (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- 1 – Quantos dias na semana você trabalha com o ensino de ciências? 

________________________________________________________________________ 

6- 2 – Você se sente à vontade e seguro para trabalhar os conceitos científicos?  Se a resposta 

for não. Por quê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

7- 3 – Sua formação lhe deu embasamento teórico para trabalhar os conceitos científicos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8- 4 – Você sente dificuldades em ensinar ciências porque os alunos ainda não têm muito 

domínio da leitura e escrita nos anos iniciais? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9- 5 – O que você entende por letramento científico? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6 – A BNCC dá ênfase ao desenvolvimento da autonomia do educando. Você acha que o 

ensino tradicional atende a essa questão? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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7 – Você já ouviu falar sobre Metodologias ativas (MA)? Se sim, você já usou ou a usa 

em sua prática? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Questionário aplicado na quarta oficina. 

 

Questionário norteador (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Agora que já lemos os artigos e debatemos em grupo o que você acha do uso das MA 

na formação da autonomia do educando? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2 – De que forma essas metodologias podem auxiliar a atender as sugestões da BNCC 

sobre o letramento científico? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ 

3 – Quais dificuldades você teria para usar as MA em sala? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Questionário aplicado na quinta oficina. 

 

Questionário norteador (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Na aplicação da prática, você notou algum ponto favorável ao processo de 

aprendizagem? Se sim. Quais? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ 

2 – Você teve dificuldades para propor a atividade? Se sim. Quais? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ 

3 – Os alunos participaram ativamente? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

4 – Relate sua experiência no processo de mediação: Eles se saíram bem em grupo na 

execução da atividade ou solicitaram muito a sua intervenção? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Categorização das etapas nas oficinas pedagógicas dos professores 

 

Metodologias ativas na prática do professor do ensino fundamental I 

Etapas Títulos Objetivos 
Recursos 

metodológicos 

1º encontro 

Data: 04/06/2019 

Apresentação e 

acolhimento 

- Conhecer os 

sujeitos da pesquisa. 

- Identificar o perfil 

dos professores 

- Palestra de abertura 

- Objetivos e desafios 

do ensino de ciências 

na atualidade 

- Questionário 

2º encontro 

Data: 14/06/2019 

Análise das práticas 

pedagógicas dos 

professores que 

lecionam ciências no 

Ens. Fund. I 

-Verificar como os 

professores 

desenvolvem o 

ensino de ciências 

nos anos iniciais do 

Ens. Fund. 

- Roteiro de questões 

norteadoras para as 

entrevistas (1) 

- Gravador 

3º encontro 

Data: 28/06/2019 

Explorando as 

metodologias ativas 

(MA) 

- Apresentar algumas 

metodologias ativas e 

debater sobre elas. 

- Oferecer alguns 

artigos aos 

professores, para que 

possam ser debatidos 

no próximo encontro. 

-Artigos científicos. 

-Gravação em áudio 

-Projeção multimídia 

4º encontro 

Data: 12/07/2019 
Discutindo as teorias 

- Debater sobre os 

artigos dados 

- Entregar as práticas 

a serem executadas 

em sala 

-Gravação em áudio 

-Roteiro norteador 

(2) 

-Artigos científicos 

5º encontro 

Data: 15/08/2019 

 

Reflexão sobre o uso 

das metodologias 

ativas a partir das 

atividades propostas 

- Analisar os relatos 

de experiências com 

metodologias ativas 

no espaço de trabalho 

do professor. 

- Feedback das 

oficinas e 

agradecimento 

- Roteiro norteador 

(3) 

Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE F – Slides da primeira oficina 

 

Slide: 1 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Slide: 2 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Slide:3 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Slide: 4 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Slide:5 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Slide: 6 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE G – slides da terceira oficina  

 

Slide 1 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Slide 2 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXO A- Prova do concurso da Prefeitura Municipal de Maricá, para o cargo de 

orientador educacional-ano de 2018. 
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ANEXO B- Termo de anuência institucional 

 

TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL 

 

Venho por meio deste documento autorizar a pesquisadora GREICY SILVA DE 

ALCÂNTARA, a desenvolver o projeto intitulado: METODOLOGIAS ATIVAS:REFLEXÕES DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA SOBRE SUA FORMAÇÃO INICIAL E PRÁTICA DOCENTE, 

ATRAVÉS DA FORMAÇÃO CONTINUADA na Escola Municipalizada Retiro, cuja infraestrutura 

atende as necessidades da pesquisa. Cabe citar que estou ciente que o(a) pesquisador (a) está 

regularmente matriculado no Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências do Campus de 

Nilópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ. 

Foi esclarecido que os participantes da pesquisa serão 5 professoras, contando com a 

pesquisadora. Estou ciente de que a pesquisa consiste em 5 oficinas e atividades práticas 

desenvolvidas em sala de aula, não comprometendo a qualidade das funções da servidora e 

nem os participantes da pesquisa. A qualquer momento os participantes poderão desistir de 

participar da pesquisa, não causando nenhum prejuízo às instituições envolvidas, à pesquisa 

ou aos participantes. Cabe citar que os procedimentos adotados pelo pesquisador garantem 

sigilo da identidade dos participantes. Os dados serão utilizados para a realização de relatórios 

internos e publicações científicas. 

Essa autorização será válida após aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do IFRJ. 

Rio de Janeiro, ___ de _______________de 2020. 

 

 

________________________________________ 

Diretor da Instituição 
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ANEXO C- Termo de autorização de uso de imagem/ voz 

 

 
 

 

 


