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Resumo: É perceptível que o ensino nas primeiras séries no Brasil está muito mais voltado
para a alfabetização e a matemática que a outras disciplinas do currículo escolar. No
entanto, cada vez mais é necessária a inserção de outros saberes à educação das crianças,
sendo um deles o ensino de Ciências, visto que é através deste que obtém-se o conhecimento
de tudo o que cerca o homem. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta como objetivo
investigar a percepção de um grupo de 14 docentes das séries iniciais da rede municipal de
Curitiba sobre o ensino de Ciências e a relação existente entre os conhecimentos científicos e
o senso comum. Durante a pesquisa pode ser percebido que para estes professores a Ciência
está totalmente ligada a experimentação, assim como a maioria entende que a melhor forma
de relacionar a Ciência com o senso comum também é através dos experimentos. Nesse
contexto, fica mais clara a necessidade da inserção da educação científica desde as séries
iniciais, visto que ela está diretamente ligada em todas as ações do homem.
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INTRODUÇÃO

Notavelmente no Brasil, o ensino nas primeiras séries do ensino fundamental tem sido
voltado especialmente para os problemas de alfabetização e matemática, sendo outras
disciplinas como a Ciências, por exemplo, menos exploradas e estudadas. Para Roitman (s.a.),
esse abandono ou desdém pela alfabetização científica sê dá principalmente pela falta de
segurança dos professores em tratar dos assuntos relacionados às ciências.
Até meados da década de 50, o ensino de ciências no Brasil vigorou perante uma visão
tradicional, a qual valorizava principalmente o ensino através de conceitos, sem a importância
devida a outros métodos. Hoje, no entanto, diferente desse contexto, como relata Cunha &
Campos (2010, p.54) a prática pedagógica no ensino de ciências “não é um simples fazer,
caracterizado pela aplicação linear de teorias, pelo pragmatismo e pela neutralidade. Envolve
pensamento, reflexão e construção de sentidos do professor”, sentidos esses que devem ser
alcançados também pelos alunos no processo de ensino-aprendizagem.

Dessa forma, ensinar Ciências atualmente se tornou uma tarefa mais árdua ainda, pois
requer do professor amplo conhecimento científico e também prático, a fim de que o aluno
possa entender o mundo que está inserido e saber agir nele. Está idéia, corrobora com
Delizoicov (2009), que entende que dominar as teorias científicas é necessário, mas não
suficiente, pois, como sugere o autor, “a atuação profissional docente constitui um conjunto
de saberes e práticas que não se reduzem a um competente domínio dos procedimentos,
conceituações, modelos e teorias científicos” (DELIZOICOV, 2009, p.32).
Muito além da dominação científica do saber é necessário buscar uma articulação entre o
conteúdo científico, a realidade do aluno e a concepção que este já possui sobre o assunto,
pois como remete Campos & Nigro (2009) são as concepções que o aluno já possui sobre o
assunto a ser estudado na aula que orientam a sua aprendizagem. E é nesse contexto que o
presente artigo tem como objetivo investigar a percepção de um grupo de docentes das séries
iniciais da rede municipal de ensino de Curitiba sobre o ensino de Ciências e a relação
existente entre esta e os conhecimentos do senso comum.
1.1 Ciência Científica x Ciência escolar
Roitman (s.a., p.7) retrata: “A Ciência é o melhor caminho para se entender o mundo”,
pois a pesquisa científica tem como objetivo principal obter o conhecimento de tudo o que
cerca o homem. Esta afirmação feita pelo autor é fortalecida com a idéia explanada por Bizzo
(2008) que expõe a importância de dominar os fundamentos científicos até mesmo para
realizar atividades triviais como ler um jornal ou assistir à televisão. Isso pode demonstrar o
papel que o ensino de ciências está assumindo perante a sociedade, pois hoje diferente de
épocas passadas, o ensino de ciências não está mais voltado somente para descobrir ou
preparar novos cientistas, e sim para fornecer conhecimentos necessários para sobreviver em
um mundo altamente avançado tecnologicamente, e entender como ocorre todo esse processo.
Diante disso, é muito comum uma confusão feita até mesmo por parte dos professores,
em relação ao que é a Ciência realizada por um cientista e a disciplina escolar Ciências.
Entende-se que o objetivo de um cientista e de um aluno que se interessa por ciências,
pode até ser o mesmo, voltado para a formulação de perguntas, teste de hipóteses e articulação
de idéias com as informações já conhecidas, no entanto cada uma delas é diferenciada pelos
seus métodos e procedimentos aplicados. A ciência realizada dentro de um laboratório, por
um cientista, requer determinadas normas e posturas, e possui objetivos mais voltados pela
busca de resultados até então desconhecidos. Já aquela ministrada em sala de aula, requer
diferentes procedimentos, menos rigorosos, e com objetivos esperados, até mesmo planejados,
para que o aluno possa entender o que é conhecido (Bizzo, 2008).
Entendendo que o ensino de ciências deve proporcionar aos alunos oportunidades de
desenvolver posturas críticas perante os fatos que acontecem no mundo, a escola e,
principalmente, o professor assumem uma responsabilidade muito grande em tornar acessível
às informações e conhecimentos científicos a esses sujeitos.
1.2 O professor como ponte entre o saber e o aprender
É muito comum perceber entre os professores de Ciências insegurança diante das aulas
desta disciplina, principalmente pelo receio em serem inquiridos sobre questões que não
sabem como responder. No entanto, nesse contexto, como remete Bizzo (2008, p.46): “o
professor, durante as aulas de ciências não deve incutir nos alunos a crença de que ele seja
uma espécie de enciclopédia que detém todas as respostas possíveis para as mais insólitas

perguntas”. Assim como professores de outras áreas, o professor de ciências não é detentor de
todo o saber da disciplina, devendo, portanto reconhecer suas limitações, dizer algumas vezes
“não sei” e a partir disso buscar novos aperfeiçoamentos na área.
Soussan, (2003) ressalta que o professor deve atuar como parceiro do aluno na construção
do saber científico, e para que isso aconteça ele descreve alguns fatores com os quais o
professor pode ajudar, como: agir sobre as motivações pessoais do aluno e adaptar seu ensino
às características individuais dos alunos para que estes obtenham as aprendizagens mínimas,
específicas da disciplina. Sabe-se que estas não são características fáceis de se manipular
quando se fala de individualidade, no entanto quando se trabalha com alunos dentro de uma
mesma faixa etária, supõe-se que a maioria possua curiosidades e inquietações comuns.
Uma metodologia indicada por Bizzo (2008) para auxiliar o professor ao trabalhar
ciências é proporcionar a oportunidade de troca de idéias entre os próprios alunos, pois muitas
vezes pode-se perceber que o aluno detém um grande número de informações sobre
determinado assunto, no entanto não encontrou oportunidades de compartilhá-las e falar sobre
elas. Como sugere o mesmo autor (p.52): “as aulas de ciências podem contribuir não apenas
para que os alunos adquiram novas experiências, mas também para que possam organizá-las,
construindo conceitos”. Seria o que Campos & Nigro (2009, p.11) chama de aplicar as ideias
construtivistas ao ensino-aprendizagem de Ciências, em que a aprendizagem acontece não só
pela memorização do aluno, mas também pelas relações e atribuições de significados àquilo
que lhe está sendo apresentado. Sendo assim, a troca de informações e ideias entre os alunos
uma forma eficiente para atingir esse objetivo.
1.3 Relação do conhecimento científico com o conhecimento cotidiano
O domínio dos conceitos e conhecimentos científicos, como foi visto anteriormente, é
necessário e de grande importância para compreender o mundo em que se vive. No entanto,
ao desenvolvê-lo na escola, esta não deve abolir outras formas de conhecimento, como o
conhecimento cotidiano, ou ainda as concepções alternativas que o aluno possui, que para
Campos & Nigro (2009) são conhecimentos formulados pelos alunos antes ou durante o
ensino formal, e que são conhecidos na literatura também como pré – conceitos ou conceitos
prévios.
É comum ser percebido entre professores a visão dos conhecimentos científicos como
saberes “melhores” que os demais, como se eles fossem verdades eternas. Entretanto, essa
característica não deve ser adotada, tendo em vista que o aluno dificilmente substituirá suas
concepções prévias pelas explicações científicas, o que ele faz é organizar as informações que
recebe e construir criações pessoais (CAMPOS&NIGRO, 2009). Assim sendo, o que os
professores podem fazer é utilizar do conhecimento cotidiano dos alunos para inserir o
conhecimento científico e assim aproximá-los.
Carvalho & Gil - Perez (2011) sugerem que para ocorrer mudanças da linguagem
cotidiana para a científica, é preciso que os professores propiciem oportunidades aos alunos
para que estes exponham suas ideias sobre os conhecimentos adquiridos em um ambiente
encorajador, para que dessa forma sintam-se seguros e mais envolvidos com as práticas
científicas, bem como aprendam a argumentar e refletir sobre seus pensamentos,
reformulando-os a partir da contribuição e diálogo com os colegas.
A apropriação das questões científicas pelos alunos é vista como importante para evitar a
exclusão desses sujeitos da sociedade, assim como já ocorre hoje na questão social e cultural
no país. Roitman (s.a) nesse sentido faz a seguinte colocação: “É preciso considerar que o
analfabetismo científico aumentará as desigualdades, marginalizando do mercado de trabalho
as maiorias que hoje já são excluídas .” Com base nos pressupostos apresentados, é que teve-se
como objetivo investigar o trabalho dos professores das séries iniciais no ensino de ciências.
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METODOLOGIA

Os dados foram coletados durante uma oficina realizada na semana pedagógica da
Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, com um grupo de 14 professores que lecionam
de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Os professores envolvidos na pesquisa possuíam de 1
a 21 anos de magistério, sendo suas formações em Pedagogia, Magistério, Normal Superior,
Educação Especial e Educação Física.
A coleta de dados envolveu a aplicação de questionário aos professores, os quais foram
tabulados definindo categorias baseadas nas respostas obtidas na fase de investigação.
3

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O foco deste trabalho foi analisar a percepção de docentes sobre o ensino de ciências, para
isso, os resultados da presente pesquisa, serão apresentados em duas seções diferentes: I)
Características dos participantes da pesquisa e II) Percepção docente sobre Ensino de
Ciências.
3.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa:
Dezesseis professores foram convidados a participar da presente pesquisa, no entanto
somente quatorze fizeram a devolução dos questionários. Na tabulação dos dados, esses
professores foram identificados pela letra P de professor acompanhado de um número de 1 a
14.
Todos os docentes trabalham com turmas de 1º a 5º ano, as quais correspondem as séries
iniciais do ensino fundamental. A característica marcante do trabalho nessas turmas é que
somente um professor trabalha com todas as disciplinas do currículo. No entanto, pode ser
percebido que alguns dos pesquisados atuam como professores e outros como corregentes,
que seria um tipo de ajudante em sala de aula. Também participaram um professor de
Educação Física e um professor que trabalha Informática com os alunos, estes dois atuam em
todas as séries. O gráfico abaixo demonstra como estão distribuídas as turmas entre os
professores:
Gráfico 1 – Série em que o professor atua
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Ao analisar os dados do gráfico 1 foi possível perceber um número maior de turmas do
que de professores, isto pelo fato de alguns professores terem mais de uma turma.
Em relação à formação acadêmica destes professores, constatou-se que mesmo havendo
indicações de que os docentes das primeiras séries também devem possuir curso a nível
Superior, três dos professores, o que corresponde a 21%, apresentam somente Magistério.
Grande parte dos pesquisados, 50%, sete deles, são formados em Pedagogia, dois deles (15%)
têm Normal Superior e numa proporção menor de 7% cada, um professor em Educação Física
e um em Educação Especial.
Ao inquirir sobre o tempo de atuação como docente, observou-se que grande parte dos
professores possui mais de dez anos de docência, assim como pode ser visto no gráfico
abaixo:
Gráfico 2 – Tempo de atuação docente
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3.2 Percepção docente em relação ao Ensino de Ciências
Tendo em vista que o trabalho desenvolvido com esses docentes estava relacionado ao
Ensino de Ciências, o primeiro questionamento levantado aos participantes da pesquisa foi:
Para você o que é Ciência?
A maioria das respostas foi voltada para a Ciência como o estudo dos seres vivos,
relacionando-a com a vida, assim como está registrado na tabela 1:

Tabela 1 – Concepção de Ciência
Professor
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

Respostas
É o estudo sobre a vida, o comportamento do universo em relação aos seres vivos
e não vivos.
É o que explica todo, o porquê de tudo.
É o estudo que confirma ou não determinadas hipóteses sobre o universo, a vida,
etc.
É buscar a construção de enunciados sobre o mundo, admitindo a relatividade de
suas proposições diante da multiplicidade das verdades apresentadas.
É o estudo dos seres vivos, busca de curas de doenças.
É o estudo de todos os seres vivos, a busca de novas experiências e descobertas
de forma científica.
Investigação, descoberta, estudo, pesquisa.
É aquilo que pode se comprovar. Um conhecimento a partir das experiências e
comprovações.
É o estudo de todos os seres vivos.
É o estudo dos acontecimentos, da formação dos seres vivos e não vivos, bem
como o que está interligado a estes.
É o estudo do desenvolvimento humano e de todos os seres vivos.

P12

É o estudo de tudo que esta relacionado à vida; todos os questionamentos que se
tem transformam-se em Ciência.

P13

Trabalhar seres, vida humana e vegetais.

P14

É o estudo de todos os seres vivos, não vivos, astros e etc.

Foi possível perceber a dificuldade que os professores tiveram durante o preenchimento
do questionário ao responder essa questão. Nesse sentido, Freire - Maia (1998 apud
FRANCELIN 2009) defende que definir o termo Ciência é uma questão muito difícil, e
elenca três motivos para essa recusa: o primeiro está no fato de toda deﬁnição ser incompleta;
o segundo pela complexidade que o tema apresenta; e por último em face da falta de acordo
entre as deﬁnições apresentadas. Esta característica é bem representada no quadro acima, que
mesmo apresentando várias respostas parecidas, remete a um grande número de definições
dada pelos professores.
Diante das respostas dos professores não há como afirmar que estão corretas ou erradas,
tão pouco afirmar que estão completas ou incompletas. O que pode-se perceber é que as
respostas deles apresentam a visão da ciência biológica, química e física, ao defini-la por
exemplo, como estudo dos seres vivos, dos vegetais, dos astros, entre outras respostas. Essa
apresentação da ciência vinculada à Biologia, Química e Física está muito ligada a questão da
experimentação que é possível nessas áreas, uma vez que as pessoas relacionam muito a
palavra ciência com experimentos, como poderá ser notado na tabela 2.
Na resposta de alguns professores foi possível denotar a concepção de ciência muito
ligada a questão da experimentação e comprovação dos fatos, fator esse importante no
decorrer dos tempos, pois como já discutido anteriormente no texto, o ensino das Ciências na
Escola Tradicional a metodologia estava muito mais voltada para a transmissão do
conhecimento teórico ao conhecimento empírico.
A segunda proposta dirigida ao grupo de educadores foi que os mesmos relacionassem
Ciência a uma palavra, ou seja, uma palavra que pra eles representassem o que é a Ciência.

Ao fazerem essa relação, o grupo de professores apresentou as respostas conforme consta
na tabela 2:
Tabela 2 – Palavras relacionadas ao termo Ciência
Professor

Palavra

P1

Vida

P2

Explicação

P3

Estudo

P4

Verdade

P5

Descobertas

P6

Experiência

P7

Estudo

P8

Comprovações

P9

Desenvolvimento

P10

Pesquisa

P11

Seres vivos

P12

Vida

P13

Ser

P14

Vida

Como é percebido, a maior parte das respostas está vinculada à pesquisa e
experimentação, e as demais aos seres vivos. Novamente os professores denotam a
importância da experimentação relacionada à ciência. Hodson (1994) nesse sentido, fala em
seus trabalhos da importância do desenvolvimento de experimentos para a efetividade do
ensino em ciências, no entanto, o autor sugere um cuidado que deve ser tomado e que muitos
educadores cometem, que é dar maior importância para a metodologia a ser desenvolvida no
experimento à reflexão propriamente dita. Para o autor, a importância maior deve estar no
desafio cognitivo que o experimento oferece e não nas metodologias a serem utilizadas.
O questionamento seguinte a que foram abordados foi: “Você acredita na possibilidade
de trabalhar em sala de aula interligando questões o senso comum com o conhecimento
científico?”.
Dentre as respostas dadas pelos educadores todos afirmaram acreditar que sim, que há
possibilidades de realizar essa interligação. Ao serem questionados de que forma, a maioria
deles (42,8%) acredita que essa relação pode ser feita através da realização de experimentos.
As respostas dos docentes com essa percepção está elencada abaixo:
P2: Através de experimentos e levantamento de dados.
P5, P6 e P14: Através de experiências.
P7: Através de estudos, pesquisas e experiências para tentar comprovar
cientificamente a razão do senso comum.
P8: A escola tem em um de seus papéis tirar o aluno do senso comum e através de
pesquisas e estudos leva-lo ao conhecimento científico.

P12: Através do conhecimento empírico realizar pesquisas para tentar transformar as
ideias cientificas.
Analisando a resposta desses professores é possível entender que os mesmos sugerem a
experimentação como forma de comprovar o que os alunos acreditam através do senso
comum. No entanto, como sabe-se nem sempre é possível comprovar um conhecimento
popular através da experimentação científica, podendo acontecer até mesmo comprovar o
contrário do que espera o senso comum, e aí vêm o embate da aceitação da teoria científica.
Nesse sentido, Oliveira (2005) relata uma experiência que teve com um grupo de alunos de 2ª
série de ensino fundamental, durante uma regência de estágio em que atuou. Como narra a
autora, ao conversar com os alunos, um deles a questionou se era verdade que morcego era
um rato velho. Nesse instante a professora explicou que ambos tinham parentesco, mas que
cada um vivia de forma diferente e não eram da mesma espécie. Como relata a professora
tudo parecia tranqüilo, até que um aluno fala que ele e sua mãe já tinham visto um rato velho
virar morcego. E nesses casos como agir? O que falar? Afinal eram argumentos científicos
contra a palavra de alguém que “viu” a situação. Em situações como essa a autora entende que
as crianças sentem muito mais facilidade em questionar a ciência do que os adultos, para ela
em casos como esse “emergiu o problema da autoridade do conhecimento cientifico” (OLIV
EIRA, 2005, p.16).
Da mesma forma que esses docentes sugerem a experimentação para o entendimento do
senso comum, Shen (1975, apud LORENZETTI & DELIZOICOV, ano) fala em relação a
construção contrária desse processo, em que expõe a necessidade de especialistas
desmitificarem e popularizarem o saber cientifico para que esse possa ser aproveitado na vida
cotidiana. Para o autor essa popularização da ciência tem como importantes instrumentos os
meios de comunicação e, em especial, as escolas, que assim como demonstra o professor P8,
podem contribuir muito para que a sociedade tenha um entendimento da Ciência.
Na mesma linha de pensamento de Shen (1975, apud LORENZETTI & DELIZOICOV,
ano) ao falar da desmistificação da ciência para proceder a relação como senso comum, outras
respostas dadas pelos professores emergiu uma outra categoria, que com 28,5% do total,
relaciona ambas através das experiências cotidianas dos alunos. Quatro professores acreditam
nessa possibilidade, e suas falas são apresentadas na tabela 3.
Tabela 3: Como relacionar o senso comum ao conhecimento cotidiano
Categoria

Professor

P4
Através de
experiências
cotidianas

P10
P11
P13

Resposta
Aplicando os saberes dos alunos, sobre
procedimentos controlados pela professora, talvez
seja possível questionar as verdades estabelecidas.
Duas opções são possíveis: partindo do
conhecimento prévio dos alunos; ou apresentando
os critérios para essa descoberta a priori.
Através de discussões, demonstrando oralmente e
com exemplos do dia-a-dia, o que é senso comum,
o que é o conhecimento científico, mostrando como
ambos estão interligados.
Com questões vivenciadas pelos alunos em seu dia
a dia.
Relacionar o que ele vive no dia-a-dia.

%

28,5

Nesse sentido, o corpo docente das escolas deve elaborar estratégias para que os alunos
consigam entender e aplicar os conceitos científicos básicos em situações cotidianas,

desenvolvendo hábitos de um sujeito cientificamente instruído (LORENZETTI &
DELIZOICOV, 2001). Como afirmam os autores ainda:
Aumentar o nível de entendimento público da Ciência é hoje uma necessidade, não
só como um prazer intelectual, mas também como uma necessidade de
sobrevivência do homem. É uma necessidade cultural ampliar o universo de
conhecimentos científicos, tendo em vista que hoje se convive mais intensamente
com a Ciência, a Tecnologia e seus artefatos (LORENZETTI & DELIZOICOV,
2001).

Um dos professores ao responder o questionamento, demonstrou como mostra a seus
alunos essa relação:
P9: Mostrar para as crianças o senso comum é bom; mas o conhecimento científico é
bem melhor. Alguns conteúdos são fáceis, mas nem sempre consigo fazer os dois ao mesmo
tempo.
Diante da resposta desse docente, ficou claro a importância que ele permeia ao
conhecimento científico mediante o senso comum. Não se pode dizer que sem o primeiro é
impossível negar alguns mitos inventados pela sociedade, entretanto, não se pode delegar toda
importância a ele, pois como afirma Francelin (2004, p. 30) “os conceitos nascem no
cotidiano (senso comum), são apropriados pelo meio cientíﬁco e tornam-se cientíﬁcos ao
romperem com esse senso comum”. Sendo assim, pode-se considerar que ambos se
complementam, não podendo dar importância maior a um ou a outro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante as informações obtidas nessa pesquisa, fica mais clara a necessidade da
inserção da educação científica desde as séries iniciais, visto que ela está diretamente ligada
em todas as ações do homem.
Por meio dos questionários aplicados, uma das constatações que se obteve com o trabalho
foi que a visão da grande maioria dos professores não está mais atrelada àquela educação
tradicional, em que o ensino de ciências era pautado principalmente no ensinamento de
teorias, e somente após os alunos saberem ler e escrever, em que não havia a utilização de
experimentos e muito menos da contextualização da realidade do aluno.
A realidade mudou, e na visão da maioria dos professores a utilização principalmente da
experimentação surge como uma boa alternativa para trabalhar a disciplina, uma vez que essa
metodologia auxilia o aluno a entender conteúdos de mais difícil assimilação, e ajuda o
professor a desenvolver aulas mais interessantes e com um melhor aproveitamento.
Entende-se que está não é uma tarefa fácil para os professores, visto que trabalhar
Ciências trata-se de uma ação árdua e constante. No entanto, sugere-se nesse trabalho um
constante aperfeiçoamento desses profissionais, a fim de que os mesmos possam obter
condições materiais, profissionais e intelectuais capazes de assegurar mais segurança e
criatividade em suas aulas.
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THE DISCOURSE AND PEDAGOGICAL PRACTICES OF TEACHERS
THE SERIES IN EARLY EDUCATION OF SCIENCES

Abstract: It is observable that the teaching in the first series in Brazil is much more focused
on literacy and mathematics to other disciplines of the curriculum. However, it is
increasingly required the inclusion of other knowledge to the education of children, one being
the teaching of science, since it is through this that gives the knowledge of everything about
the man. In this sense the present work to investigate the perception of a group of 14 teachers
from the initial series of municipal Curitiba on the teaching of Sciences and the relationship
between scientific knowledge and common sense. During the research can be seen that for
these teachers to science is fully connected with the trial, as the most believes that the best
way to relate science with common sense is also through experiments. In this context, it
becomes clear the necessity for the science education from the early grades, since it is
directly connected in all man's actions.

Key-words: Science, Common Sense, Experimentation

