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RESUMO

Nessa pesquisa foram investigadas as concepções e práticas de docentes dos anos
iniciais do ensino fundamental relacionadas ao ensino de ciências no município de São
João del-Rei, Minas Gerais. Participaram 50 professoras vinculadas ao curso de
formação continuada do PNAIC (MEC/SEB/DAGE) - Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa. Por essa razão, a proposta do referido curso também foi
investigada com o intuito de perceber quais são as possibilidades de sensibilização do
PNAIC para o aprimoramento das práticas de docentes dos anos iniciais em ciências.
Assim, foram definidas as seguintes perguntas de pesquisa: qual é o perfil dos docentes
participantes do PNAIC? Quais são suas percepções sobre o ensino de ciências? Como
são suas aulas de Ciências? Qual é a proposta formativa do PNAIC para o ensino de
Ciências. Para o referencial teórico, foi feita uma tradução da concepção de
alfabetização de Paulo Freire para o ensino de ciências nos anos iniciais e analisadas as
considerações de Lorenzetti e Delizoicov (2001), Borges e Moraes (1992) e Moraes
(1998). Foram aplicados questionários, desenvolvidas observações participantes no
curso do PNAIC e entrevistas com as professoras. Nos resultados destacou-se a
deficiência da formação inicial para ensinar ciências, a qual levou as professoras à
percepção da relevância do conhecimento adquirido na prática. As professoras
afirmaram que oferecem aulas de ciências semanais e que utilizam o livro didático
como principal recurso. Muitos afirmaram realizar experimentos nas suas aulas, porém,
só foi citada como exemplo, a atividade experimental do plantio de feijão. A
característica mais marcante e positiva do curso de formação analisado foi a troca de
experiências, principalmente nos momentos informais da formação. Ainda que o curso
não tenha acontecido em sua totalidade e tenha apresentado contradições entre teoria e
prática, foi possível perceber mudanças nas percepções e práticas das professoras
participantes evidenciadas, principalmente, nos relatos de experiência produzidos. Nas
entrevistas, as professoras demonstraram melhor entendimento do ensino de Ciências e
valorização do aprendizado pela curiosidade, experimentação e contextualização.

Palavras chave: ciências nos anos iniciais, PNAIC, formação continuada, práticas
docentes em ciências.

ABSTRACT
The science teaching conceptions and practices of teachers from the initial years of
elementary education in the municipality of São João del-Rei, MG, Brazil, were
investigated in the present study. It was attended by 50 teachers who participated in the
in-service education course of the National Pact for Literacy in the Right Age
(PNAIC/Brazil’s Ministry of Education/Secretary of Basic Education Program). For this
reason, the formative proposal of this course was also investigated in order to perceive
the possibilities of raising awareness for the improvement of the science teaching in the
initial years of schooling. Thus, the following research questions were defined: What is
the profile of the teachers participating in the PNAIC? What are their perceptions about
science teaching? How are their science classes? What is the formative proposal of the
PNAIC for the teaching of Sciences? As theoretical references, a translation of Paulo
Freire's conception of literacy for science teaching in the early years was made, and
Lorenzetti and Delizoicov (2001), Moraes (1998) and Borges and Moraes (1992) were
considered also. Questionnaires were applied, observations were developed in the
course of the PNAIC as well as interviews with the teachers. The results emphasized the
deficiency of the pre-service Pedagogy course in order to teach science, which led the
teachers to perceive the relevance of the knowledge acquired in practice. The teachers
affirmed that they offer science classes weekly and use the textbook as main resource.
Many claimed to perform experiments in their classes, but only the experimental
activity of the bean planting was mentioned for instance. The most striking and positive
characteristic of the in-service course analyzed was the exchange of experiences,
especially at the informal moments of it. Although it did not happen in its totality and
presented contradictions between theory and practice, it was possible to perceive
changes in the perceptions and practices of the teachers evidenced, mainly, by their
experience reports. In the interviews, the teachers demonstrated a better understanding
of the science teaching and appreciation of learning through curiosity, experimentation
and contextualization.
Keywords: Teaching science in the initial years of schooling, PNAIC, in-service
education, Practices of teachers in science.
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INTRODUÇÃO
Era uma vez uma professora maluquinha. Na nossa
imaginação ela entrava voando pela sala (como um anjo)
e tinha estrelas no lugar do olhar.Tinha voz e jeito de
sereia e o vento o tempo todo nos cabelos (na nossa
imaginação).Seu sorriso era solto como um passarinho.
Ela era uma professora inimaginável (ZIRALDO, 2010,
p5-11)

A primeira vez que li o livro Uma professora Muito Maluquinha do escritor
Ziraldo (2010), identifiquei em suas palavras a idealização da professora que eu queria
me tornar. Gostaria de ser descrita com tamanho encantamento por meus alunos.
Gostaria de ser inimaginável... Em minhas primeiras brincadeiras na infância já me
imaginava professora e minha primeira docente, a tia Cláudia, contribuiu muito para
fomentar esse desejo. Ela era tão linda, fascinante, criativa e competente quanto a
Professora Maluquinha de Ziraldo. A escola era a recém-criada Pipocas de Mel, atual
Escola Municipal Bom Pastor de São João del-Rei e eu fazia parte da primeira, e única
turma daquele ano. Tínhamos poucos recursos, mas a criatividade e o empenho da tia
Cláudia sempre fez aquele lugar parecer mágico. Suas aulas eram sempre alegres, com
tanta cor, som e alegria que não cabiam na pequena sala, então íamos para a rua onde o
muro do vizinho era a fortaleza de um castelo e a areia de uma obra uma pequena praia
onde construíamos belíssimas esculturas, ou jogávamos bolinha de gude. Foram muitas
as apresentações e produções artísticas de pintura e colagem. Houve ainda o dia em que
ela nos levou para conhecer o cinema, e nos maravilhamos com aquela telona. Lembrome até hoje de esconder meu rosto para não ver o carro do Mickey me atingir. Foi
realmente um ano mágico.
Tive a sorte de ter em minha formação escolar, outros professores amorosos e
comprometidos com o ensino. E quando digo amoroso não me refiro a abraços, afagos e
beijinhos, mas uma amorosidade como propõe Paulo Freire numa prática docente
comprometida não só com o aluno, mas com a própria prática, com a qualidade e a
valorização do ato de ensinar (FREIRE, 2008, p.38)
A tia Cláudia, assim como outros professores com quem tive a felicidade de
conviver, estava tão comprometida com nossa turma, tão amorosa em nos ensinar que
não poupava esforços para garantir experiências gratificantes e significativas. Ela
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sempre propunha atividades que valorizavam a nossa criatividade e participação. Eles
foram meus professores maluquinhos, minha inspiração no sonho de lecionar.
Meus pais ofereceram o que podiam para a minha formação e embora fizesse
pequenos trabalhos artesanais para gerar renda, conclui o Ensino Médio sem ter que
conciliar estudo e trabalho. Venho de uma família com pouca formação escolar, meus
pais sequer completaram o primeiro grau, e considerando os tios e primos mais
próximos, fui a primeira a ingressar na Universidade. Depois de três tentativas consegui
passar no vestibular para Pedagogia em 2002 na Universidade Federal de São João delRei - UFSJ.
Comecei minha carreira docente em uma escola de Educação Infantil nos anos
de 2006 e 2007, logo após me formar. No ano seguinte fui aprovada em concurso
público para docente dos anos iniciais do Ensino Fundamental na prefeitura Municipal
de São João del-Rei, onde trabalhei por nove anos. Durante esses anos, trabalhei com o
primeiro e terceiro anos do Ensino Fundamental.
Ainda em 2008, com pouco mais de dois anos de docência, já sentia necessidade
de voltar a estudar e ingressei no curso de pós-graduação à distância sobre
Alfabetização e Letramento, oferecido pela UFSJ. Neste curso percebi o quanto gostava
da pesquisa. Trabalhos de observação, registro e produção científica eram, para mim,
prazerosos. Eu queria investigar as percepções de professoras alfabetizadoras recémformadas em Pedagogia que já estivessem atuando em sala de aula sobre o curso que
fizeram e as relações com suas práticas na escola.
Percebi ali uma vontade de trabalhar diretamente com a formação dos
professores. Via, assim, uma possibilidade de mudança nas percepções e práticas dos
professores por meio da formação, fosse ela inicial ou continuada. Porém, não pude
concluir o curso devido a duas gestações seguidas. Não consegui conciliar trabalho,
filhos e estudos e tive que abandonar a pós-graduação.
Infelizmente, a docência ainda não é valorizada como merece, principalmente do
ponto de vista financeiro. Assim, em 2011 prestei concurso público para o cargo de
Inspetora Escolar do Estado de Minas Gerais em busca de melhores condições
financeiras e de trabalho. Consegui ser aprovada em sexto lugar e, no final de 2016, fui
nomeada Inspetora Escolar, cargo que ocupo até hoje.
Mesmo não lecionando atualmente, ainda convivo intensamente com escolas. O
serviço do Inspetor Escolar consiste em ser um elo entre as escolas, a superintendência
de Ensino e a Secretaria Estadual de Educação. Apesar de o serviço ser mais burocrático
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(com orientações sobre escrituração e legislações vigentes) do que pedagógico, posso
afirmar que me aproximei ainda mais das angústias e dificuldades dos professores. As
“cobranças” por resultados, muitas vezes inconcebíveis dentro das condições
pedagógicas, financeiras e físicas oferecidas nas escolas, tornam a profissão docente um
caminho árduo e a apatia muitas vezes é perceptível nas falas dos docentes.
Em 2013, com a vida pessoal e profissional um pouco mais estável, resolvi que
era hora de retomar os estudos e decidi que faria o curso de Mestrado em Educação na
UFSJ. Como tinha ficado muito tempo longe do universo acadêmico, não consegui ser
aprovada. Meu projeto de pesquisa nesta primeira tentativa foi relacionado ao meu
trabalho de conclusão de curso da Pedagogia e propunha pesquisar a Educação
Patrimonial em São João del-Rei. Nas duas outras tentativas de ingresso que se
seguiram, apresentei um projeto relacionado com as percepções de minhas práticas
docentes fomentadas pelas disciplinas isoladas que pude frequentar dentro do programa
de mestrado.
As reflexões que originaram meu projeto de pesquisa começaram em 2014.
Depois de passar quatro anos trabalhando com turmas do terceiro ano do ensino
fundamental, assumi uma turma de primeiro ano no mesmo nível de ensino. Durante
este ano ficou evidente para mim que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as
Alfabetizações Linguísticas e Matemáticas, basilares para esta fase - como devem ser-,
“engoliam” os demais conteúdos, como os de ciência, geografia e história, arte, etc.
Esses conteúdos, apesar de fazerem parte das matrizes curriculares propostas para os
anos iniciais do Ensino Fundamental, não faziam parte do cotidiano desses anos
escolares (principalmente o primeiro ano), como se não pudessem sequer contribuir para
a alfabetização.
Assim, conteúdos de ciências, como corpo, meio ambiente, alimentação,
tecnologias, transportes e outros; eram deixados de lado ou tratados com menor
importância (ou nenhuma) quando comparados aos conteúdos linguísticos e
matemáticos.
Nas minhas práticas (e de algumas colegas), porém, observei que as aulas de
ciências, quando aconteciam, geralmente na forma de projetos, despertavam a
curiosidade e eram bem recebidas pelos alunos. Eles pareciam se interessar e
participavam mais ativamente das aulas. Assuntos como corpo humano e animais
estavam entre os mais atrativos.
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Comecei então a me questionar: será que não seria possível dar mais espaço e
prestígio ao ensino de ciências nos anos iniciais? Estariam os professores e professoras
conscientes de que ensinar ciências era relevante para os estudantes dos anos iniciais do
EF? Seria possível promovermos o ensino de ciências nos anos iniciais do Ensino
Fundamental? Nesse contexto, escolhi elaborar um pré-projeto de pesquisa que
possibilitasse responder essas perguntas.
Logo no início de 2015, já aluna do Mestrado em Educação, ao iniciar minhas
leituras sobre o ensino de ciências, me deparei com o texto “Alfabetização Científica no
Contexto das Séries Iniciais” de Lorenzetti e Delizoicov (2001) e comecei a me
interessar por esta temática na forma de um ensino de ciências significativo e promotor
de possíveis mudanças nas vidas dos alunos (ainda que futuramente). Era algo que
retomava a professora Maluquinha existente em mim.
Tive ainda uma grata surpresa no início de 2015, que foi a continuação, nas
escolas municipais de São João del-Rei, do Pacto Nacional Pela Alfabetização Na Idade
Certa – PNAIC, um programa do governo federal direcionado a docentes dos três
primeiros anos do Ensino Fundamental. Tal programa vinha desenvolvendo a formação
continuada dos professores na cidade nos anos de 2013 e 2014, contemplando as áreas
de Português e Matemática, respectivamente. Disse grata surpresa porque em 2015 o
PNAIC contemplaria o ensino de outros conteúdos, dentre os quais o de ciências
Naturais.
Por trabalhar diretamente com a maioria dos docentes atuantes no EF em São
João del-Rei, este curso passou a fazer parte do contexto de estudo da minha pesquisa. E
assim, as questões de investigação foram alteradas e novas perguntas foram formuladas:
qual o perfil dos docentes dos anos iniciais de São João del-Rei?

Quais são as

percepções sobre ciências dos professores alfabetizadores? Como são as práticas dos
docentes dos anos iniciais nas aulas de ciências em São João del-Rei? Qual é a proposta
de formação do PNAIC para o ensino de ciências nos anos iniciais do EF? E juntas,
todas essas indagações culminaram na questão maior a ser investigada nesta pesquisa:
quais as possibilidades de sensibilização do PNAIC para o aprimoramento das
práticas de docentes dos anos iniciais em ciências?
Com relação à metodologia, esta investigação tem natureza qualitativa e para
responder às questões apresentadas nesta pesquisa utilizei como instrumentos
metodológicos: questionário, observação participante e entrevista.
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Na busca por referenciais teóricos, além do texto de Lorenzetti e Delizoicov
(2001) me fundamentei em leituras de Borges e Moraes (1992) Moraes (1998),
Mortimer e Machado (1996), Caniato (2003), Chassot (2007, 2014), Demo (2013),
Furman e Podestá (2014), e outros.
Em uma das disciplinas que cursei no mestrado, também fui “apresentada” aos
pensamentos de Paulo Freire. Qualquer profissional que tenha um envolvimento com a
Educação já ouviu falar de Paulo Freire. Muitos inclusive já devem tê-lo usado em um
trabalho, relatório, pauta de reunião escolar, etc., mas nessa disciplina pude perceber
que o conhecimento que eu tinha sobre este autor era superficial, raso. E agora,
conhecendo um pouco mais deste apaixonado pela educação, ouso afirmar que uma
formação docente que não passe por um aprofundamento dos pensamentos de Freire não
é completa. E lamento não o ter conhecido antes, pois, minha prática docente
certamente seria diferente, mais democrática e dialógica com os alunos.
Em uma das obras estudadas nesta disciplina, o livro Pedagogia dos Sonhos
Possíveis, encontrei o texto intitulado Alfabetização em ciências, um pequeno diálogo
entre Paulo Freire e Adriano Nogueira1. Nele, Freire defende uma Alfabetização em
ciências numa visão de mundo pautada na curiosidade. Para ele a “curiosidade
epistemológica é uma qualidade sem a qual a ciência não se teria feito” (FREIRE e
NOGUEIRA, 2001, p.185). Embora só tenha encontrado esse texto de Paulo Freire
“dialogando” sobre ciências, no decorrer de minhas leituras percebi sua proximidade
com a proposta de ensino de ciências defendida por autores que apresento nesta
pesquisa e com as questões nela problematizadas.
Espero que com esta pesquisa eu consiga dialogar meus referenciais,
conhecimentos e observações, na busca por responder as perguntas sobre a proposta
formativa do PNAIC e as práticas em ciências nos anos iniciais em São João del-Rei,
num processo em que eu também me formo e transformo como educadora.

1

Este texto, que faz parte do livro de Adriano Nogueira (Ambiência: direcionando a visão do educador
para o III milênio, Taubaté: Cabal Editora Universitária, 2000, p.11-8), com o título “Subjetividade,
conhecimento e ambiente, elementos para uma proposta em Educação e Ciências”, foi reproduzido a
partir da transcrição original do diálogo mantido entre Paulo Freire e Adriano Nogueira, o qual forneceu o
documento, com as notas, à organizadora Ana Maria Araújo Freire (FREIRE e NOGUEIRA, 2001,
p.185).

21

CAPÍTULO 1 – O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
O ensino de Ciências nas séries iniciais deve promover a
leitura do mundo, possibilitando desse modo a leitura da
palavra (BORGES; MORAES, 1992, p.9).

Neste capítulo pretendo apresentar questões pertinentes ao ensino de ciências no
Ensino Fundamental: apresento inicialmente um breve histórico do ensino de Ciências
no Brasil, suas orientações oficiais e a natureza da formação docente para os anos
iniciais. Para ir além de um ensino tradicional, trarei também reflexões sobre o ensino
de ciências para os anos iniciais na perspectiva Freireana, considerando que “a leitura
do mundo precede à leitura da palavra” (FREIRE, 1997, p.11).

1.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO

A obrigatoriedade do ensino de ciências no Brasil se deu a partir da Lei de
Diretrizes e Bases – LDB - nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, o ensino de ciências
passou a ser obrigatório nos dois últimos anos ginasiais2.
As propostas da LDB/61 eram mais preocupadas com a qualidade do ensino, que
passava a ser direito de todos, embora ainda não fosse dever do Estado. Mas essa
preocupação com a qualidade não era um objetivo puramente educacional. O ensino era
tecnicista e o principal objetivo era produzir mão de obra qualificada para suprir a
demanda gerada pelo processo de industrialização. Assim, o ensino de ciências
privilegia os conhecimentos científicos sem vínculo com a vida dos alunos.
A necessidade de envolver o aluno no processo de aprendizagem era também
reflexo das mudanças pedagógicas que passaram a incorporar aspectos psicológicos.
Embora o ensino ainda tivesse características de reprodução e transmissão de
conhecimentos, os professores começaram a adquirir novas percepções teóricas. Essas
mudanças foram importantes para o ensino de ciências, “porém, a aplicação efetiva dos
projetos em sala de aula, acabara se dando apenas em alguns grandes centros. Mesmo
2

O Ginasial, juntamente com o colegial, formavam a fase escolar denominada na época de Ensino
Secundário. Atualmente esta fase escolar equivale aos anos finais do Ensino Fundamental que
contemplam do 5º ao 9º ano.
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nesses casos, não eram aplicados na sua totalidade e muitas vezes ocorriam distorções”
(BRASIL, 1997, p.20).
Somente em 11 de agosto de 1971, com a aprovação da LDB 5.692, o ensino de
ciências passou a ser obrigatório nas oito séries do Ensino Fundamental. Contudo,
continuava a ser descritivo e apesar desta LDB valorizar “as disciplinas científicas, o
período de ensino a elas disponibilizado fora reduzido por força de um currículo de viés
tecnicista, fortemente impregnado por um caráter profissionalizante” (WALDHELM,
2007, p.37).
Devido à crise econômica, problemas ambientais e a necessidade de uma
aproximação com as tecnologias, surgiu nesta época, o movimento conhecido como
Ciência Tecnologia e Sociedade – CTS. Este movimento firmou-se no país na década de
80 e propunha um currículo de ciências que envolvesse esses três prismas de forma
dialógica. Para o movimento CTS, a Ciência não é neutra e, portanto, envolve a
sociedade na construção do conhecimento e não somente os cientistas.
O movimento CTS surgiu então em contraposição ao pressuposto
cientificista, que valorizava a ciência por si mesmo, depositando uma
crença cega em seus resultados positivos. A ciência era vista como
uma atividade neutra, de domínio exclusivo de um grupo de
especialistas, que trabalhava desinteressadamente e com autonomia na
busca de um conhecimento universal, cujas consequências ou usos
inadequados não eram de sua responsabilidade. A crítica a tais
concepções levou a uma nova filosofia e sociologia da ciência que
passou a reconhecer as limitações, responsabilidades e cumplicidades
dos cientistas, enfocando a ciência e a tecnologia (C&T) como
processos sociais (SANTOS; MORTIMER, 2001, p.96).

Um dos objetivos do movimento CTS é “capacitar os alunos para a tomada de
decisão e para uma ação social responsável” (SANTOS; MORTIMER, 2001, p.97).
Neste contexto, propõe a interação entre os conhecimentos de Ciências Naturais
(biologia, química, física) com os conhecimentos tecnológicos (uso de computadores e
tecnologias em geral) e suas relações, usos e possibilidades na sociedade. Outros
objetivos são: aumentar o interesse dos alunos por conhecimentos científicos e seus
usos; torná-los capazes de relacionar a tecnologia com suas funções éticas e sociais; e
transformar a ciência não só em um campo de conhecimento, mas em elemento
essencial para a formação de cidadãos mais ativos, comprometidos com os problemas
da sociedade e empenhados para encontrar soluções para os mesmos (CUNHA, 2006,
p.125).
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Com retomada à democracia e após alguns anos de discussão, foi aprovada a
LDB nº 9.394 em 20 de dezembro de 1996. Conhecida como Lei Darcy Ribeiro, numa
referência a um dos principais colaboradores da elaboração da mesma, garantiu o ensino
obrigatório e gratuito como um dever do Estado. Trouxe ainda outras mudanças: o
ensino de 2º grau passou a chamar-se Ensino Médio, a Educação Infantil foi incluída
oficialmente na Educação Básica e o Ensino Superior voltou a ser abrangido pela LDB.
Em relação ao Ensino Fundamental, uma das principais mudanças foi a
obrigatoriedade da formação em nível superior para lecionar neste nível de ensino.
Contudo, ao que parece, isto não resultou em melhoria do ensino de ciências.
Para o ensino de Ciências, a situação não parece ter melhorado com a
exigência de nível superior; os futuros professores continuam
aprendendo muito pouca ciência e têm dificuldade de tratar temas
científicos em aula. Em especial, não se sentem preparados para
realizar experimentos ou observações em classe com os alunos
(HAMBURGER, 2007, p.96).

Isto porque diferentemente dos anos finais do EF, que exige professores com
formação em licenciatura específica nas áreas - Física, Química, Biologia - nos anos
iniciais do EF, o professor é formado em Pedagogia ou Normal Superior e deve lecionar
todas as disciplinas, exercendo uma docência mais generalista.
No entanto, não seria descabido afirmar que a formação de
professores no Brasil dificilmente figura entre as prioridades do
sistema de ensino universitário, especialmente quando nos referimos
ao sistema público. Os professores polivalentes que atuam nas quatro
primeiras séries do ensino fundamental têm poucas oportunidades de
se aprofundar no conhecimento científico e na metodologia de ensino
específica da área, tanto quanto na sua formação ocorre em cursos de
magistério como em cursos de Pedagogia (BIZZO, 2002, p.65).

Penso que não cabe aqui uma discussão sobre o currículo dos cursos superiores
de Pedagogia e Normal Superior, mas faz-se necessário registrar essa deficiência. O
professor dos anos iniciais tende a não receber ou ter pouca formação em ciências e isso
pode comprometer a qualidade do ensino nos anos iniciais do EF.

1.2 OS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO DE
CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Com as mudanças trazidas pela nova LDB, o governo federal, por meio do
Ministério da Educação – MEC, criou os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs
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(BRASIL, 1997). Esses documentos norteiam a construção dos currículos escolares do
Ensino Fundamental numa proposta na qual as áreas de conhecimento são interligadas
por temas transversais. Como o próprio nome sugere, os temas transversais passam por
todas as áreas podendo ser trabalhados em quaisquer disciplinas.
Nesta proposta, de natureza interdisciplinar, cada área do conhecimento foi
estruturada em blocos temáticos que contemplam os conhecimentos a serem ensinados e
aprendidos em cada ciclo do Ensino Fundamental.
Os conteúdos não serão apresentados em blocos de conteúdos, mas em
blocos temáticos, dada a natureza da área. Estão organizados em
blocos temáticos para que não sejam tratados como assuntos isolados.
Os blocos temáticos indicam perspectivas de abordagem e dão
organização aos conteúdos sem se configurarem como padrão rígido,
pois possibilitam estabelecer diferentes sequências internas aos ciclos,
tratar conteúdos de importância local e fazer conexões entre conteúdos
dos diferentes blocos, das demais áreas e dos temas transversais
(BRASIL, 1997, p.41).

Podemos perceber melhor a configuração estrutural dos PCNs para o EF. Os três
primeiros blocos contemplados no Ensino de ciências Naturais são: Ambiente, Ser
Humano e Recursos Tecnológicos. Esses três eixos estão presentes em todos os ciclos
do EF, porém, são tratados em complexidades diferentes na medida em que avançam
nos ciclos escolares. Há ainda o eixo Terra e Universo, presente somente no 3º e 4º
ciclo do Ensino Fundamental, que compreende do 5º ao 9º ano do mesmo (BRASIL,
1997).
Tanto a LDB quando os PCNs são documentos que orientam a formulação dos
currículos escolares, mas ambos dão liberdade para os espaços educativos de acordo
com o ambiente e meio cultural em que as escolas estão inseridas.
No Estado de Minas Gerais, a matriz curricular proposta para os anos iniciais do
Ensino Fundamental segue as orientações da LDB 9.394/96 e da Resolução 2.197/2012,
a qual orienta a organização e o funcionamento do ensino nas escolas Estaduais de
educação básica. Com base nestes documentos, a matriz curricular dos anos iniciais do
EF foi elaborada contemplando diversos componentes curriculares como obrigatórios,
entre eles as ciências da Natureza. Das 800 horas de carga horária anual prevista, 100
horas são destinadas ao ensino de ciências. Considerando que o ano letivo das escolas
tem 40 semanas, sugere-se destinar 2h30m por semana para ensinar ciências.
No município de São João del-Rei, a Secretaria Municipal de Educação adotou
as Matrizes Curriculares do EF do Estado de Minas Gerais para a organização dos
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currículos das escolas municipais, contemplando os blocos estabelecidos pelos PCNs.
Para o primeiro ciclo, os conteúdos são divididos por bimestre em: ambiente e vida; ser
humano e saúde; tecnologia e sociedade. Estas matrizes constam no Currículo Básico
Comum do Ensino Fundamental - CBC/EF (MINAS GERAIS, 2015), que é um
documento criado entre os anos de 2010-2014, pela Secretaria, para orientar o ensino e
aprendizagem das escolas do estado.
Recentemente, dentro do Plano Nacional de Educação – PNE, foi criada a Base
Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017, p.10). Na BNCC, o ensino de
Ciências da Natureza se organiza em quatro eixos formativos: (1) Conhecimento
conceitual; (2) Contextualização social, cultural e histórica dos conhecimentos das
Ciências da Natureza; (3) Processos e práticas de investigação em Ciências da Natureza
e (4) Linguagens usadas nas Ciências da Natureza (Ibid., p.138). Este documento está
sendo atualmente introduzido nas escolas.
Essas orientações não são direcionadas a um determinado ano ou ciclo do EF,
mas se aplicam ao longo de todos os anos do mesmo de modo progressivo, reforçando
que a disciplina deve ser ofertada desde o primeiro ano.
A BNCC propõe que o ensino de ciências, além de expor os conhecimentos
científicos atuais, seja tratado de forma a instigar o questionamento, a formulação de
hipóteses e apropriação das linguagens considerando os conhecimentos prévios dos
alunos:
Antes de iniciar sua vida escolar, as crianças já convivem com
fenômenos, transformações e aparatos tecnológicos em seu dia a dia.
Além disso, na Educação Infantil, como proposto na BNCC, elas têm
a oportunidade de explorar ambientes e fenômenos e também a
relação com seu próprio corpo e bem-estar, em todos os campos de
experiências. Assim, ao iniciar o Ensino Fundamental, os alunos
possuem vivências, saberes, interesses e curiosidades sobre o mundo
natural e tecnológico que devem ser valorizados e mobilizados. Esse
deve ser o ponto de partida de atividades que assegurem a eles
construir conhecimentos sistematizados de Ciências, oferecendo-lhes
elementos para que compreendam desde fenômenos de seu ambiente
imediato até temáticas mais amplas (BRASIL, 2017, p. 327).

O documento ressalta que não basta que os conhecimentos científicos sejam
expostos aos alunos, levando-o a observar tendo “em mente o aguçamento da
curiosidade dos alunos sobre o mundo, em busca de questões que possibilitem elaborar
hipóteses e construir explicações sobre a realidade que os cerca” (BRASIL, 2017,
p.326).
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Embora tanto os PCNs quanto a BNCC sejam propostas e não determinação a
serem seguidas pelas escolas percebe-se no texto dos PCNs uma possibilidade maior de
se trabalhar conteúdos diversificados e regionais, principalmente no conceito de temas
transversais, possibilitando uma melhor adequação às diversas realidades presentes no
Brasil. A BNCC traz em seu texto um tom mais forte de uniformização, numa proposta
mais reduzida e determinante do quê e como deve ser trabalhado, tudo dentro de um
currículo básico. Mesmo enfatizando que “os agrupamentos propostos não devem ser
tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos” (BRASIL, 2017,
p.29) e incentivando o desenvolvimento do indivíduo mais crítico e envolvido com a
sociedade, o documento parece um pouco limitado.
Acredito que possa, ao contrário do que propõe, acabar incentivando um ensino
mais tradicional e básico. Penso isso porque se pensarmos nos PCNs, quando as escolas
vão fazer a proposta pedagógica da instituição, elas podem inserir novos temas e
conteúdos a serem trabalhados, dentro dos conteúdos gerais, de acordo com a
comunidade ou a realidade em que estão inseridas e não o fazem. Se os temas
transversais não estivessem ali, propostos nos PCNs, as escolas dificilmente
trabalhariam conteúdos como ética, saúde e orientação sexual, por exemplo. Esses
conteúdos já são evitados, ou contrariando os próprios PCNs, são trabalhados em
projetos, isolados dos demais conteúdos. Também vejo com preocupação a cobrança
maior por resultados cada vez mais cedo, como por exemplo, alfabetizar até o 2º ano do
Ensino Fundamental.
Assim, apesar de boas ideias e concepções a BNCC pode, a meu ver, ser um
retrocesso ao invés de um avanço, até porque não adianta reformular a proposta de
ensino se não se reformula antes a proposta de formação docente, ou ainda se não
melhoramos as condições financeiras dos docentes e das escolas, ainda estaremos
formando cidadãos comuns, enquanto pretendemos formar cidadãos críticos no papel.
1.3 – O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS NA PERSPECTIVA
FREIREANA

Os objetivos propostos nos PCNs de Ciências Naturais que norteiam os
currículos do EF, assim como a nova proposta da BNCC para ciências, permeiam
situações cotidianas dos alunos e a construção de sua identidade pessoal por meio de
temas como corpo humano e meio ambiente. Isso considerando ainda que, nos anos

27

iniciais, os alunos precisam ser levados a desenvolver olhar científico sobre o mundo
que os cerca e que, com o avanço escolar, esses temas são trabalhados em maior
complexidade também.
Desse modo, compreender a natureza como um conjunto dinâmico, formular
questões e soluções para problemas reais bem como identificar as relações entre ciência,
tecnologia e sociedade são alguns dos objetivos que permeiam o ensino de ciências nos
anos iniciais do ensino fundamental (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p.8-9).
Desse modo, pensaremos aqui o ensino de ciências, como um processo e não
um produto. Aprender ciências vai além de aprender conteúdos e metodologias, e
envolve um processo de construção gradual do conhecimento conforme se avança na
vida escolar. Nesse processo são desenvolvidas habilidades de observar, perguntar e
propor experimentos para confirmar ou não hipóteses e encontrar respostas e soluções
para diversas situações da realidade que cerca os alunos (FURMAN; PODESTÁ, 2014,
p.44).
Nos dias atuais, considerando a sociedade complexa em que vivemos,
poderíamos dizer que, para uma leitura de mundo, precisamos considerar os aspectos
tecnológicos e mesmo econômicos que se fazem presentes, além dos conhecimentos
sobre a natureza e outros, tendo sempre a curiosidade e a imaginação como
instrumentos de aprendizagem.
Desta forma, o ensino de ciências pode ser um processo a ser incentivado desde
os anos iniciais, talvez até com mais vantagens que nos anos finais do EF ou no Ensino
Médio, quando a preocupação com os conteúdos e o tempo pequeno e fracionado para
as aulas podem ser obstáculos para seu desenvolvimento.
Em minha revisão da literatura, optei por pensar o ensino de ciências mais
próximo e dialógico de alguns estudos de Paulo Freire. Apesar dele não ter como foco o
ensino nos anos iniciais ou ensino de ciências, suas concepções sobre alfabetização,
curiosidade e pergunta são pertinentes e próximas ao que acredito e entendo como
caminho possível para o ensino de ciências nos anos iniciais.
Para Freire, a alfabetização não é um processo mecânico de aprendizado de
técnicas de leitura e escrita segundo uma educação bancária, mas uma alfabetização
libertadora, na qual o conhecimento também pode ser instrumento do aluno e não só do
docente, durante a construção do conhecimento. Assim, o ensino de ciências também
pode ser colocado em diálogo com os conhecimentos e vivências dos alunos, para que
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os mesmos possam aprender o conhecimento científico de forma contextualizada e
investigativa e não apenas por meio de perguntas e respostas prontas.
Para melhor dialogar e construir uma perspectiva de ensino de ciências para os
anos iniciais juntamente com Freire, iremos pensar esse processo em três palavras:
democratização, conscientização e ação.
A democratização do conhecimento na concepção de Alfabetização de Freire vai
além de um repasse de modelos prontos, elaborados por e para elites habituadas com o
conhecimento, garantindo, assim, a manutenção do poder. Ela acontece quando o
conhecimento é ensinado por meio das experiências de vida dos alunos, no caso de
Freire, adultos trabalhadores.
Contradizendo os métodos puramente mecânicos, projetávamos levar
a termo uma alfabetização direta, ligada realmente à democratização
da cultura e que servisse de introdução; ou, melhor dizendo, uma
experiência susceptível de tornar compatíveis sua existência de
trabalhador e o material que lhe era oferecida (FREIRE, 1979, p.41).

No denominado método Paulo Freire, a Alfabetização se dá a partir de palavras,
frases e expressões pertencentes à realidade dos sujeitos, as quais são levantadas
inicialmente por conversas informais com eles. Desta forma pode-se descobrir o
vocabulário que os alunos têm no caso as palavras relacionadas às suas experiências de
vida e trabalho (FREIRE, 1979, p.42).
Transpondo para o ensino de ciências nos anos iniciais, primeiramente os alunos
precisam ser ouvidos, para sabermos quais conhecimentos eles possuem, se usam
termos científicos ou que palavras usam, quais são suas percepções e entendimentos
sobre os fenômenos naturais, que aparatos tecnológicos estão acostumados a usar, quais
são suas questões e dúvidas, para então estabelecer as relações com o conhecimento
científico.
Entendo que as palavras e saberes primeiros dos alunos dos anos iniciais
estariam relacionados às suas vivências em família e na comunidade e aos meios de
comunicação com os quais estão familiarizados. As crianças trazem para a escola alguns
conhecimentos de mundo e formas de entenderem a realidade, bem populares ou até
mesmo animistas, que podem configurar pequenos obstáculos no ensino de ciências.
Isso não significa que o ensino necessita ser rígido ou tradicional, mas que precisa ser
pensado de modo a transformar gradativamente o conhecimento popular em
conhecimento científico sem que o mesmo deixe de ser encantador e atraente às
crianças.
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Assim, não faz sentido que esse conhecimento popular seja deixado de lado em
detrimento do saber científico, pelo contrário, é no encontro de ambos que o
conhecimento escolar pode fazer sentido para os alunos na perspectiva de suas leituras
de mundo. Em sua perspectiva, Chassot propõe que a escola valorize os saberes
populares e não os despreze:
Há assim uma necessidade de se buscar uma valorização dos saberes
populares e uma conscientização do respeito que os mesmos merecem
e de como estão inseridos nos distintos contextos sociais. Esta é uma
função da Escola, e é tanto uma função pedagógica quanto uma
função política. É um novo assumir que se propõe à Escola: a defesa
dos saberes da comunidade onde ela está inserida. É evidente que isso
não significa o estudo dos saberes estranhos ao meio, mas o não
desprezo pelo que é local. É essa postura política que se espera da
Escola (CHASSOT, 2014, p.216).

Essa consideração pelos saberes populares pode ser percebida em Freire também
quando ele fala de uma Alfabetização que valorize a cultura popular, respeitando ideia
de que “o povo tem um saber na medida mesma em que, participando de uma prática
que é social, faz coisas” (FREIRE, 1997, p.46).
No entanto, para que essa democratização do conhecimento aconteça, ao invés
de um programa de ensino rígido, o incentivo ao diálogo seria mais recomendável.
Nesta proposta, a escola precisaria ser mais integrada com a comunidade, com a família
e os professores, por sua vez, seriam mais propensos a ouvir e aprender, num diálogo
sem palavras ocas ou de memorização (FREIRE, 1959, p.91). Espaços como feiras de
ciências podem ser um bom momento para iniciar esse processo de diálogo e
democratização do conhecimento.
Com a democratização do conhecimento o aluno tem a possibilidade de começar
a desenvolver consciência. O processo de conscientização deveria ser “o primeiro
objetivo de toda educação” (FREIRE, 1979, p. 40). Esse, no entanto, não é um processo
mágico e inicia-se com reflexão sobre os fatos que nos cercam. No caso da
Alfabetização na perspectiva freireana, ela começa quando o indivíduo lê e começa a
compreender o que lê juntamente com seu conhecimento prévio e infere sobre o mesmo.
Na obra Educação Como Prática da Liberdade (1967), Freire cita que é possível para
alguém que aprendeu a ler e escrever em poucos dias, escrever palavras complexas, ou
ainda reconhecer a malícia de uma propaganda de cigarro 3. As palavras complexas são
3

No contexto histórico em que este livro foi escrito, várias propagandas de cigarro circulavam em
diversos meios de comunicação, na maioria das vezes tentando propagar uma imagem de glamour
associada ao hábito de fumar. Em 2011 a Lei Antifumo 12.546 proibiu qualquer tipo de propaganda
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usadas quando começam a fazer sentido ou passam a ser necessárias. No exemplo de
Freire a malícia da propaganda só foi visualizada por que além de reconhecer os códigos
os alunos sabiam o propósito, o produto ao qual se destinava a propaganda, tinham a
referência pessoal do que acontece com quem fuma e que o mesmo se distanciava do
sugerido no anúncio.
Podemos associar isso com o ensino de ciências na medida em que além de
conhecer os códigos e os processos, os sujeitos são estimulados a produzir significados
próprios, a fazer reflexões que associam o conhecimento adquirido e a realidade em que
vivem. Podemos pensar na seguinte situação como exemplo: quando uma criança estuda
sobre o lixo, e meio ambiente na escola, ela traz alguns conhecimentos prévios que a
fazem entender que não pode jogar lixo em qualquer lugar, que com o passar dos dias o
lixo cheira mal, que ele não pode ficar acumulado em casa e que por isso já existe
alguém responsável por levar o lixo da sua casa e das outras pessoas para outro lugar,
por exemplo. Após contextualizar esse conhecimento prévio com os conhecimentos
científicos sobre decomposição e reciclagem, por exemplo, a criança pode questionar
uma pessoa que joga lixo na rua ou que acumula lixo em um lote vazio. Pode começar a
pensar porque não faz coleta seletiva em casa, ou mesmo se fizer, porque o lixeiro leva
tudo junto. Esse aluno pode ainda passar a intervir no meio em que está inserido
pensando em reciclar uma embalagem vazia para diminuir o lixo no meio ambiente, ou
ainda juntar latinhas, garrafas ou caixas separadamente em sua casa para depois levar
tudo junto para quem faz reciclagem na cidade.
Dessa forma, ainda que ela não conheça por completo o processo de
decomposição ou reciclagem, nem possua os conhecimentos mais elaborados, os termos
mais rebuscados da ciência e dos procedimentos científicos, as crianças podem, desde
os anos iniciais, intervirem no meio em que vivem. Isso porque já iniciaram o processo
de construção do conhecimento científico, que no decorrer dos anos escolares pode se
tornar mais amplo e transformador.
[...] compreender as bases do funcionamento do mundo natural
implica que os estudantes construam ideias cada vez mais amplas e
profundas que darão sentido ao mundo a sua volta, indo desde de
ideias pequenas de suas próprias experiências cotidianas e de
experiências realizadas na escola até ideias grandes, com maior poder
explicativo e preditivo (FURMAN; PODESTÁ, 2014, p.42, tradução
nossa).

ligada ao fumo, além de obrigar as empresas de cigarro a colocar nas embalagens do produto avisos de
advertência sobre o consumo do mesmo.
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Nesse processo de conscientização existe a força da curiosidade e da pergunta.
Paulo Freire se considerava um curioso e em diversas obras destacou a importância da
curiosidade epistemológica como uma necessidade natural do ser humano. Ele definiu a
curiosidade como uma ação da mente curiosa que, se constantemente incentivada, se
desenvolverá produzindo conhecimento, reflexões e ações de mudança (FREIRE;
NOGUEIRA, 2001, p.188). A curiosidade é que faz com que o aluno consiga entender o
conhecimento proposto para, futuramente, agir sobre ele usando-o ou transformando-o
em benefício próprio ou coletivo. Se o aluno não se interessa ou não fica curioso sobre
determinado assunto, muito provavelmente ele apenas irá memorizar a informação, não
conseguindo construir um conhecimento científico e nem tomando consciência sobre o
assunto.
Mas essa curiosidade deve ser incentivada para além de uma curiosidade
ingênua, para uma curiosidade que leve à reflexão e ação do indivíduo na e sobre a
sociedade, pois sendo curiosos “produzimos conhecimento e não apenas mecanicamente
o armazenamos na memória” (FREIRE, 1994, p.148). Ainda segundo Freire, a
curiosidade e o direito da pergunta deveriam ser garantidos às crianças como garantia da
possibilidade de aprender, refletir e agir, pois
As crianças precisam crescer no exercício desta capacidade de pensar,
de indagar-se e de indagar, de duvidar, de experimentar hipóteses de
ação, de programar e de não apenas seguir os programas a elas, mais
do que propostos, impostos. As crianças precisam ter assegurado o
direito de aprender a decidir, o que se faz decidindo. Se as liberdades
não se constituem entregues a si mesmas, mas na assunção ética de
necessários limites, a assunção ética desses limites não se faz sem
riscos a serem corridos por elas e pela autoridade ou autoridades com
que dialeticamente se relacionam (FREIRE, 2000, p.58,59).

Essa curiosidade pode ser o ponto mais favorável para o ensino de ciências nos
anos iniciais. Atualmente para ingressar no primeiro ano do Ensino Fundamental a
criança precisa ter seis anos4. Assim, o aluno do primeiro ciclo, em idade regular na
escola, tem entre cinco e nove anos de idade, o que compreende parte da infância. Quem
já trabalhou ou conviveu com crianças já pôde perceber a curiosidade aguçada e
constante das mesmas. Não se cansam de perguntar o porquê, mesmo que os adultos se
mostrem impacientes em respondê-las. Estão sempre disponíveis para testar suas
4

Com a Lei 11.114 de 16 de maio de 2005 que alterou o art. 32 da LDB 9.394/96, torna-se obrigatória a
matrícula de crianças de 6 anos de idade completos até 30 de junho do ano em que ocorrer a matrícula no
EF. Em 06 de fevereiro de 2006 a Lei 11.274 alterou a durabilidade do EF de oito para nove anos e
estabeleceu o prazo para a mesma seja implementada por Estados e Municípios até 2010.
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hipóteses (LIMA; MAUÉS, 2006, p.171). Tudo que as cercam é interessante, diferente,
desperta a imaginação, a curiosidade e perguntas simples, de respostas às vezes
complicadas.
A cantora Paula Toller representou bem isso em sua música “Oito anos”
(TOLLER; DUNGA, 1998). Na letra da canção, são apresentadas perguntas feitas pelo
filho de oito anos da cantora, que vão desde “Onde estão meus primos?” até outras mais
complexas como “Por que as unhas crescem?” ou “de que são feitas as nuvens?”.
Todas essas perguntas fazem parte do desenvolvimento infantil e da necessidade de
entender o mundo.
Na infância as crianças ainda estão construindo, entre outras coisas, suas
concepções de mundo e de si. Talvez por isso seja “notória a curiosidade natural de
quase todas as crianças pelas coisas da Natureza. É muito raro que não gostem de saber
ou não se interessem por descobrir como funcionam as coisas e os bichos” (CANIATO,
2003, p.46). Além da curiosidade pelas coisas da natureza, nos dias atuais as crianças
também são curiosas com as tecnologias, seus artefatos e infinitas possibilidades, que
também é uma área contemplada nos PCNs em Ciências Naturais. Essa curiosidade
inclusive pode ser a resposta para entender porque as crianças têm mais facilidade com
artefatos tecnológicos, pois, além dos mesmos fazerem parte do cotidiano deles desde
sempre como algo comum, eles são curiosos em relação aos mesmos. Essa curiosidade,
esse encantamento infantil pela realidade à sua volta e pelo que é novo e desconhecido,
é que faz com que o ensino de ciências seja pertinente para crianças, já que muitos
destes fenômenos podem ser explicados através da Ciência que por sua vez pode ser um
estímulo para querer perguntar e aprender mais.
No entanto, no âmbito escolar o que se percebe é uma redução, senão castração
da curiosidade. Percebe-se os alunos chegando na escola com uma curiosidade à flor da
pele que vai se dissipando no decorrer dos anos escolares. Os alunos geralmente são
cobrados a ficarem mais quietos, menos participativos, sempre ouvindo, muitas vezes,
sem entender ou sem conseguir perceber um propósito no conteúdo ensinado.
Se por um lado é evidente que as crianças gostam de saber os como e
os porquês, por outro lado não é menos evidente que à medida que
avançam na escolaridade o entusiasmo e o gosto por saber,
respectivamente relacionado com as coisas da ciência, vai
declinando. [...] Acontece que no mais das vezes a Ciência é mesmo
abordada através de tema ou aspectos que não podem interessar.
Frequentemente ela é apresentada em forma de memorização
(decoreba) de coisas irrelevantes: verdadeiras “jóias de cultura
inútil” (CANIATO, 2003, p.46).
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A curiosidade presente nas crianças precisa então ser instigada para aflorar a
conscientização de si e do meio em que vivem. Em contato com o ensino de ciências
elas têm a oportunidade de ampliarem esse leque de explicações e de se reconhecerem
como indivíduos capazes de imaginar, aprender, compreender, investigar, refletir e
futuramente agirem como transformadores da sociedade. E essa instigação à pergunta e
à curiosidade devem ser ressaltadas como um incentivo ao ensino de ciências nos anos
iniciais.
A relação da curiosidade e do saber com a reflexão e ação são características da
busca por uma consciência crítica. Contudo, sabemos que isso não é uma tarefa fácil,
especialmente nos anos iniciais. Há na escolarização tradicional certo cerceamento da
criatividade. Assim sendo, penso que um ensino mais direcionado às perguntas, às
dúvidas, à curiosidade, ao movimento que se faz para respondê-las, seria mais
interessante e conscientizador. Mas não uma pergunta - pela pergunta, de resposta
pronta, simples e reproduzida, mas, uma pergunta que busque e produza conhecimento
(FREIRE, 1985, p.24).
Diversas vezes o ensino de ciências (e outras disciplinas) fica “preso” a
perguntas e respostas prontas e únicas, como se o conhecimento já estivesse pronto e
acabado. Talvez este seja o grande desafio às escolas ao ensinar ciências: superar o
dogmatismo, como a própria Ciência já o fez visto que a “marca da Ciência de nossos
dias é a incerteza” (CHASSOT, 2007, p.42). Isso talvez só seja possível com uma
mudança na percepção e formação do docente.
Considerando que pergunta gera resposta e a resposta pode – e deve - gerar
outra pergunta e isso torna o diálogo um elemento fundamental nas aulas de ciências. O
professor não precisa necessariamente ser o detentor absoluto do poder, do
conhecimento e da fala. Contudo, como peça intermediária entre os currículos e
propostas pedagógicas impostas às escolas e aos alunos, o professor é um sujeito
importante nesse processo de ensinar ciências. Considerando as perspectivas freireanas
de alfabetização de adultos, pensaremos em uma reação aos modelos de transmissão, em
um ensino pela pergunta, com atividades nas quais os alunos sejam estimulados a
perguntarem, observarem o mundo natural e tirarem conclusões a partir de seus próprios
conhecimentos e experiências.
Nesta abordagem, o professor tenderia a entender que seu papel na sala de aula
não se reduz a transmitir conteúdo. Segundo Harlan e Rivkin (2002), o professor tem
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quatro papeis fundamentais no ensino de ciências na Educação Infantil, os quais se
aplicam também aos anos iniciais do ensino fundamental. São eles: Facilitador,
Catalisador, Consultor e Modelo.
No Papel de Facilitador o docente planejaria as atividades, experiências e
ambientes, separando materiais e dinâmicas para favorecer a aprendizagem. Se o
professor for ensinar sobre plantas, por exemplo, ele pode pensar que uma aula na horta
da escola pode ser mais significativa e proveitosa, pode propor experimentos que
comprovem a necessidade da água e do sol para a sobrevivência das plantas, ou quem
sabe ainda, organizar um passeio a um horto ou jardim próximo à escola para
observação e registro dos tipos de plantas e suas diferenças.
No papel de Catalisador, o docente precisaria encorajar favorecer e perceber nos
alunos os aspectos positivos de aprendizagem, reforçando a capacidade de os mesmos
entenderem e buscarem respostas para diversas situações, despertando o lado intelectual
dos mesmos. Ainda pensando no tema plantas, o professor poderia estimular os alunos a
plantar um jardim, ou uma pequena horta na escola ou em casa, por exemplo.
Já o papel de Consultor estaria pautado na ação de oferecer apoio, informações,
ouvir e responder de forma simples, além de auxiliar na formulação de novos
questionamentos. Durante uma aula sobre a importância da água e da chuva, não é
incomum que os alunos perguntem de onde vem a água da chuva, por exemplo. Ao
invés de interromper o processo de construção de conhecimento das crianças dizendo
que a chuva não é o que está sendo estudado, ou que no ano seguinte o aluno irá
aprender sobre o tema, nessa proposta o professor responderia (ainda que sucintamente)
a dúvida do aluno e o incentivaria a observar o que acontece antes das chuvas, como o
tempo fica, por exemplo, incentivando-a a levantar hipóteses de por que a chuva
acontece.
Por fim o Papel de Modelo, no qual o professor demonstraria que a curiosidade
e a criatividade são importantes para o processo de ensino-aprendizagem. Continuando
com o tema plantas, se o professor também planta uma mudinha ou conta sobre uma
planta que conheceu e que pesquisou para saber mais sobre ela, por exemplo, ele estará
incentivando seus alunos a serem mais curiosos e ávidos a experimentar.
Esses quatro papéis se enquadram como processo de ensino de ciências para os
anos iniciais do EF, pois, promove a curiosidade, estimula o hábito de perguntar, e pode
levar a construção de um conhecimento mais significativo.
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Desse modo, “é importante que o professor tenha sempre presente a ideia de que
a curiosidade e a inteligência devem constantemente ser provocadas e até desafiadas”
(CANIATO, 2003, p. 89). Porém, esse incentivo precisa ser feito com cautela para que
excessos não sejam cometidos. Imaginemos uma pessoa que adora ler. Que lê livros e
mais livros com prazer. Quando lhe é determinada uma leitura obrigatória nem sempre a
mesma se faz prazerosa, pois a ansiedade e a responsabilidade tornam a leitura árdua.
Assim também pode acontecer com uma provocação constante ao questionamento.
Depois do processo de conscientização pela pergunta, pelo questionamento,
Freire acredita que “toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde, uma ação”
(FREIRE, 1967, p.112). O indivíduo passa a ser capaz de realizar inferências, de
modificar o seu mundo, transformá-lo:
A consciência do mundo, que viabiliza a consciência de mim,
inviabiliza a imutabilidade do mundo. A consciência do mundo e a
consciência de mim me fazem um ser não apenas no mundo, mas com
o mundo e com os outros. Um ser capaz de intervir no mundo e não só
de a ele se adaptar. É neste sentido que mulheres e homens interferem
no mundo enquanto outros animais apenas mexem nele. É por isso que
não apenas temos história, mas fazemos história que igualmente nos
faz e nos torna, portanto, históricos (FREIRE, 2000, p. 20).

Essa seria a libertação do aluno que não só aprende, mas relaciona e questiona o
conhecimento, como também repele o que lhe é imposto, e argumenta criando uma nova
realidade. “Os alunos assumem uma postura crítica na medida em que compreendem
como e o que constitui a consciência do mundo” (FREIRE; MACEDO, 2013, p.82).
Educar pode ser considerado “entre as Ações Humanas, aquela que é mais
política, queiramos ou não” (CANIATO, 2003, p.63). Portanto, é essencial que o
professor se perceba como agente transformador da realidade e um dos responsáveis por
levar o aluno a compreender, refletir e intervir em sociedade. Deste modo, o ensino de
ciências possibilitaria ao aluno confrontar posições e conhecimentos e não os camuflar.
Esse tipo de reflexão e ação pode ser praticado inclusive nos anos iniciais do EF.
Voltando ao exemplo do tema plantas, se o professor incentivou os alunos a plantarem,
e a perceberem a importância das plantas para a manutenção do meio ambiente e da
vida humana, é recomendável que ele desperte nas crianças também a importância de
agirem nesse sentindo. Situações de podas incorretas, extinção de áreas verdes no bairro
ou até mesmo na escola, podem ser monitoradas e questionadas pelos alunos. Feiras de
ciências e exposição de plantas cultivadas pelos alunos, palestras e exposições para
explicar a importância das plantas, envolvendo a comunidade, também podem ser
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formas de os alunos, já nos anos iniciais, agirem sobre o meio em que vivem de forma
reflexiva. Diversos outros temas como cuidado como corpo, alimentação, meio
ambiente, pertinentes aos anos iniciais também podem gerar essas e outras ações por
parte dos alunos.
Assim, para colocar essa proposta de ensino de ciências em prática, o professor
precisaria mais que anunciar, denunciar e, talvez, até desobedecer a currículos impostos
(CHASSOT, 2014, p.56). Um professor precisaria de um posicionamento político para
conduzir os alunos a terem contato com os mais diversos conhecimentos, teorias,
culturas e possibilidades do mundo que os cerca, levando-os a um diálogo do qual eles
poderão ampliar suas percepções e aguçar suas reflexões e ações. E para tal
envolvimento e ação do professor se faz necessário uma
Autonomia profissional, independência intelectual suficiente, não para
evitar os influxos contaminantes dos interesses, dos valores e das
tendências do contexto social, mas para compreendê-los, situá-los e
procurar sua transformação consciente para valores explícitos e
publicamente debatidos e aceitos (GÓMEZ, 2001, p.196).

Outro ponto importante a ser lembrado é que o ensino de ciências nos anos
iniciais se dará, de forma concomitante ou até mesmo anterior à leitura e escrita, assim,
o professor precisa lançar mão de métodos criativos para promover os registros que são
essenciais e indispensáveis nesta fase escolar. Alguns podem ser feitos de modo oral,
em áudio, vídeo, desenho ou frases. A forma de trabalhar ciências nesta fase escolar
também pode envolver uma diversidade de recursos como: teatro, música, pinturas, etc.
Mesmo a leitura, ainda que feita pelo professor, pode ser diversificada apenas
alternando os gêneros textuais: um conto, uma letra de uma música, um poema, história
em quadrinhos, jornais.
Apesar de estarem ainda num processo de introdução e inicialização da
construção do conhecimento científico, revistas com conteúdo científico também são
interessantes no ensino de ciências nos anos iniciais. A Revista Ciência Hoje Para
Crianças é um bom exemplo de publicação com textos de linguagem científica, escrita
especialmente para o entendimento das crianças, ricamente ilustrada e encontrada em
boa parte das escolas públicas. É a oportunidade de apresentar aos alunos um gênero
textual científico, e começar a familiarizá-los com termos mais técnicos e conceituais e
com isso não desmerecer a capacidade de entendimento e reflexão do aluno como
propõe Freire (2008), provendo a possibilidade de leitura de várias linguagens, textos e
contextos.
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É claro que a conscientização e a ação enquanto partes desse processo de ensino
de ciências nos anos iniciais terão espaços reduzidos quando comparados às
necessidades e possibilidades da democratização do conhecimento, mas nem por isso
deverão deixar de existir e serem trabalhados já nos anos iniciais do ensino
fundamental. A conscientização e as ações acontecerão dentro das possibilidades e do
desenvolvimento escolar dos alunos e aumentarão gradativamente conforme eles forem
construindo seu processo de conhecimento relacionando-os com o seu meio.
Nossa reflexão sobre o ensino de ciências apresentada neste capítulo tem
familiaridade com a proposição da formação continuada para Ciências Naturais do
Pacto Nacional Pela Alfabetização Na Idade Certa – PNAIC, que é um curso de
formação continuada de professores dos anos iniciais, como veremos na sequência.

1.4 O CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

O termo Alfabetização Científica é relativamente recente. Acredita-se que Paul
Hurd foi o primeiro a usar o termo na expressão em inglês “Scientific Literacy” no livro
intitulado “Science Literacy: Its Meaning for American Schools” publicado em 1958
(SASSERON; CARVALHO, 2011). Hurd definiu a Alfabetização Científica como uma
possibilidade de utilização da Ciência para promover mudanças políticas e sociais
necessárias à vida humana (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001).
Já segundo Shen (1975 apud LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001), a
Alfabetização Científica é um pouco mais complexa e envolve desde conteúdos
cotidianos, como o preparo de uma receita, até os conhecimentos de leis da Física. Shen
estabeleceu três noções para seu conceito de Alfabetização Científica: a prática, a cívica
e a cultural. A Alfabetização Científica Prática estaria, como o nome sugere,
relacionada a questões práticas do cotidiano humano como alimentação, higiene e
saúde, por exemplo; a Alfabetização Científica Cívica consiste na capacidade de tomar
decisões por meio do conhecimento científico, como participar de um processo
democrático; e, por fim, a Alfabetização Científica Cultural, na qual uma pequena
parcela da população aprofunda seu conhecimento científico visando resolver
problemas cotidianos, mas almejando ampliar caminhos entre culturas científicas e
humanas, como os engenheiros, por exemplo.
Outro ponto de vista é apontado por Bybee (apud LORENZETTI;
DELIZOICOV, 2001) que apresenta três aspectos evolutivos: Primeiro o aspecto
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Funcional, que consiste na aquisição dos termos e palavras científicas; depois o
Conceitual e Processual, que seria a compreensão dos processos científicos; e, por fim,
a Multidimensional, na qual o indivíduo usaria o conhecimento dos níveis anteriores
para solucionar problemas do cotidiano.
Todos esses conceitos de alfabetização Científica lhe conferem um sentido
polissêmico, o qual fica ainda mais evidente em obras nacionais, a começar pela própria
utilização ou não do termo para se referir a significado semelhante. Encontramos
autores que usam a expressão Alfabetização Científica (Lorenzetti; Delizoicov, 2001;
Chassot, 2014, Sasseron; Carvalho, 2011), outros que usam o termo Letramento
Científico (Mamede; Zimmermann, 2005; Santos, 2007; Santos; Mortimer, 2001),
alguns usam “Enculturação Científica” (Carvalho, 2007, Mortimer; Machado, 1996), e
há ainda aqueles que usam a denominação “Educação Científica” (Demo, 2013; Santos,
2007).
No caso dos usos de alfabetização e letramento científico, a utilização dos dois
termos parece, num primeiro momento, estar associada aos conceitos de alfabetização e
letramento desenvolvidos por Magda Soares (1998) no campo linguístico. Segundo a
autora, a alfabetização seria “o processo de aquisição do código escrito, das habilidades
de leitura e de escrita” (SOARES, 1985, p.20). Já o conceito de letramento propõe a
aprendizagem da língua associada ao uso social da escrita e suas consequências
culturais, econômicas e cognitivas (SOARES, 2004, p.14).
Transpondo esse significado para o ensino de ciências, a alfabetização científica
seria a aquisição de termos, nomenclaturas e da capacidade de ler/interpretar e escrever
segundo o estilo literário usual da ciência, e o letramento científico estaria mais voltado
para a aquisição das habilidades de comunicação e expressão social do conhecimento
científico.
No entanto, mesmo os autores que usam o termo alfabetização científica
parecem ter um conceito mais próximo ao sentido de Letramento nos “moldes”
propostos por Soares. É o caso, por exemplo, do autor Áttico Chassot, como podemos
perceber no trecho abaixo:
Poderíamos considerar a alfabetização científica como um conjunto de
conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma
leitura do mundo onde vivem. [...]. Assim como exige-se que
alfabetizados em língua materna sejam cidadãs e cidadãos críticos[...]
seria desejável que os alfabetizados cientificamente não apenas
tivessem facilitada a leitura do mundo em que vivem, mas

39
entendessem as necessidades de transformá-lo, e transformá-lo para
melhor. (CHASSOT, 2014, p. 62)

Já o conceito de enculturação científica é desenvolvido dentro de um
pensamento como possibilidade de inserção do aluno em uma cultura científica, em seus
termos, procedimentos e metodologias. Carvalho define a enculturação como
“entendimento das relações existentes entre ciência e sociedade, a compreensão da
natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática e a
compreensão básica de termos e conceitos científicos fundamentais” (CARVALHO,
2007, p.29). Esse conceito envolve tanto alfabetização quanto letramento, no sentido
proposto por Magda Soares.
Temos ainda a educação científica que para Demo seria mais completa e
formativa, enquanto a alfabetização científica seria uma iniciação do processo (DEMO,
2013, p.37). Já Santos (2007, p.48) compreende a educação científica como uma união
entre alfabetização e letramento numa perspectiva social.
A proposta do PNAIC trabalha com o conceito de alfabetização científica mais
próxima à ideia de letramento, apoiando-se inclusive nos textos de Áttico Chassot.
Detalharemos um pouco mais sobre esta proposta do decorrer do capítulo seguinte.
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CAPÍTULO 2 – O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO
NA IDADE CERTA E O ENSINO DE CIÊNCIAS
A formação permanente das educadoras, que implica a
re-flexão crítica sobre a prática, se funda exatamente
nesta dialeticidade entre prática e teoria. Os grupos de
formação, em que essa prática de mergulhar na prática
para, nela, iluminar o que nela se dá e o processo em
que se dá o que se dá, são, se bem realizados, a melhor
maneira de viver a formação permanente (Paulo Freire,
2008, p.74).

Os cursos de Pedagogia e Normal Superior que formam os docentes para os anos
iniciais têm características generalistas que podem causar certas lacunas na formação,
fazendo com que estes se sintam despreparados para lecionar disciplinas como ciências,
por exemplo, como afirmam Bríccia e Carvalho na citação abaixo:
(...) apenas a formação inicial e a pequena inserção de Ciências nesse
momento não têm sido suficientes para inserir o professor em
conhecimentos no que diz respeito a: novas metodologias;
conhecimento de conteúdos da disciplina; discussões epistemológicas
sobre o conhecimento científico; entre outros conhecimentos
específicos da área. Tudo isso ressalta a necessidade da formação
continuada (BRÍCCIA; CARVALHO, 2016, p.4)

Por isso, os cursos de formação continuada precisam ser incentivados e estar
sempre presentes. A formação continuada é uma oportunidade de dialogar prática e
teoria, mas podemos pensar além. Essas formações podem ser um tempo para
convivência, troca de experiências, renovações de práticas pedagógicas e o mais
interessante, um tempo para que o docente tenha um distanciamento de sua prática e
possa questionar e buscar novas alternativas.
Neste capítulo vamos dialogar um pouco sobre uma dessas propostas de
formação continuada: o PNAIC. Falaremos sobre como ele foi criado, sua estrutura e a
proposta de formação continuada para o ensino de ciências.
2.1 – CONHECENDO O PNAIC
Desde o final do século XIX a educação ganhou destaque como “umas das
utopias da modernidade” (MORTATTI, 2006, p.2). Principalmente com a proclamação
da República, a leitura e escrita passaram a ser instrumento para aquisição de saber e
desenvolvimento social. Assim, consequentemente, iniciaram-se também as disputas
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pelo “domínio” dos métodos de alfabetização – consequentemente do poder e das
informações – a serem repassadas e aprendidas nas escolas.
Mortatti (2006) divide em quatro momentos essa disputa: 1º) Metodização do
ensino

da

leitura,

baseado

em

um

ensino

com

métodos

sintéticos;

2º)

Institucionalização do método analítico: baseado em um ensino, como o próprio nome
sugere, mais analítico; 3º) Alfabetização sob medida: baseada em métodos mistos ou
ecléticos; 4º) Alfabetização: construtivismo e desmetodização, que compreendem
propostas baseadas em cartilhas construtivistas e sócio-construtivistas ou construtivistainteracionais. Dentro dessa última proposta, já na década de 80, podemos observar o
movimento das autoridades educacionais – ligadas ao governo - na tentativa de garantir
que suas propostas fossem aceitas pelos docentes, através das políticas públicas
educacionais de formação de professores.
Depois da LDB 9.394 de 1996 e dos PCNs após 1997, começou a ser elaborado
o Plano Nacional da Educação – PNE, o qual só foi aprovado em 9 de janeiro de 2001
quando o então presidente da república Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei nº
10172. Cabe aqui ressaltar que essa aprovação só aconteceu após uma pressão de
educadores, estudantes e outras entidades diversas.
Com vigência de 2001 a 2010, o PNE estabelecia 20 metas a serem alcançadas.
Os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam utilizar o PNE como base para
desenvolver seus próprios planos decenais. A valorização do professor, através da
criação do Piso Nacional e de um plano de carreira para o Magistério foi um ponto de
destaque no PNE.
Em um movimento para garantir o cumprimento dessas metas, os governos
começaram a criar os programas de formação docente, como o Pró-Letramento5, por
exemplo. Contudo, a meta número cinco – Alfabetizar todas as crianças até, no
máximo, os oito anos de idade, exigiu um esforço dos Governos Federal e Distrital
juntamente com governos Estaduais e Municipais, que se uniram num “pacto” para

5

O Pró-Letramento - Mobilização pela Qualidade da Educação - foi um programa de formação
continuada de professores que tinha por objetivo melhorar a qualidade de aprendizagem da
leitura/escrita e matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. O programa era uma
parceria entre o MEC, as universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada
e contava ainda com a adesão dos estados e municípios. O Pró-Letramento funcionava na
modalidade semipresencial, utilizando material impresso e em vídeo. Os professores eram
acompanhados a distância, por tutores - professores orientadores. Os cursos de formação
continuada oferecidos pelo programa tinham duração de 120 horas com encontros presenciais e
atividades individuais com duração de 8 meses. (MEC http://portal.mec.gov.br/pro-letramento)
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alcançar a determinada meta, dando origem ao Pacto Nacional Pela Idade Certa PNAIC.
Assim, o PNAIC foi criado com o slogan: “Pacto Nacional Pela Alfabetização
na Idade Certa: toda criança alfabetizada até os 8 anos” e lançado pela presidenta Dilma
Rousseff em âmbito nacional no dia 08 de dezembro de 2012. A Medida Provisória
número 586, de oito de novembro de 2012, dispunha sobre os aspectos técnicos e
financeiros do programa.
O PNAIC foi inspirado em um programa desenvolvido no estado do Ceará em
2004, mais especificamente, na cidade de Sobral, o qual buscava diminuir o número de
crianças não alfabetizadas até o terceiro ano do Ensino Fundamental (GUERREIRO,
2013). O programa obteve resultados positivos expressivos e por isso, em 2007, por
meio do deputado Estadual Ivo Gomes, passou a ser oferecido em todo estado do Ceará
recebendo o nome de Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa – PAIC, que originou
também o nome PNAIC no âmbito nacional.
Desenvolvido pelo Ministério da Educação – MEC, logo que foi criado contou
com a adesão de todos os 27 estados brasileiros e de 5240 municípios. Começou a ser
oferecido aos professores atuantes nas redes municipais e estaduais que aderiram ao
programa já nos primeiros meses de 2013.
As ações do PNAIC se enquadram em quatro eixos: formação continuada
presencial para professores alfabetizadores e seus orientadores de estudo; materiais
didáticos, literários, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias educacionais;
avaliações sistemáticas; gestão, controle social e mobilização.
Com o objetivo principal de alfabetizar todas as crianças até os oito anos de
idade, ou seja, até o terceiro ano do Ensino Fundamental, e tendo como sua maior ação
a formação dos docentes, ficou mais conhecido como um curso de educação continuada.
Assim, os encontros presenciais e as demais ações funcionaram como uma espécie de
“coadjuvantes” nesta direção.
Os materiais didáticos foram distribuídos em publicações nomeadas como
Cadernos de Formação, as quais foram entregues aos professores em versão impressa e
digitalizada no site do MEC. Além desses cadernos, as escolas também receberam
materiais auxiliares como livros de literatura apropriados aos anos iniciais do EF, livros
pedagógicos, dicionários, jogos pedagógicos e softwares educacionais.
Os conteúdos propostos no PNAIC estão vinculados aos Direitos de
Aprendizagem, presentes no documento intitulado “Elementos conceituais e
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metodológicos para a definição dos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento do ciclo de alfabetização” (BRASIL, 2012). Esse documento recebeu
algumas críticas por seu título. Para Saviani (2013), o documento não levou em conta as
condições da escola e dos professores. Segundo ele, a expressão “direitos de
aprendizagem” não é apropriada e carrega mais deveres ao professor. Para Flôr e
Andrade (2015), a polissemia do termo sugere uma relação direta com deveres, no caso
dos professores, permitindo cobranças e acarretando um peso para a proposta de
alfabetizar. Assim, segundo as autoras seria considerável,
(...) a necessidade de, nos Documentos Norteadores, trabalhar um
pouco mais nas condições de sedimentação e nas margens da
produção de sentidos para o termo Direitos de Aprendizagem, a fim de
que estes não tornem a relação professor/estudante/conhecimento
demasiado pesada e mesmo legalista, no sentido de ensinar apenas
para cumprir com os direitos. Tal conceituação pode trazer leveza para
o termo ao compreender as condições de produção de sentidos para os
direitos e vinculá-los às possibilidades de ensino e trabalho nas
articulações entre as diferentes componentes curriculares, por exemplo
(FLÔR; ANDRADE, 2015, p.225).

Os direitos de aprendizagem são apresentados neste documento de forma geral e
por áreas, perfazendo um total de trinta direitos . Para garanti-los, o documento traz 256
objetivos de aprendizagem distribuídos ao longo de vinte eixos temáticos, os quais
devem ser introduzidos, aprofundados e consolidados no decorrer dos três anos iniciais
do FF.
É uma sobrecarga para os professores que precisam alfabetizar trabalhando 256
objetivos. Se pensarmos somente de uma forma matemática, considerando que o ano
letivo tem 200 dias, seria mais de um objetivo a ser trabalhado por dia no processo de
alfabetização. Assim, alfabetizar até os oito anos de idade passa a ser uma meta
necessária, mas alcançável somente com um esforço do professor.
Assim, sem um norte apontado pelos documentos balizadores do
PNAIC, o que temos muitas vezes são professoras e professores,
imersos no jogo linguístico, trabalhando na tensão entre os direitos das crianças – e seus deveres. Nada demais, a não ser pelo fato de que
os Documentos apontam Direitos de aprendizagem por componente
curricular (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas,
Ciências da Natureza, Arte e Educação Física), a serem trabalhados
simultaneamente no ciclo de alfabetização. Isso traz para a tarefa da
alfabetização um peso enorme, decorrente do funcionamento
discursivo pelo qual, na tensão direitos/deveres, quem não garante o
cumprimento dos deveres está sujeito a sanções e penalidades (FLÔR;
ANDRADE, 2015, p.225).
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Essa sobrecarga de responsabilidade para o professor é uma característica
marcante no programa, visto que o sucesso gira em torno do esforço do professor em
aprender e repassar as orientações do programa, direito por direito, para que o aluno
obtenha êxito. O que contradiz toda a parte teórica dos materiais de formação do
PNAIC que estimula a autonomia do professor.
Sob a orientação desses direitos de aprendizagem, a formação continuada dos
professores alfabetizadores do PNAIC foi planejada inicialmente para acontecer nos
anos de 2013 e 2014, sendo que no primeiro ano ela teria como foco principal o ensino
de Português e no ano seguinte de Matemática. O programa foi criado com a seguinte
estrutura:
FIGURA 1– Organograma dos Participantes do PNAIC.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora baseada em BRASIL (2014)

A formação aconteceria em todo o país sob a supervisão de alguns polos
envolvendo uma instituição de ensino superior - IES. Dentre os professores da IES
responsável por ser o polo da formação, era escolhido, por processo seletivo, um
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professor que seria o Coordenador Geral da Instituição de Ensino Superior no PNAIC.
Ainda no corpo docente da universidade eram escolhidos: o professor formador, sendo
dois formadores para cada vinte e cinco orientadores de estudos; o supervisor, sendo um
para cada cem orientadores de estudo; o coordenador adjunto, sendo um para cada área
de conhecimento (português e matemática).
Já no Município onde o PNAIC acontecia tínhamos: os coordenadores locais,:
sendo um por município para até cinquenta orientadores de estudos; os orientadores de
estudos, sendo um para cada conjunto de vinte e cinco professores alfabetizadores,
podendo chegar até o máximo de trinta e quatro; e os Professores Alfabetizadores. Esses
profissionais também eram escolhidos por meio de processo seletivo realizado entre os
servidores efetivos no município, os quais, de preferência, tivessem feito parte do Próletramento.
Todos os participantes do programa receberam uma bolsa de estudos de acordo
com suas atribuições, com valores entre duzentos e dois mil reais, distribuídos segundo
a portaria 1.458, de 14 de dezembro de 2012.
Com relações às avaliações, a participação no PNAIC é avaliada de acordo com
o preenchimento, obrigatório, das planilhas na plataforma digital e os relatos de
experiência.
Após ingressar no curso, o professor alfabetizador deveria fazer um cadastro no
Sistema Integrado de Monitoramento e Controle – SIMEC. Esse sistema, oferecido pelo
MEC, tinha espaço para um cadastro pessoal e profissional e algumas abas, que eram
renovadas mês a mês, onde o professor alfabetizador deveria registrar dados sobre seus
alunos, o índice de leitura e escrita, e as atividades desenvolvidas com os alunos no
decorrer do programa.
Como instrumento avaliativo geral e fator condicionante para o recebimento do
certificado de conclusão do curso, era exigido ainda um Relato de Experiência no final
o curso. Neste Relato, o professor tinha a opção de relatar um procedimento e/ou um
projeto específico, desenvolvido sob as orientações do PNAIC.
Os progressos dos alunos eram avaliados pela Avaliação Nacional de
Aprendizagem – ANA, umas das ações do programa. Aplicada pela primeira vez 2013,
a ANA foi criada no contexto do PNAIC e direcionada aos alunos do 3º ano do ensino
fundamental, período que, segundo a proposta do PNAIC, todas as crianças com oito
anos deveriam estar alfabetizadas linguística e matematicamente. A ANA foi aplicada
nos anos de 2013 e 2014, não aconteceu em 2015 e foi retomada em 2016.
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Sobre a carga horária, O PNAIC 2013 teve uma carga horária de cento e vinte
horas distribuídas em doze horas mensais. Em 2014 houve um aumento de quarenta
horas que deveriam ser utilizadas em atividades de reforço, perfazendo um total de
cento e sessenta horas distribuídas em no máximo doze horas mensais. Em 2015, 2016 e
2017, essa carga horária foi reduzida gradativamente para a média de 80 horas.

2.2 O PNAIC E O ENSINO DE CIÊNCIAS
Após a proposta inicial de dois anos de formação de professores em 2013 e
2014, trabalhando com alfabetização linguística e matemática, respectivamente, o
PNAIC se consolidou em 2015. Com a proposta de retomar alguns pontos das ações
desenvolvidas, o programa também buscou contemplar questões envolvendo Currículo,
a Criança, Interdisciplinaridade, Ciências Naturais, Ciências Sociais e Arte. Todos
com direitos de aprendizagem estabelecidos.
Com relação às Ciências Naturais, os direitos de aprendizagem fundamentaramse em quatro eixos: Vida nos Ambientes; Ser humano e Saúde; Materiais e
Transformações; Sistema Sol e Terra (BRASIL, 2012), a serem trabalhados em seis
direitos de aprendizagem:
I.
Encantar-se com o mundo e com suas transformações, bem
como com as potencialidades humanas de interagir com o mundo e de
produzir conhecimento e outros modos de vida mais humanizados.
II.
Ter acesso a informação pertinente à Ciência e conhecê-la como
processo que envolve curiosidade, busca de explicações por meio de
observação, experimentação, registro e comunicação de ideias.
III. Compreender as relações socioambientais locais para a
construção de uma cultura de pertencimento e de convivência
sustentável, em dimensões universais.
IV. Assumir atitudes de admiração, respeito e preservação para
consigo, com outros grupos, com outras espécies e a natureza.
V.
Conhecer ações relacionadas ao cuidado – para consigo mesmo,
com a sociedade, com o consumo, com a natureza, com outras
espécies – como um modo de proteger a vida, a segurança, a
dignidade, a integridade física, moral, intelectual e ambiental.
VI. Inventar, perguntar, observar, planejar, testar, avaliar, explicar
situações, interagindo socialmente para tomar decisões éticas no
cotidiano (BRASIL, 2012, p.106)

Para assegurar que os seis direitos, apresentados anteriormente, sejam
desenvolvidos dentro dos eixos, foram estabelecidos 16 objetivos de aprendizagem
comuns aos quatro eixos. São eles:
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1. Iniciar aproximações com conceitos básicos das ciências como, por
exemplo: sombra, transformações, ciclos.
2. Criar uma atenção informada com o cuidado pessoal, coletivo e
ambiental.
3. Utilizar diversas linguagens, isto é, desenhos, representações, teatros,
música, dança, poesia e outras formas de comunicação para relatar
situações estudadas em Ciências da Natureza.
4. Fomentar o gosto pelos fenômenos da natureza, estimular a
criatividade e estabelecer relações da ciência com outras formas de
linguagem.
5. Reconhecer as contribuições de diferentes grupos no campo cientifico
e tecnológico de modo que promova o entendimento de que todos têm
o direito ao acesso ao conhecimento científico.
6. Ler e interpretar textos de divulgação científica, textos de livros
didáticos e paradidáticos; textos de livros de literatura infantis.
7. Consultar fontes diversas de informações acerca da ciência e da
tecnologia.
8. Levantar hipóteses e propor modos de investigá-las.
9. Coletar dados a partir de observações empíricas, de entrevistas,
pesquisas em sites, livros, jornais, etc.
10. Fazer relações simples entre eventos e fazer previsões sobre causas ou
efeitos daqueles eventos.
11. Desenvolver raciocínio lógico matemático.
12. Desenvolver a capacidade de ordenar, nomear e classificar.
13. Associar situações em que as interações do ser humano ao ambiente
trazem benefícios ou malefícios.
14. Utilizar a aprendizagem de ciências para informar, explicar,
argumentar e se posicionar no dia-a-dia.
15. Respeitar a diversidade de opiniões acerca dos temas de estudo.
16. Reconhecer as contribuições de diferentes grupos no campo cientifico
e tecnológico, de modo que seja promovido o entendimento de que
todos têm o direito ao acesso ao conhecimento científico (BRASIL,
2012, p. 107-108).

Cada eixo tinha ainda seus objetos de aprendizagens específicos que podem ser
introduzidos – i -, aprofundados – a – ou consolidados – c – no decorrer dos anos
iniciais, como podemos observar na figura dois com os objetivos de aprendizagem
específicos do eixo vida nos ambientes.
No total temos para o ensino de Ciências Naturais para os anos iniciais do EF,
dentro do PNAIC, seis direitos de aprendizagem garantidos por cinquenta objetivos de
aprendizagem. Um número alto para uma disciplina deixada de lado inclusive nas
avaliações governamentais desse período escolar. Uma sobrecarga para o professor que
além de alfabetizar, deve se ater a cinquenta outros objetivos em Ciências Naturais.
O caderno oito do PNAIC é aquele destinado às Ciências da Natureza e tem 106
páginas, distribuídas em cinco capítulos com os seguintes títulos: Iniciando a Conversa,
Aprofundando o Tema, Compartilhando, Para Aprender Mais e Sugestões de Atividade.
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FIGURA 2: Eixo Estruturante vida nos ambientes

Fonte: BRASIL, 2012

Em Iniciando a conversa é feita uma breve introdução com as disposições gerais
da formação em Ciências Naturais e traz, como grande objetivo do material, “oferecer
aos professores possibilidades de trabalhar conteúdos ligados às Ciências da Natureza,
considerando diferentes contextos de Alfabetização Científica” (BRASIL, 2015,
Caderno 08, p.7)
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O PNAIC traz diversas vezes em seu material o termo Alfabetização Científica.
Logo no primeiro texto do caderno oito que busca esclarecer os princípios da
alfabetização científica. O texto começa com a definição a ser trabalhada:
“[...] a Alfabetização Científica será concebida como um processo que
deve articular: domínio de vocabulário, simbolismos, fatos, conceitos,
princípios e procedimentos da ciência; as características próprias do
“fazer ciência”, as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e
ambiente e suas repercussões para atender a complexidade do mundo,
possibilitando, assim, às pessoas, atuar, avaliar e até transformar a
realidade” (ROMANATTO; VIVEIRO, 2015, p.7)

Já no segundo capítulo Aprofundando o Tema, o primeiro texto apresentado
Alfabetização científica: um direito de aprendizagem apresenta a Alfabetização
Científica como um processo, algo em construção, e que envolve diversos fatores. A
relação do conhecimento com a sociedade, o ambiente e suas repercussões assim como
a possibilidade do sujeito de avaliar e transformar a sociedade. Após esta construção
inicial do conceito o texto passa a apresentar características relacionadas ao Ensino de
ciências dentro da atividade científica. Segundo os autores a primeira característica está
ligada à curiosidade à pergunta.
A primeira característica da atividade científica é que mobilizamos
conhecimentos quando nos admiramos ou surpreendemos com um
fato, fenômeno ou evento da realidade (física, humana ou
pensamento). Isso nos leva a uma pergunta, um questionamento, e
pode nos impulsionar a uma investigação. Então, temos o foco sobre a
interação entre a curiosidade da mente humana e a realidade do
mundo. A pergunta e a tentativa de buscar uma resposta é aquilo que
move o conhecimento científico (ROMANATTO; VIVEIRO, 2015,
p.10).

Na sequência os autores discorrem sobre como o conhecimento científico é
concebido, considerando as evoluções conceituais e tecnológicas, e que usando a
criatividade, o homem poderia criar novos modelos interpretativos, nas busca de
interpretações que não são verdades absolutas, visto que a ciência hoje já não trabalha
mais com esse conceito. E para desenvolver essa ideia de construção de conhecimento
científico com os alunos o texto sugere perguntas como: “Será que é assim mesmo? Por
que isso acontece?” (ROMANATTO; VIVEIRO, 2015, p.12).
Outra característica do conhecimento científico apresentado no texto, é que não
basta observar e questionar é preciso buscar compreender e dar significado aos
fenômenos e fundamentá-los, fugindo do senso comum.
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Para a Alfabetização Científica é fundamental destacar que, quando
pensamos cientificamente, os resultados precisam ser logicamente
fundamentados. Nesse momento, é comum rompermos com o senso
comum, como as tradições, o místico, o mítico. É claro que o senso
comum, assim como as tradições, podem também conter verdades,
mas elas precisam ser validadas para adquirir caráter científico
(ROMANATTO; VIVEIRO, 2015, p.13)

Nesta parte do texto é colocado em destaque um pequeno texto anexo, referente
ao autor Áttico Chassot, destacando a riqueza dos saberes populares e as possibilidades
de articulação como o conhecimento científico.
A partir daqui o texto começa a ressaltar que a linguagem científica não precisa,
e nem deve, necessariamente ser trabalhada apenas por cientistas, mas que o aluno pode
validá-las e utilizá-las quando faz questionamentos e observações. Ainda nessa parte os
autores expõem também aspectos dos estereótipos construídos sobre os cientistas e
como isso pode afastar os alunos da Ciência.
A Ciência enquanto cultura e direito também é destacada no decorrer do texto,
inclusive enquanto instrumento de valorização do indivíduo em seu meio e na
construção de melhores condições de vida. Os autores ressaltam também a importância
da realização de Feiras de Ciências como espaços de exposição, investigação e debates:

[...] características externas da atividade científica poderiam ser
exploradas a partir do espaço, da organização e do desenvolvimento
de uma Feira de Ciências. Através de projetos didáticos, trabalhando
em grupos, os alunos poderiam escolher temas, questões, desafios,
entre outras problemáticas [...] como também trazer discussões ou
debates sobre temas que interessem à comunidade, favorecendo o
processo de Alfabetização Científica, tanto dos expositores da Feira,
quanto dos seus visitantes (ROMANATTO; VIVEIRO, 2015, p.17).

Para finalizar os autores ainda discorrem brevemente sobre o papel do professor
como “um coordenador, um guia para indica etapas que os alunos devem seguir. Se os
alunos deixam de ser protagonistas, o potencial pedagógico dessa atividades, de “fazer
Ciência”, fica prejudicado” (ROMANATTO; VIVEIRO, 2015, p.17,). E coloca ainda a
necessidade de envolvimento de família e comunidade como parte do processo de
Alfabetização Científica.
O segundo capítulo traz ainda cinco textos de diversos autores, relacionados ao
ensino de ciências como Alfabetização Científica, as práticas em sala de aula, atividades
investigativas, diversidade, leituras, e tecnologia.
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No capítulo três Compartilhando traz dois relatos de experiências, um baseado
na temática animais e outra como tema borboletas. Os relatos são de sequências
didáticas, que é um formato de planejamento proposto dentro do PNAIC, relacionando
Português, Matemática e ciências.
E para encerrar, o caderno de formação para Ciências Naturais do PNAIC
apresenta ainda sugestões de leituras, vídeos, sites e aplicativos no capítulo quatro e
sugestões de atividades no capítulo cinco.
Em todo o material, percebemos relações como ensino de ciências nos anos
iniciais refletido nesta pesquisa no capítulo um com conceitos Freireanos,
principalmente com relação à curiosidade, pergunta e investigação. Também podemos
perceber que a proposta do PNAIC busca compreender o ensino de ciências como um
processo, que deve ser construído ao longo da vida, considerando as questões sociais, e
que pode ser trabalhado já nos anos iniciais do ensino fundamental.
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CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
Obstáculos são aquelas coisas medonhas que você vê
quando tira os olhos do seu objetivo. (Henry Ford, fonte
desconhecida)

As perguntas definidas nesta pesquisa me fizeram perceber o viés qualitativo
desta pesquisa e para responder essas questões, adotei como contexto de investigação o
PNAIC, do qual participaram cinquenta professoras dos anos iniciais do primeiro ciclo
do EF de escolas municipais são-joanenses. O instrumento utilizado para coleta inicial
de dados foi o questionário. Com ele pretendia traçar um perfil dos docentes dos anos
iniciais da cidade e suas percepções e práticas nas aulas de ciências.
No intuito de ter mais informações sobre o PNAIC e ter acesso total aos
materiais e propostas por ele oferecido, também utilizamos a observação participante.
Assim conseguiria ainda o apoio e uma familiaridade maior com os sujeitos da
pesquisa, o que me proporcionaria uma fidelidade maior às percepções dos docentes
sobre a formação continuada e seus materiais.
Com as mudanças no decorrer da pesquisa, inclusive a formação incompleta
para ciências no PNAIC, recorremos também às entrevistas semiestruturadas para
entender melhor as percepções sobre o ensino de ciências e as práticas docentes nos
anos iniciais em São João del-Rei. Depois de transcritas as entrevistas, analisamos os
dados, inclusive dos questionários juntamente com os materiais e a proposta do PNAIC
para compreender suas possíveis transformações nas práticas e percepções docentes,
possivelmente ocorridas por causa do programa.
Algumas informações sobre a educação no município de São João del-Rei foram
conseguidas através de e-mails e encontros com a equipe pedagógica da Secretaria
Municipal de Educação.
A seguir detalharei um pouco mais sobre os instrumentos metodológicos
escolhidos e forma como foram utilizados nesta pesquisa.

3.1 QUESTIONÁRIO

Este primeiro recurso foi utilizado com o propósito de responder as seguintes
perguntas de: qual o perfil dos docentes dos anos iniciais de São João del-Rei? Quais
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são as percepções sobre ciências dos professores alfabetizadores? Como são as práticas
dos docentes dos anos iniciais nas aulas de ciências em São João del-Rei? Quais as
percepções e expectativas com relação ao PNAIC 2015?
Para verificar a aplicabilidade do questionário e possíveis problemas de estrutura
das perguntas, decidi realizar o teste piloto. Como queria atingir um público parecido
com o objetivado na pesquisa, convidei oito professores do primeiro e segundo ano de
uma escola Estadual para responder ao questionário. Em anexo coloquei uma ficha com
questões referentes ao tempo necessário para responder ao questionário e indagações
sobre a clareza de seu conteúdo, grafia e deixei espaços para impressões e comentários.
O teste mostrou a necessidade de realizar algumas mudanças. Com relação à
escrita, tamanho e clareza das questões não identificamos haver problemas, porém
algumas perguntas deixaram dúvidas e/ou apresentaram caráter generalista ou dúbio nas
respostas, pois, conduzia a uma resposta básica de sim o não. Assim, algumas questões
de múltipla escolha passaram a ser dissertativas e argumentativas. Outras ganharam
espaço para justificativas e exemplificação das respostas.
Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o município de São João del-Rei
contava com setenta e dois docentes nos três primeiros anos do Ensino Fundamental em
2015. Destes, cinquenta, aceitaram responder ao questionário.
Por questões que envolviam a rotina e normas específicas de cada escola, a
forma de aplicação dos questionários se deu de maneira diversificada. Algumas escolas
permitiram que eu entregasse o questionário para as professoras. Nestes casos, os
questionários foram aplicados durante reuniões pedagógicas ou em horários de intervalo
dos professores, especialmente quando os alunos estavam na aula de Educação Física.
Em outras escolas, o contato foi somente com as supervisoras, as quais, em sua
maioria, alegaram falta de tempo das professoras e para as reuniões pedagógicas e que,
portanto, não poderiam disponibilizá-lo para a apresentação e realização da pesquisa.
Em algumas instituições, alegaram haver sobrecarga de tarefas dentro do ambiente
escolar e que isto impossibilitava que os professores tivessem disponibilidade para
realização da pesquisa. Nestas escolas, no entanto, as supervisoras concordaram em
receber os questionários que oportunamente foram repassados às professoras e
recolhidos dois ou três dias depois.
Busquei também incluir a zona rural na pesquisa. No entanto, tendo em vista que
alguns logradouros eram distantes, o nosso contato com essas professoras se deu por
meio da supervisora pedagógica da zona rural de São João del-Rei, a qual concordou em
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levar os questionários e dias depois me devolveu aqueles cujas professoras aceitaram
responder.
No intuito de resguardar a identidade dos participantes, não solicitei nenhum
tipo de identificação dos entrevistados além da escola em que trabalhavam. Depois de
recolhidos, os questionários foram enumeramos aleatoriamente para fim de organização
e classificação das respostas.

3.2 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE

Com o objetivo de estar mais próxima aos sujeitos da pesquisa, à formação
continuada em ciências e aos materiais do PNAIC, eu me inscrevi como ouvinte na
turma de formação do PNAIC 2015 em São João del-Rei. Eu já havia participado dos
encontros do PNAIC como professora alfabetizadora no ano anterior e, portanto, já
entendia sobre a metodologia do curso e conhecia o pessoal envolvido. Desta forma,
solicitei minha participação junto à coordenação do curso e expus minha pesquisa e os
propósitos de observação do grupo para todos os participantes da turma escolhida para a
observação. A familiaridade com os envolvidos no PNAIC facilitou minha entrada no
grupo.
A participação aconteceu em todos os encontros com o intuito de promover o
envolvimento com os docentes (participantes), para que não houvesse estranhamento
durante as observações e prejuízo das percepções e informações a serem colhidas.
As observações feitas nesta etapa foram registradas em um caderno de campo.
Pequenos registros foram feitos durante os encontros, mas a maioria das observações
foram documentadas logo após os mesmos.
Os encontros não foram filmados já que o objetivo era o envolvimento com o
curso e seus participantes, para entender melhor o processo e ter acesso total aos
materiais usados.
Como já mencionei anteriormente, não ocorreu o encontro para tratar dos
conteúdos de ciências, mas algumas atividades relacionadas a esses conteúdos foram
desenvolvidas em alguns encontros observados. Somente nessas atividades pretendia-se
fazer registros mais detalhados, filmagem e fotos, desde que os mesmos fossem
permitidos por todos os participantes. Como só houve um encontro onde o Ensino de
ciências foi introduzido sem aviso prévio aos participantes e foi num curto período de
tempo, as observações contam apenas com registros escritos e fotográficos.
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No dia do encontro de formação em ciências oferecido pelo PNAIC alguns
registros fotográficos me foram enviados por meio de rede sociais, através de uma das
professoras participantes e da orientadora do PNAIC. Para o uso destas fotos foi feito
pedido de autorização de uso de imagens, o qual foi assinado pelos participantes
envolvidos. Como não houve outros encontros dessa natureza, não foram feitos registros
por meio de filmagem.
Para o PNAIC 2015 foram criadas três turmas de formação de professores em
São João del-Rei, uma para cada ano de ensino do primeiro ciclo dos anos iniciais do
EF. Por recomendação da orientadora local do PNAIC, a observação foi feita na turma
composta por docentes que atuavam no primeiro ano do EF, onde eu foi inserida como
ouvinte.
A turma observada era formada por doze professoras alfabetizadoras6 do
município de São João del-Rei, sendo todas do sexo feminino e efetivas na rede
municipal de ensino.

QUADRO 1 - Nomes fictícios atribuídos aos participantes da pesquisa na etapa de observação
participante.
CARGO
Coordenadora Local do PNAIC
Orientadora Educacional do PNAIC
PROF. atuante no 1º ano
PROF. atuante no 1º ano
PROF. atuante no 1º ano
PROF. atuante no 1º ano
PROF. atuante no 1º ano
PROF. atuante no 1º ano
PROF. atuante no 1º ano
PROF. atuante no 1º ano
PROF. ouvinte
PROF. ouvinte
PROF. ouvinte
PROF. ouvinte

NOME FICTÍCIO
Áurea
Cláudia
Lia
Madalena
Alzira
Elizabeth
Maria José
Brenda
Cristiane
Miriam
Isabel
Adriane
Cecília
Lúcia

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

6

Das doze professoras participantes, oito estavam atuando em sala de aula durante o curso com turmas de
1º ano. As outras quatro, por motivos diversos, estavam atuando em outras séries do EF em 2015 que não
permitiam que as mesmas participassem do PNAIC recebendo bolsa de ajuda financeira, mas optaram por
fazer o curso como ouvintes e sem a bolsa para dar continuidade ao mesmo já que haviam participado das
edições anteriores de 2013 e 2014. Além disso, as professoras justificavam a participação no PNAIC na
possibilidade de retomada da docência nos três anos iniciais do EF no futuro.
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As professoras participantes desta etapa, bem como a orientadora Educacional
responsável pela turma observada, e a coordenadora local do PNAIC, irão permanecer
com suas identidades anônimas por questões éticas. Conforme se pode observar no
Quadro 01, foram definidos nomes fictícios para as mesmas. Esses nomes foram
escolhidos por mim, como uma homenagem às professoras que fizeram parte da minha
formação escolar e não coincidem com os nomes verdadeiros das participantes da
pesquisa.
Durante a observação participante também tive acesso aos materiais que as
orientadoras educacionais do PNAIC receberam em seus cursos de formação e a alguns
relatos de experiência produzidos por alunas do PNAIC nos anos de 2013 à 2015
envolvendo o ensino de ciências. Todos estes materiais foram recolhidos com o objetivo
de entender melhor o funcionamento do programa e suas propostas.

3.3 ENTREVISTAS

Com a não realização dos encontros do PNAIC destinados a focalizar o ensino
de ciências, a banca de qualificação desta pesquisa sugeriu a realização de um grupo
focal com participação de alguns dos sujeitos do PNAIC. No entanto alguns fatores
ocorridos após este período impediram tal procedimento: a mudança de emprego da
pesquisadora que passou a trabalhar em tempo integral em uma nova área de atuação
que exigiu horas extras e estudos intensos para cumprimento de suas novas obrigações
trabalhistas; dificuldade de conseguir um dia para reunir todas, ou ao menos a maioria
das professoras e orientadoras envolvidas no PNAIC por motivos diversos: sobrecarga
de trabalho, inícios e finais de semestre, semanas e eventos comemorativos que
demandavam tempo e envolvimento das docentes, viagens, reposições de greve (em
dias alternados visto que cada professora estava em uma escola), e até mesmo a
participação no PNAIC que aconteceu quase todos os sábados do segundo semestre em
20167; alguns participantes se negaram a participar porque não queriam se comprometer
entendendo que mesmo com o sigilo do nome, os outros participantes mesmo poderiam
expô-los; e por fim também houve casos de participação negada porque os docentes não

7

Tentei agendar um horário dentro do PNAIC 2016 para realizar a entrevista, mas como o curso
começou com certo atraso na cidade e tinha uma demanda grande de formação, não foi possível
realizar o grupo focal neste espaço.
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estavam mais no PNAIC e alegavam não se lembrarem, nem quererem falar sobre o
assunto.
Diante do imprevisto acima, e com o tempo já escasso para terminar esta
pesquisa, me propus a realizar entrevistas particulares, em dias e horários que
atendessem as necessidades dos envolvidos.
As entrevistas envolveram perguntas semiestruturadas, e foram gravadas em
áudio com a permissão dos envolvidos que optaram por não serem identificados, em
dias e locais diferentes.
Foram entrevistadas: a coordenadora local do PNAIC, uma orientadora
educacional e três professoras alfabetizadoras.
Como São João del-Rei só possuía uma coordenadora local até 2016, foi
esclarecido à ela, no ato da entrevista, que apesar do anonimato do nome na pesquisa,
uma leitura da mesma feita por uma pessoa da educação da cidade, poderia facilmente
identificá-la. A coordenadora ciente disso aceitou realizar a entrevista e solicitou que
ainda sim fosse mantido sigilo do seu nome, o que foi respeitado. Nessa pesquisa a
trataremos por Áurea.
As demais entrevistadas também decidiram por manter o nome em sigilo. Assim,
a orientadora educacional será chamada de Marta e as três professoras serão: Cássia,
Brenda e Bruna. O critério para a escolha dos nomes foi o mesmo utilizado para as
observações participantes: nomes de professoras que foram importantes na formação
escolar da pesquisadora e que não coincidiam com os nomes das entrevistadas.
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CAPÍTULO 4 – OS DOCENTES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL, O ENSINO DE CIÊNCIAS E O PNAIC EM SÃO
JOÃO DEL-REI
A Ciência que e como proponho não se limita a conhecer
as relações de funcionamento da Natureza. A Ciência
que proponho, especialmente ao nível de Educação, é
voltada para entender o Mundo e torná-lo melhor e mais
bonito para TODOS (CANIATO, 2003, p.66).

Neste capítulo irei apresentar os dados obtidos nos questionários e na observação
participante. Começarei traçando o perfil dos docentes dos três primeiros anos do
Ensino Fundamental atuantes em São João del-Rei que participaram do PNAIC. Depois
apresentaremos suas percepções sobre o ensino de ciências e como são as suas aulas.
Posteriormente, apresentarei as observações dos encontros de formação do PNAIC em
2015.

4.1 O PERFIL DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PNAIC
Conforme mencionei anteriormente, dos setenta e dois professores da rede
Municipal de São João del-Rei - SJDR, cinquenta aceitaram responder ao questionário.
Todas as respondentes eram do sexo feminino e lecionavam nos três primeiros anos do
EF, que trataremos nesta pesquisa como anos iniciais.
Com relação à formação profissional, todas as 50 professoras possuíam
graduação em nível superior, sendo 31 em cursos de Pedagogia, 14 em curso Normal
Superior e cinco com outras formações8. Quarenta e duas afirmaram possuir pósgraduação (concluída ou em curso) lato sensu, em áreas como: psicopedagogia,
supervisão, alfabetização e letramento e educação empreendedora. Três possuíam mais
de um curso de graduação e nenhuma declarou possuir mestrado ou doutorado.
A totalidade das participantes com formação em nível superior pode estar
associada à exigência de que até o final de 2006 todos os professores teriam que ter
formação em nível superior, conforme a LDB 9.394/969.
Quarenta e três das docentes eram efetivas na prefeitura. O tempo de exercício
na docência variou entre 3 e 27 anos, e a média simples do tempo de exercício da
8

As cinco formações apresentadas pelos pesquisados foram: Geografia, Filosofia, Letras, Educação
Infantil e Matemática.
9
Esse prazo foi estendido até 2011 com a aprovação do Plano Nacional da Educação decenal 2001-2011
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docência foi de 14 anos. A maioria das professoras tinha mais do que 11 anos de
experiência como podemos observar na tabela 01.
TABELA 1 – Tempo de docência das professoras dos anos inicias em São João del-Rei.
TEMPO DE DOCÊNCIA

NÚMERO DE PROFESSORAS

0 a 5 ANOS
5 A 10 ANOS
11 A 15 ANOS
11 A 20 ANOS
MAIS DE 20 ANOS

4
10
14
8
12

NÃO DECLARARAM

2

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

O total de docentes que afirmaram trabalhar em 2 turnos foi 18. Dessas, 10
afirmaram que possuíam 2 turnos em escolas municipais e 8 disseram trabalhar também
na rede estadual de ensino. As professoras que tinham apenas uma turma de alunos
totalizaram 32.
Segundo a Secretaria Municipal de Educação de São João del-Rei, o município
tinha em 2015 um total de 1293 alunos no primeiro ciclo dos anos iniciais do EF.
Destes, 423 no primeiro ano, 478 no segundo e 392 no terceiro. A média de alunos por
professor seria então de aproximadamente 18. Contudo, é preciso lembrar que este
número não se refere à quantidade de alunos por sala, já que na zona rural da cidade
existiam turmas com um número menor e até salas multisseriadas.
Esse é outro dado relevante fornecido pela SME: em 2015, existiam na zona
rural da cidade doze professoras que trabalhavam com turmas compostas por níveis
escolares diferentes. Seis turmas bisseriadas - formadas por alunos pertencentes ao
primeiro e segundo anos ou terceiro e quarto anos, além de outras seis turmas
multisseriadas - com alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, em uma
mesma sala.

Das professoras que responderam ao questionário, quarenta e cinco

trabalhavam em escolas da zona urbana da cidade, e somente cinco em escolas da zona
rural. Cinco professoras da zona rural responderam ao questionário, três eram docentes
em turmas multisseriadas e duas em bisseriadas.
Quando perguntadas se participariam do PNAIC 2015, as docentes tinham que
justificar sua resposta, fosse ela sim ou não, e marcar os anos que aderiram ao
programa. Sete docentes nunca aderiram ao PNAIC. Entre elas, cinco responderam que
não tinham interesse e duas deixaram o espaço em branco. Duas professoras afirmaram

60

que não iriam participar do PNAIC alegando falta de tempo: “não tenho tempo
disponível para o curso” (professora questionário 8); “Porque tenho outros
compromissos e o curso é oferecido em horário extra” (professora questionário 35).
Essa é uma reclamação constante mesmo de quem participa do PNAIC.
Especialmente em 2014 o curso se tornou “um fardo” para as docentes, como podemos
observar na fala da professora do questionário 33: “Não vou fazer o Pacto 2015 porque
em 2014 foi muito difícil comparecer aos sábados para os encontros. Já tenho outras
obrigações da escola e com isso quase não tenho fins de semana para ficar com a família
ou descansar” (professora questionário 33).
Três fatores ocorridos no ano de 2014 podem ter contribuído para essa
sobrecarga de trabalho dos docentes neste ano: o primeiro foi a greve municipal que
durou quase um mês. Devido a obrigatoriedade dos 200 dias letivos para o ano escolar,
a greve acabou originando um calendário de reposição das aulas perdidas aos sábados.
Esse calendário se estendeu até outubro. O segundo fator foi o aumento do período das
férias escolares em junho por causa da Copa do Mundo que naquele ano aconteceu no
Brasil, de 15 para 30 dias, que também levou ao aumento de sábados letivos além do
fim da “semana do saco cheio”

10

. O terceiro fator foi o aumento na carga horária do

PNAIC que passou de 120 horas anuais, em 2013, para 160 em 2014.
Assim, mesmo com a carga horária reduzida para 80 horas em 2015, a recusa
das duas participantes em aderirem ao PNAIC se justifica na sobrecarga de trabalho, do
ano anterior. Com isso, 26 professoras marcaram a opção talvez, quando perguntadas se
participariam do PNAIC 2015.
Antes do início do PNAIC, no entanto, como “incentivo” para que os
professores participassem do programa, a Secretaria Municipal de Educação divulgou
que a adesão à formação poderia ser critério de classificação para a escolha de turmas
no ano seguinte nas escolas municipais da cidade. Como os anos iniciais são as turmas
mais concorridas (em relação à educação infantil e anos finais do EF), muitas
professoras decidiram continuar no programa.
Assim sendo, mesmo com os encontros do PNAIC em São João del-Rei ainda
acontecendo aos sábados com duração de oito horas, ou à noite, geralmente na sexta
feira, com duração de quatro horas, o programa teve a participação de cinquenta

A semana do “saco cheio” é uma semana de descanso que acontece geralmente na primeira
quinzena de outubro por conta do dia das crianças e do dia do professor.
10
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professores atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental da cidade em 2015, de
um total de setenta e dois.

4.2 PERCEPÇÕES DAS PRÁTICAS DOCENTES NAS AULAS DE CIÊNCIAS
NOS ANOS INICIAIS

Quando perguntadas sobre sua formação para ensinar ciências, quarenta e oito
professoras afirmaram que tiveram disciplinas específicas para o ensino de ciências em
seus cursos de graduação. Porém na pergunta seguinte, que indagava “Sua formação
universitária te deixou preparada para ensinar ciências? Por quê?”, todas as professoras
afirmaram que não! Essa pergunta tinha um espaço para justificativas, e algumas delas
podem ser observadas no quadro 1.

QUADRO 2– Justificativas de algumas professoras em suas respostas para a pergunta número
vinte e três do questionário
Respostas das docentes
“Por que os cursos ainda estão apegados a fixarem conceitos
prontos e ‘desatualizados’ a realidade atual. Na universidade
preocupa-se muito com a teoria” Q15.
“A teoria sempre foi muito desvinculada da prática e o que
aprendi mesmo foi como professora regente” Q34.
“Ficou voltada à educação no geral e não a específica” Q.32.
“Porque a prática é muito mais ampla e rica do que a teoria. A
cada dia aprendemos mais. A aprendizagem nunca acaba” Q23.
“Com certeza, o que nos prepara é o dia a dia. São os cursos e o
interesse que cada professor tem. Só a formação universitária é
pouco ” Q.13.
“A faculdade não forma para a prática. Somente com os saberes
da prática, aprendidos no cotidiano da sala de aula que passamos
a ter conhecimento necessário pra ensinar todos os conteúdos”
Q.40
“Só é possível se preparar para ensinar ensinando, o aprendizado
é constante. O saber fazer complementa a teoria a que temos
acesso na universidade” Q.47.

Justificativa defendida

Curso muito teórico

Curso de caráter Generalista

A experiência é mais
expressiva do que a formação

A experiência complementa a
teoria.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Entre as justificativas podemos perceber que as professoras caracterizaram os
cursos de graduação como tendo caráter generalista e teórico. Observamos ainda que as
professoras colocaram as suas práticas em sala de aula como o principal fator de sucesso
no ensino em suas aulas.
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Essas justificativas demonstram um tipo de formação que Tardif (2010) chamou
de saberes experienciais, que são saberes específicos que os professores desenvolvem
“baseados em seus trabalhos cotidianos e no conhecimento de seu meio. Esses saberes
brotam da experiência e são por elas validados” (TARDIF, 2010, p. 39).
Segundo Tardif “o saber docente é um saber plural” (TARDIF, 2010, p.36)
formado pela mistura de quatro saberes docentes: os saberes de formação profissional
que são os conjuntos de saberes transmitidos nos cursos de formação de professores; os
saberes disciplinares das disciplinas propriamente ditas (ciências, história, literatura,
etc.); os saberes curriculares compostos pelos programas escolares e seus objetivos,
métodos e conteúdos; e os saberes experienciais que constituem o saber-fazer e o saberser experienciais ou práticos dos professores. Os três primeiros saberes são
considerados saberes externos, enquanto que o saber experiencial é interno. Nos dados
do questionário o saber experiencial fica mais evidente, e isto não somente para o
ensino de ciências.
Mesmo se colocando como despreparadas, as professoras afirmaram que
lecionam aulas de ciências semanalmente em períodos de, no mínimo (e na grande
maioria), cinquenta minutos. Considerando que a carga horária prevista nas matrizes
curriculares que orientam os anos iniciais do EF prevêem cem horas anuais, com média
de duas horas e meia semanais de carga horária para o ensino de ciências, fica evidente
o cumprimento de cerca de 50% da carga horária prevista nas escolas municipais de São
João Del Rei .
A tabela 2 mostra os recursos metodológicos citados e a frequência com que
foram usados. Todas docentes afirmaram que o município ofereceu livros didáticos de
ciências para todos os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e também
afirmaram utilizar o mesmo livro em suas aulas.
Das professoras que citaram a leitura, nenhuma especificou o tipo de texto
usado. Observando o livro didático de ciências para os anos iniciais utilizados em São
João del-Rei, é possível constatar uma grande quantidade de textos explicativos, e
provavelmente, essas foram as leituras realizadas em sala de aula. Contudo, somente nas
entrevistas, poderemos confirmar esta questão já que o questionário por si só não nos
ofereceu dados suficientes para isso.
Resumos e explicações orais também são itens que podem estar associados ao
uso do livro didático, assim como diálogos e discussões orais. E mais uma vez, como os
docentes não exemplificaram estes itens, não foi possível uma análise mais completa.
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TABELA 2 – Materiais e práticas desenvolvidas pelas professoras do PNAIC – SJDR, atuantes
nos primeiros anos do EF em suas aulas de ciências
MATERIAIS E PRÁTICAS

FREQUÊNCIA DE CITAÇÕES

Leituras
Atividades Experimentais
Visitas
Resumos
Explicações orais

27
40
4
4
5

Pesquisa
Feira de ciências
Trabalho/Projeto
Diálogos e discussões orais
Filmes/Vídeos/Músicas

16
01
10
14
12

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

A citação de visitas veio de uma escola que recentemente visitou a unidade de
tratamento de água da cidade, o Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto DAMAE, e realizou atividades relacionadas a água, envolvendo conteúdos previstos
para o Ensino de ciências.
Sobre as feiras de ciências, o que mais chamou atenção foi o fato de somente 1
professora ter citado a mesma. Elas poderiam ser um importante espaço para promover
a observação, a investigação e a experimentação proposta pelos PCNs (BRASIL, 1997).
Nas escolas estaduais de Minas Gerais, está previsto na resolução de calendário um dia
específico para feira de ciências, já na rede municipal não existe tal recomendação. Sem
dúvida as feiras de ciências são espaços de troca de conhecimento favoráveis ao ensino
de ciências e precisam sem incentivadas principalmente como “a culminação de um
processo de estudo, investigação e produção que tem por objetivo a educação científica
dos estudantes” (HARTMANN; ZIMMERMANN, 2009, p. 4).
O recurso mais citado entre as docentes foi experiência. Das professoras
entrevistadas 40 afirmaram que fazem experimentos em suas aulas. Solicitadas a
descrever alguns exemplos, as docentes citaram, em sua grande maioria, a tradicional
atividade experimental do plantio do feijãozinho. Somente 6 outras práticas foram
citadas: terrário, metamorfose, receitas, existência do ar, sistema urinário e densidade.
Embora a atividade experimental do plantio do feijão possa ser uma atividade
experimental pertinente aos anos iniciais, observamos respostas consoantes com
práticas tradicionais como, por exemplo: “Plantamos o feijão no copinho e depois as
crianças levaram para casa” (professora questionário 11). As respostas revelam um ato
constante nas escolas: utilizar copinho de Danone, por exemplo, colocar algodão, e
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depois que o mesmo brota as crianças levam para casa. Não observamos em suas
respostas, evidências que destacassem, por exemplo, uma atenção para o processo de
crescimento do vegetal, suas modificações e influências do meio como quantidade de
água, incidência de luz ou substrato, por exemplo. Uma boa possibilidade para a
construção de conhecimento pode ser feita no diálogo e na observação, através de
atividades experimentais. Contudo da forma como foi representada nos questionários a
as atividades nos parecerem ser reduzidas apenas a seguir uma receita e produzir uma
“lembrancinha” para a casa, o que diminui sua condição de atividade experimental.
Através da experimentação, a criança não apenas adquire
conhecimentos, mas também habilidades e atitudes, desenvolvendo
sua capacidade de pensar e agir racionalmente. Mas a experimentação
seria empobrecida se ficasse restrita à execução de “receitas”,
perdendo o caráter de desafios a serem solucionados. A própria
criança deve participar das decisões sobre o que investigar e como
fazê-lo (MORAES, 1998, p.18).

Questionados sobre a importância da disciplina de ciências para os anos iniciais
do EF, todas as professoras a consideraram importante. Porém, em algumas
justificativas percebemos questionamentos quanto à relevância da disciplina. Podemos
tomar como exemplo a resposta da professora do questionário quinze. Ela disse que
apesar de seu conhecimento ser necessário e da disciplina fazer parte da vida dos
alunos, “não deveria ser cobrada como conceito avaliativo. A prioridade deveria ser o
português: leitura e interpretação de acordo com a realidade atual” (professor
questionário 15).
É claro que alfabetizar linguística e matematicamente nos anos iniciais do
Ensino Fundamental é basilar e primordial neste ciclo escolar. O que defendemos aqui é
que o ensino destes conteúdos não pode eliminar os demais, que também são
importantes, não só na alfabetização, mas na construção do conhecimento e do próprio
aluno enquanto indivíduo.
Mas a fala desta professora sugere uma preocupação com o Português e a
Matemática mais relacionada com as provas e cobranças da gestão e do governo com
relação a bons resultados nestas disciplinas quando afirma que não deveria ser cobrada
como avaliativa. Isso porque no primeiro ciclo dos anos iniciais, duas avaliações são
aplicadas a todos os alunos: a Provinha Brasil, e a Avaliação Nacional de Aprendizagem
- ANA. Ambas se preocupam exclusivamente com o aprendizado linguístico e
matemático.
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A Provinha Brasil, segundo informações do site do MEC, é realizada todos os
anos, em dois momentos – no início e no final do 2º ano do Ensino Fundamental. Ela
tem por objetivo avaliar o conhecimento de Português e Matemática dos alunos da
escola pública. A adesão para o município é optativa. Apesar de, segundo o MEC, a
Provinha Brasil não objetivar classificar alunos e escola, ela é um instrumento
pedagógico que auxilia a gestão da escola e os professores a avaliarem o ensino da
escola bem como a pensar novas alternativas e metodologias a partir dos resultados.
Já a ANA é aplicada ao final do 3º ano do Ensino fundamental. É uma avaliação
que tem como objetivo diagnosticar o nível de letramento em Português e Matemática.
Esta prova é obrigatória, pois é censitária.
Portanto, mesmo que a LDB/5.692/71, tenha trazido a obrigatoriedade do ensino
de ciências para todas as séries do ensino fundamental, nenhuma das duas avaliações
contempla conteúdos relativos à aprendizagem em ciências. Nos anos iniciais do Ensino
Fundamental não existe uma avaliação governamental sobre o ensino de ciências. Desta
forma, se nem essas avaliações oficiais e de níveis nacionais avaliam a aprendizagem
em ciências, podemos entender que isso contribui para os professores deste nível de
ensino não verem necessidade de avaliar tais conteúdos, ou trabalharem tais conteúdos
somente por meio de “projetos”.
Pensamos que a alfabetização pode (e deve) ser interdisciplinar com outros
conteúdos. Falas como “O ensino de ciências é importante e deveria ser trabalho com
português e matemática para poder ter mais visibilidade” (professora questionário 34) e
“o ensino de ciências é importante porque as crianças gostam dos conteúdos, por isso é
importante trabalhar eles junto com português, por exemplo, ajudando a alfabetizar a
criança” (professora questionário 49); evidenciam a possibilidade de ensino
interdisciplinar na alfabetização para professores já perceptível aos docentes.
Instigados a oferecer sugestões de melhoria do ensino de ciências no município,
trinta e seis professoras propuseram a construção de laboratórios nas escolas, como na
resposta professora questionário 4: “Pode ter melhorias como a criação de um
laboratório na escola”.
Segundo os dados dos questionários, de todas as escolas municipais dos anos
iniciais de São João del-Rei, apenas uma possui laboratório de ciências, mas o mesmo
não é sequer conhecido de todos os professores da escola visto que três das onze
entrevistadas da escola responderam que a mesma não possui laboratório. Entre os
professores que conhecem o Laboratório da escola, dois afirmaram que nunca levaram
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os alunos ao mesmo, devido às características do espaço: “Já realizei a experiência do
plantio do feijão, mas foi na sala de aula mesmo porque o laboratório é pequeno e tá
sempre desorganizado, e é muito abafado” (professora questionário 21). Isto demonstra
que um laboratório na escola não garante seu uso.
Faz-se necessário ressaltar aqui a “ingenuidade’ das professoras nesta resposta e
nessa aclamação pelo laboratório. Para a realização de atividades experimentais,
principalmente nos anos iniciais, não se faz necessário um laboratório ou artefatos
sofisticados. Elas podem acontecer na própria sala de aula, com materiais simples que
os alunos e a professora podem trazer de casa, ou ainda que a escola tem ou pode
providenciar sem grandes custos ou dificuldades.
Mesmo dentro da sala de aula, que pode transformar-se no laboratório
improvisado, a quase totalidade das experiências mais criativas e
significativas pode ser realizada com um número surpreendentemente
pequeno de materiais. O professor pode ir organizando aos poucos e
com ajuda dos alunos os materiais para o ensino de Ciências. Em
pouco tempo terá reunido até mesmo materiais mais sofisticados como
termômetros, balanças, provetas, lupas e instrumento de medidas
diversos. Alguns destes materiais podem ser facilmente adaptados. Por
outro lado, muitos itens mais comuns como copos, sacos, fósforos,
barbante, garrafas e outros semelhantes podem ser reunidos
praticamente sem custo (BORGES; MORAES, 1992, p. 13).

Num primeiro momento, a ideia que os alunos e professores podem contribuir
com o material pode causar estranheza ao passo que isso seria uma obrigação do Estado,
mas principalmente nos anos iniciais, é comum o professor investir financeiramente em
materiais para suas aulas ou contar com a ajuda de alunos e familiares. Não cabe aqui
uma discussão sobre tais aspectos, mas é importante deixar claro que essa prática não
deve ser incentivada, pois, acarretaria em mais uma obrigação para o professor. Só
queremos aqui demonstrar possibilidades, alternativas para contornar possíveis
empecilhos para a realização de atividades experimentais.
Sobre o planejamento das aulas, somente duas professoras disseram fazer os
planejamentos das aulas de ciências quinzenalmente, as demais quarenta e oito
entrevistadas, disseram fazer o mesmo semanalmente. Indagados sobre onde procuram
informações para se planejarem, o livro didático foi o meio mais citado, seguido por
sites/blogs e referências ao cotidiano. Conforme podemos observar na tabela a seguir.
Para uma melhor análise desse tema precisamos associá-lo a pergunta referente
aos temas trabalhados em sala de aula, apresentados na tabela quatro, na busca por uma
coerência entre planejamento e práticas em sala de aula.

67
TABELA 3 – Fontes de informação para as professoras dos anos iniciais do EF para
planejamento de suas aulas de ciências
ONDE VOCÊ BUSCA INFORMAÇÕES
PARA PLANEJAR SUAS AULAS?
Revistas
Livro didático
Sites/Blogs
Jornal
CD
DVD
Televisão
Cotidiano
Pesquisa/Google

NÚMERO DE VEZES QUE O RECURSO FOI
CITADO NESTA QUESTÃO
23
48
44
14
15
17
6
44
42

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Mesmo a pesquisa na internet sendo um dos itens mais citados na hora de
planejar as aulas, durante as mesmas o uso de tecnologias ainda é restrito, e não condiz
com a estrutura tecnológica apresentada nas escolas. Com exceção apenas das escolas
de zona rural, todas as instituições de ensino do município possuem computadores com
internet para uso dos alunos e aparelhos de data show para projeções. Porém, quase a
metade das entrevistadas, vinte uma professoras, afirmaram que não fazem uso dos
mesmos em suas aulas.
TABELA 4 – Temas trabalhados pelas professoras dos anos iniciais do EF nas aulas de ciências
QUAIS SÃO OS TEMAS TRABALHADOS
EM SUAS AULAS DE CIÊNCIAS?
Água
Solo
Corpo humano
Higiene
Ar
Plantas
Meio ambiente
Alimentação
Saúde
Lixo /reciclagem/ energia

NÚMERO DE VEZES QUE O RECURSO FOI
CITADO NESTA QUESTÃO
30
15
32
14
15
32
48
25
21
10

Fonte: a autora

Considerando que recursos tecnológicos é um dos blocos temáticos propostos
pelo PCN para os anos inicias do Ensino Fundamental, e o fato de que o mundo em que
vivemos atualmente em quase tudo envolve tecnologia, as práticas docentes reveladas
nos questionários dificultam um ensino de ciências mais tecnológico. Os alunos que não
conhecem, não possuem ou não sabem utilizar a tecnologia no dia a dia, acabam ficando
à margem das oportunidades do mundo moderno. Essa deveria ser uma ferramenta
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utilizada me sala de aula para corresponder as necessidades culturais das crianças em
diálogo com o ensino de ciências.
Aumentar o nível de entendimento público da ciência é hoje uma
necessidade, não como 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, p.5)

Vale destacar outro dado do questionário que reafirma a pouca preocupação com
a tecnologia e seus recursos além do pouco uso dos computadores. Conteúdos como
energia, lixo e reciclagem, aparecem em apenas dez questionários. Outros temas como o
uso da tecnologia na produção agrícola, a poluição causada pelos meios de transporte e
indústrias sequer aparecem nas respostas dos professores, mesmos sendo temas
propostos nos currículos e documentos orientadores para esta etapa escolar.
Isso contradiz ainda a questão da preocupação com o cotidiano das crianças,
lembrado por quarenta e quatro docentes quando perguntados sobre recursos utilizados
nas aulas de ciências, e visto que esses artefatos fazem parte do cotidiano dos alunos.
Confronta também com o fato de quarenta e seis professores remeterem a utilização dos
conhecimentos no cotidiano como utilidade prática para o ensino de ciências nos anos
iniciais do ensino fundamental. Como são assuntos presentes no meio em que as das
crianças se inserem, ligadas com suas rotinas, e conteúdos propostos pelos PCNs os
mesmos não poderiam ser ausentes nas práticas pedagógicas.
O termo meio ambiente é recorrente nos questionários aparecendo em quarenta e
oito deles. O meio ambiente é citado não só como tema a ser estudado, mas como
objetivo e utilidade do ensino de ciências.
Já a palavra sociedade, só aparece em dois dos cinquenta questionários, quando
as participantes foram solicitadas a falar da utilidade do ensino de ciências: “Sim, A
criança precisa entender o mundo para viver em sociedade” (professora questionário
39); “Sim. Só conhecendo e entendendo a ciência que o aluno vai se adaptar na
sociedade” (professora questionário 47).
A ausência do termo sociedade nos quarenta e oito questionários sugerem que
professor são-joanense ainda precisa compreender que o ensino de Ciências Naturais
não é apenas uma forma de conhecimento do mundo natural que nos cerca, mas uma
possibilidade de inclusão social.
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Sobre o uso da revista, apenas vinte e três dos cinquenta professores revelaram
utilizar a revista em seus planejamentos. Em todas as escolas podemos encontrar a
Revista Ciência Hoje Para Crianças – CHPC, que é adotada pelo MEC e distribuída
gratuitamente e diretamente às escolas (pelo menos até 2015, ano da aplicação do
questionário), poderia ser utilizada no planejamento e nas aulas. Ela é um bom exemplo
de publicação com textos de linguagem científica, escrita especialmente para o
entendimento das crianças e ricamente ilustrada. Somente pouco mais da metade, vinte
e seis dos cinquenta docentes desta pesquisa, afirmaram que existem exemplares da
Revista Hoje Para Crianças na escola. Talvez por ser enviado um único exemplar
mensal para cada escola, nem todos os professores tenham acesso a mesma e por isso o
desconhecimento da presença da revista na escola.
A revista Ciência hoje para Crianças “apresenta linguagem capaz de propiciar
conhecimentos àqueles que estão se iniciando na Ciência e na cultura” (LORENZETTI;
DELIZOICOV, 2001, p.10) A revista traz muitas imagens e desenhos, curiosidades e
conceitos científicos em textos, charges, entrevistas; tudo sempre com uma linguagem
mais próximas das crianças.

A leitura de textos como os da revista CHPC com

linguagem científica promovem um espaço para leituras que não utilizam somente
linguagens simples, sem conteúdo e com isso não desmerece a capacidade de
entendimento e reflexão do aluno como propõe Freire (2008), provendo a possibilidade
de leitura de várias linguagens, textos e contextos.
A forma crítica de compreender e de realizar a leitura da palavra e a
leitura do mundo está, de um lado, na não negação da linguagem
simples, “desarmada”, ingênua, na sua não desvalorização por
constituir-se de conceitos criados na cotidianidade, no mundo da
experiência sensorial; de outro, na recusa ao que se chama de
“linguagem difícil”, impossível, porque desenvolvendo-se em torno de
conceitos abstratos. Pelo contrário, a forma crítica de compreender e
de realizar a leitura do texto e a do contexto não exclui nenhuma das
duas formas de linguagem ou de sintaxe (FREIRE, 2008, p.33,34).

Uma tentativa de incentivo do uso da revista talvez seja possível com um
trabalho de divulgação da revista Ciências Hoje Para Crianças entre os professores
são-joanenses, para que mais docentes conheçam e se utilizem dos exemplares e de seus
conteúdos.
O termo saúde, que aparece em vinte e um questionários, é algo que pode ser
considerado intrigante. Isso porque quando os questionários foram aplicados campanhas
envolvendo questões sobre a Dengue e o vírus da Zika, estavam sendo discutidos e
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divulgados no ambiente escolar. Esses assuntos envolvem diretamente o tema saúde.
Assim, imaginamos que a saúde, deveria ter sido um conteúdo mais presente nas
respostas dos docentes do que o relatado nos dados. Isso pode sugerir que os professores
estão tão contidos nos conteúdos ofertados nos livros didáticos que não percebem que
conteúdos como o combate a Dengue, por exemplo, seria relacionado ou envolveria
ciências.

4.3 OS ENCONTROS DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DOS ANOS
INICIAIS DO PNAIC 2015 EM SÃO JOÃO DEL-REI

O PNAIC 2015 estava previsto para começar em setembro do referido ano e
terminar em fevereiro de 2016. O município de São João del-Rei conseguiu montar,
com os cinquenta docentes inscritos no programa, três turmas de formação continuada,
sendo uma para cada ano de ensino. Cada turma teve uma orientadora educacional e a
cidade contou ainda com uma coordenadora local para o programa.
Estavam previstos seis encontros de oito horas cada um além de um seminário
final de doze horas, e um restante de vinte horas destinadas a outras atividades, como a
elaboração do relato de experiência11, perfazendo um total de 80 horas.
Cada turma de formação de alfabetizadores na cidade contou com uma
orientadora que por sua vez, foi formada pelos docentes vinculados a universidades
pólo, semanas ou meses, antes do curso acontecer. No caso de São João del-Rei, a
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF é a responsável por esta formação.
A observação participante aconteceu na turma do primeiro ano, composta por
dozes professoras de primeiro ano e cinco participantes ouvintes12.
O primeiro encontro neste ciclo do PNAIC aconteceu no dia três de setembro de
2015, no auditório de uma escola municipal que fica na parte central da cidade. Neste
encontro foi feita a apresentação do programa pela Secretaria Municipal de Educação de
São João del-Rei, na pessoa de uma das pedagogas da instituição acompanhada pela
coordenadora local e as orientadoras educacionais, que continuaram as mesmas de
2014.
11

Como já foi dito anteriormente, o PNAIC 2015 foi planejado para um total de oitenta horas. Em
relação ao PNAIC 2014, a carga horária foi reduzida pela metade.
12
Esses ouvintes, eram professoras que não estavam lecionando nos anos iniciais em 2015, mas que
decidiram participar do programa como ouvintes para dar continuidade ao mesmo (já que haviam
participado da formação em 2013 e/ou 2014) ou porque queriam conhecer o programa.
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Num primeiro momento foi feita uma apresentação cultural de música e em
seguida houve uma contação de histórias, ou como foi denominado dentro do programa,
um “momento deleite”. Estes momentos de leitura sempre foram incentivados dentro do
PNAIC São João del-Rei, para introduzir um conteúdo ou simplesmente para deleite dos
alunos. Segundo a formação o PNAIC, independente do objetivo, este momento deveria
ser constante nas aulas e preferencialmente utilizando-se de metodologias lúdicas, com
fantoches, sons, fantasias, etc.; assim as crianças associariam a leitura como algo
prazeroso e divertido. Em cada encontro de formação do PNAIC, um professor
previamente selecionado, era o responsável por proporcionar o momento deleite aos
demais colegas. Estes momentos deveriam ser planejados, preferencialmente, com
livros pertencentes às caixas distribuídas às escolas pelo programa.
O primeiro encontro reuniu as três turmas no mesmo espaço e não teve
momentos específicos para cada ano. Assim, o aglomerado de pessoas dentro do
auditório, somados ao som baixo do microfone e ao fato de que, muitas das docentes se
conheciam, estavam se reencontrando naquele dia e, portanto, precisavam colocar o
“papo em dia”, o encontro foi marcado por um excesso de conversas paralelas e,
portanto, pouco produtivo. Mesmo assim, ainda neste dia, foram introduzidas as ideias e
propostas do caderno intitulado A Criança No Ciclo De Alfabetização, por meio de uma
apresentação de slides.
Na pauta do segundo encontro, realizado em 12 de setembro de 2015, estavam
os seguintes itens: apresentação, momento deleite, leituras e continuação das atividades
do caderno dois, introdução e atividades do caderno três sobre interdisciplinaridade.
Neste dia cada turma reuniu-se em uma sala. A primeira atividade consistiu numa
dinâmica de apresentação onde a orientadora Cláudia ofereceu papéis com qualidades
escritas nos mesmos. De posse da qualidade cada um deveria escolher uma pessoa do
grupo que se encaixasse na mesma e apresentá-lo. Depois a pessoa escolhida concluía a
sua apresentação e escolhia outra para apresentar de acordo coma qualidade que
possuía. Esta dinâmica foi longa, mas interessante ao passo que mostrou que o grupo,
em sua maioria junto desde o PNAIC 2013 se conhece bem.
Já neste momento me apresentei como pesquisadora. Falei do que se tratava a
pesquisa, e que este era o principal motivo de frequentar os encontros do programa
naquele ano. A proposta foi bem recebida pelos participantes que não se opuseram à
observação e ao registro dos encontros.
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Na sequência a desse encontro a Orientador a Educacional, deu continuidade ao
estudo do caderno sobre A Criança No Ciclo De Alfabetização, introduzido no encontro
anterior. A turma foi dividida em grupos que deveriam produzir um cartaz com o seu
entendimento sobre infância. Esses cartazes foram expostos e apresentados pelos
grupos, que apresentaram basicamente a mesma ideia esplanada pela orientadora no
início da aula: a infância é uma construção social.
Num segundo momento foi apresentado o conceito de interdisciplinaridade.
Esse conceito foi apresentado como sendo a grande proposta do PNAIC 2015, ganhando
um caderno só para este assunto (o caderno 3). Segundo o material do PNAIC, a
interdisciplinaridade trata-se de “uma proposta que exige interação entre duas ou mais
disciplinas o que resultará em intercomunicação e enriquecimento recíproco’
(MENDES, GOMES e SILVA, p.11, caderno 3, 2015). Essa interdisciplinaridade foi
proposta como uma forma de superar o conceito de disciplina, deixando claro que
nenhum saber é mais importante que o outro, e que o objetivo final deve ser único.
Porém, no final da fala, a própria orientadora se contradiz dizendo que “esta
interdisciplinaridade é ideal para atingir um único objetivo: alfabetizar linguística e
matematicamente, as crianças no primeiro ciclo do EF” (CLAÚDIA, fala registrada no
encontro). Se o único objetivo é essa alfabetização linguística e matemática, existe sim
um julgamento de valor entre as disciplinas, colocando Português e Matemática como
protagonistas do ensino dos anos iniciais e as outras disciplinas como coadjuvantes
nesse processo.
Para exemplificar e sugerir um “modelo” de trabalho na sala de aula que
promova a interdisciplinaridade, a orientadora do PNAIC na turma observada, sugeriu
uma atividade onde seria produzida uma “teia” ou “rede de conhecimentos”, que
poderia culminar em um projeto interdisciplinar. Ela deu o exemplo: primeiro colocou
no meio do chão da sala a palavra casa; em seguida distribuiu pedaços de folhas onde as
professoras alfabetizadoras teriam que escrever uma pergunta, ideia ou tema para se
trabalhar relacionado à palavra casa; com essas fichas dos professores foi formada a
“teia”, ou rede de conhecimentos, com os assuntos/conteúdos possíveis para elaborar
um projeto sobre casa.
Como exercício ela pediu aos professores que se organizassem em quatro grupos
e enviassem por e-mail um projeto interdisciplinar elaborado através de uma “teia” de
conhecimento. Segundo a orientadora Cláudia, dos projetos enviados à ela na semana
seguinte, dois traziam a ciência como uma das matérias a serem trabalhadas: o primeiro
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projeto envolvia o tema animais e suas características físicas, português com textos e
atividades de escrita sobre animais, e matemática num estudo sobre tamanho e peso dos
animais; o segundo projeto trabalhava Português, com textos e atividades de leitura e
escrita sobre a temática, geografia com os tipos de casa e ciências ao tratar das plantas
presentes nas casas (flores e verduras) e suas partes.
Para o encontro seguinte, a Orientadora pediu que cada um levasse algo que
trouxesse alegria e boas lembranças
FIGURA 3 – Montagem com fotos das atividades do encontro do PNAIC em 12/09/2015

Fonte: Registro da pesquisadora.

O terceiro encontro aconteceu no dia 26 de setembro de 2015. Para iniciar a
formação, a orientadora propôs uma atividade na qual cada um deveria expor o item que
levou e relatar aos colegas os motivos daquela escolha e à quais emoções este objeto
estaria envolvido. Esta atividade comoveu a todas no grupo. Cada um ao apresentar seu
objeto ou foto, se emocionava. A maioria levou fotos referentes aos filhos e famílias. A
professora Madalena levou um exemplar da cartilha “Caminho Suave” que, apesar de
não ser exatamente a que ela utilizou no período escolar, e sim, um exemplar que ela
comprou na internet, lhe trazia muita emoção por lembrá-la da infância e de seus
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primeiros anos de docência. Este livro despertou muito interesse de todas no grupo e
uma discussão da diferença entre os métodos tradicionais da mesma e as propostas
atuais, inclusive do PNAIC. A ideia dessa atividade era mostrar aos docentes a
importância de se considerar os conhecimentos e as memórias prévias dos alunos nas
aulas. Cada objeto daquele tinha um sentido e um significado diferente aos demais, mas
que trouxe novas informações ao grupo, como no caso da cartilha Suave.
Dando continuidade ao tema interdisciplinaridade, a orientadora mostrou em
slides modelos de atividades que podem ser realizadas neste contexto. Este é um dos
pontos observados durante os encontros. Embora se fale em valorização das diversas
práticas docentes, o repasse de modelos é constante. Eles não são usados e nem
definidos como exemplo, até porque muitas vezes é sugerido pelas orientadoras que as
práticas sejam reproduzidas em sala de aula. Esse tipo de trabalho é bem aceito pelos
professores, que não só recebem os modelos, mas também os levam. Não foi raro
observar nas conversas antes do início dos encontros, ou nos intervalos momentos onde
os docentes trocavam modelos de atividades e/ou projetos. É como se o fato de ter dado
certo com outra professora fosse garantia de que também irá funcionar na outra turma.
Outro pensamento comum entre as docentes observados nos encontros do PNAIC é que,
ao obter estes modelos, elas irão poupar tempo na elaboração de novos projetos e
atividades para suas turmas.
Este encontro teve mais da metade do seu tempo destinado a retomada do
caderno estudado no encontro anterior, e a apresentação de práticas exitosas, porém
ainda estava na pauta a introdução da proposta do PNAIC para Ciências Naturais.
Como a primeira atividade envolveu mais tempo que o previsto, somente cerca
de uma hora e meia do final do encontro foi dedicada ao ensino de Ciências Naturais já
que o próximo caderno a ser estudado seria o caderno oito de ciências. Ela começou
escrevendo uma citação do livro Alfabetização Científica de Áttico Chassot no quadro
conforme figura 4. Ao utilizar a frase de Chassot a orientadora tinha como objetivo
introduzir e resumir o conceito de Alfabetização Científica. A orientadora continuou
falando que a proposta do PNAIC para este conteúdo era compatível com o conceito de
Alfabetização Científica, mas não esclareceu o conceito. Cláudia queria mostrar uma
apresentação de slides sobre Alfabetização Científica, mas não conseguia ligar o
aparelho projetor, então ela leu a citação do quadro, e já pediu que as alfabetizadoras se
reunissem em quatro grupos formados de forma aleatória, para executar as atividades
experimentais.
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FIGURA 4 – Citação de Áttico Chassot sobre Alfabetização Científica

Fonte: a autora.

Com os grupos definidos Cláudia chamou todas as professoras para perto de
uma mesa com diversos itens que havia sido montada por ela antes mesmo do início da
aula e explicou que os mesmos deveriam ser utilizados nas atividades experimentais que
ela gostaria que fizéssemos.
A orientadora entregou então, uma folha para cada grupo, onde havia uma
proposta de atividade prática, seguida por uma lista de materiais e procedimentos a
serem feitos. Ainda segundo ela, os professores Alfabetizadores deveriam realizar os
procedimentos conforme descrito na folha e depois registrar as observações e
conclusões sobre o processo.
As quatro atividades experimentais propostas (ANEXO 3) eram : atividade 1 “Por que alguns objetos flutuam e outros não ? O que mantém um navio flutuando?”;
atividade 2 - “Por que alguns produtos se dissolvem na água e outros não? E no leite é
possível dissolver tintas?”; atividade 3 - “Um líquido pode ser sólido?”; atividade 4 “Como pode-se comprovar a existência de água em determinados alimentos?”
Fiquei no grupo com a atividade quatro. Recebemos uma vasilha de inox,
batatas, sal e as instruções para realizar a atividade.
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FIGURA 5 – Mesa preparada pela orientadora do PNAIC com os itens a serem utilizados nos
experimentos do encontro do dia 26/09/2015

Fonte: Registro da pesquisadora

Enquanto fazíamos as atividades experimentais, a orientadora Cláudia tentava
fazer o aparelho de data show funcionar. Ela tinha a intenção de exibir, além dos slides,
um vídeo sobre o ensino de ciências, mas depois de várias tentativas o aparelho não
funcionou.

FIGURA 6– Atividade experimental 4

Fonte: Registro da pesquisadora.
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A atividade experimental número três foi a mais assediada. O composto
resultante da mistura dos ingredientes propostos ficava sólido e líquido dependendo de
como era manipulado. Era muito divertido e intrigante. Por alguns instantes parecíamos
crianças diante de algo divertido e desconhecido tentando entender o que acontecia.
Nenhuma de nós conseguiu dizer o porquê daquela mudança de estado entre sólido e
líquido e ficamos assim ansiosas pela explicação da orientadora.
Com horário do encontro já se esgotando, a apresentação das conclusões de cada
grupo e a leitura do que propunha cada atividades experimentais pela orientadora
ficaram com pouco tempo e, por tanto, comprometidas. Tudo foi feito de forma rápida e
as atividades experimentais um e três que tinham aspectos desconhecidas por todo o
grupo, mesmo tendo despertado curiosidade, não foram esclarecidas na fala da
Orientadora Educacional.
FIGURA 7 – Atividade experimental 3

Fonte: Registro da pesquisadora.

Como a orientadora continuou a ser questionada insistentemente sobre o
entendimento dos experimentos, principalmente da atividade número três que todas já
estavam ansiosas para levar para sala de aula, a orientadora disse, depois de nova leitura
da explicação das atividades experimentais, que “mais importante que explicar
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cientificamente a experiência é realizar a mesma com os alunos e colocá-los em contato
com as experiências” (CLAÚDIA) e finalizou o primeiro encontro sobre ciências.
O próximo encontro, marcado para o dia 10 de outubro daria continuidade ao
Caderno número oito sobre Ciências Naturais. Porém, nos dias de intervalo entre o
terceiro e o quarto encontro, a orientadora educacional encaminhou um e-mail para
todas as participantes do PNAIC. O e-mail esclarecia que o material do PNAIC havia
chegado na secretaria municipal de educação incompleto. Chegaram somente os
cadernos de Apresentação e Gestão, e os cadernos um, dois e três. Com o isso, seguindo
orientações do polo formador da UFJF, segundo a coordenadora local, os encontros
sobre Ciências Naturais, Ciências Humanas e Arte presentes nos demais cadernos, e
previstos para os próximos encontros deveriam ser deixados para 2016. Isto porque não
havia possibilidade de envio do material ainda em 2015, ou ainda a impressão do
mesmo, pela prefeitura, para todas as participantes. Os trabalhos com ciências foram
interrompidos. Desta forma, o quarto encontro do PNAIC 2015 aconteceu dia 10 de
outubro e foi, de acordo com a orientadora Cláudia, dedicado ao caderno um sobre
currículo. Neste encontro a pesquisadora não pôde comparecer e, portanto, não existem
registros deste dia13. Os trabalhos com ciências foram interrompidos.
Ainda em outubro de 2015, no dia vinte e quatro, aconteceu o quinto encontro
do PNAIC 2015. Este encontro ficou bastante comprometido já que não aconteceu no
local de costume, pois a data do encontro coincidiu com o dia da prova do Exame
Nacional do Ensino Médio – ENEM. Algumas professoras demoraram a encontrar a
escola escolhida para acolher o encontro. Além disso, algumas professoras iriam
participar da aplicação das provas do ENEM e por isso tinham que sair mais cedo, ou
sequer compareceram. Desse modo o encontro começou tarde, foi bem disperso e
terminou um pouco mais cedo, pelo grande número de ausências.
O espaço não era adequado. Foi utilizado o pátio da escola e as três turmas
juntas devido ao grande número de ausências. Quase não dava para ouvir a fala das
orientadoras. Todas as professoras estavam dispersas e, sem material impresso para
acompanhar disponível às alfabetizadoras, não houve interação entre os participantes.
Foi apenas uma leitura dos textos que estavam nos cadernos que só as orientadoras
13

A pesquisadora não pode estar presente neste encontro, pois estava viajando para Florianópolis onde
participaria da reunião anual da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa Em Educação –
ANPED. Este evento já estava marcado há alguns meses e as passagens foram compradas antes de serem
definidas as datas de encontros do PNAIC 2015, e não teria como cancelá-las. Como o encontro não
trabalharia questões sobre o ensino de Ciências, a minha ausência não comprometeu o andamento das
observações/pesquisa.
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tinham em mãos, pois o material ainda não havia sido distribuído às alfabetizadoras. O
encontro previsto para durar o dia todo teve apenas três horas de duração. Para cumprir
a carga horária prevista pelo PNAIC, foram solicitadas atividades referentes ao caderno
um sobre Currículo, que foi o foco do encontro.
Em novembro de 2015 o encontro aconteceu no dia quatorze. Neste dia
aconteceu momento deleite, e logo depois todas as professoras dos três grupos se
juntariam no teatro da escola para que fossem repassadas as normas e recomendações
referente a produção dos relatos de experiência a serem apresentados no seminário final
do curso que se aproximava.
Infelizmente mais um imprevisto ocorreu comprometendo o andamento do
programa. Uma das orientadoras chegou ao encontro com notícias sobre o grave estado
de saúde de uma professora da rede municipal que no primeiro ano do PNAIC, foi uma
das orientadoras educacionais do programa no município. Ela estava lutando contra um
câncer há cerca de um ano e meio e seu estado de saúde tinha piorado muito nas últimas
vinte e quatro horas. Além de ser conhecida por quase todos participantes do curso e ter
relacionamento direto com o programa ela também era parente de uma das orientadora e
amiga de longa data da supervisora local. Esse grau de intimidade tornou a notícia de
seu estado de saúde um empecilho para o andamento do encontro.
Por quase duas horas todos ficaram mobilizados em torno da notícia. Chegou a
ser cogitada a mudança de dia do encontro, mas não havia datas disponíveis para o
mesmo. Assim, todos se reuniram no teatro onde foram passadas as informações sobre o
relato de experiência.
O PNAIC exige que no final de cada formação as professoras alfabetizadoras
apresentem um relato de experiência. Esse relato deve ser feito com base em uma
experiência em sala de aula, que envolva os conhecimentos estudados naquele ano.
Assim em 2015, a recomendação era de que o relato de experiência envolvesse uma
atividade interdisciplinar entre os conteúdos dos anos iniciais.
Terminadas as orientações, o encontro foi encerrado. Não houve formação neste
dia e o encontro não foi remarcado. Infelizmente, dias depois a professora veio a
falecer.
No dia 5 de dezembro de 2015 aconteceu, então, o Seminário Final com as
apresentações dos relatos de experiência das professoras. A maioria dos trabalhos
relacionou os conteúdos de português, matemática e arte, na forma de desenhos,
pinturas, criação de brinquedos, ou confecções de murais com recorte e colagem.
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Vamos destacar aqui apresentação de duas das professoras que desenvolveram
trabalhos em sala de aula que contextualizavam o ensino de ciências com outras
disciplinas. Ambas utilizam leitura e interpretação de textos, promovendo uma
interdisciplinaridade entre Direitos de Aprendizagem de Língua Portuguesa,
Matemática e Ciências.
No primeiro relato, a professora Madalena trabalhou o tema animais, com
Português e incorporou ainda a Arte, já que no final da semana ela montou uma
exposição com os desenhos dos animais feitos pelos alunos. Segundo ela, o projeto
iniciou-se com alguns alunos levando seus animais de estimação para a escola e
apresentando suas características e hábitos para os colegas. A atividade contou com a
participação dos pais, e envolveu assim o conhecimento que eles estavam aprendendo, o
meio em que viviam e as famílias, promovendo um diálogo na produção do
conhecimento e fazendo com que o conhecimento tivesse sentido para os alunos. Depois
foram desenvolvidas atividades de leitura e escrita envolvendo o tema e por fim a
realização da exposição com as colagens.
O segundo relato da professora Lia, trazia o ensino de ciências baseado em uma
das atividades experimentais realizadas no terceiro encontro. A professora estava
trabalhando água, foram apresentados textos e músicas sobre o tema, depois foram
feitos registros sobre a presença da água na terra; num segundo momento foi feita uma
roda de conversa para apresentar aos alunos o mapa do Brasil e o globo terrestre,
destacando a grande presença de água no nosso planeta. Lia utilizou-se ainda da
atividade experimental sobre peso e densidade, desafiando os alunos a descobrirem se
os objetos afundavam ou flutuavam.
Com os encontros de 2015 prejudicados por situações adversas, seu ponto alto,
segundo nossas observações foi a interação entre os docentes. As trocas de experiências,
e até mesmo as conversas de corredor são características positivas. Durante os
intervalos ou no início dos encontros, enquanto a orientadora educacional se organizava
para iniciar a aula ou esperava pela chegada de todos os participantes, as docentes
estabeleciam um momento de troca de conhecimentos e informações de suas práticas
em sala de aula. Trocavam propostas e projetos, fracassos e sucessos em sala de aula.
Essa troca acontecia pelos diálogos ou mesmo por materiais concretos como livros e
atividades impressas, e foi, segundo nossa observação, o grande diferencial desta
formação.
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CAPÍTULO 5 – REFLEXÕES SOBRE O PNAIC E O ENSINO
DE CIÊNCIAS: PRÁTICAS E PERCEPÇÕES
Radicalmente, a existência humana implica assombro,
pergunta e risco. E, por, tudo isso, implica ação,
transformação (FREIRE, 1985, p.27).

Durante esta pesquisa tentamos responder a pergunta: quais as possibilidades
de sensibilização do PNAIC para o aprimoramento das práticas de docentes dos
anos iniciais em ciências? Depois dos resultados dos questionários e das observações
no PNAIC, busquei estabelecer uma relação entre os dados obtidos e entrevistas
individuais, semi-estruturadas com alguns dos participantes do programa na tentativa de
melhor responder esta pergunta.
As entrevistas ocorreram de forma individualizada, com um pequeno roteiro
com perguntas iniciais que, conforme as respostas do entrevistados poderiam gerar
novas indagações.
As entrevistadas foram: a coordenadora local do PNAIC, que aqui receberá o
nome fictício de Áurea; uma das orientadoras educacionais que será chamada de Marta;
e três professoras alfabetizadoras que também receberão os nomes fictícios de: Brenda,
Cássia e Bruna. Das cinco entrevistadas quatro participaram de todos os anos do PNAIC
em São João del-Rei, desde 2013, nas mesmas funções/atribuições dentro do programa.
Uma das professoras participou somente até 2015, já que em 2016 e 2017 ela esteve
como professora eventual na escola, sem uma turma fixa, para poder se dedicar a um
novo cargo no Estado, e com isso decidiu não participar do PNAIC.

5.1 O PNAIC: REFLEXÕES SOBRE O MATERIAL E A FORMAÇÃO EM
CIÊNCIAS NATURAIS EM SÃO JOÃO DEL-REI

A não realização da formação completa em ciências, no município de São João
del-Rei em 2015, foi uma orientação do polo de Juiz de Fora, segundo afirmação da
Coordenadora Áurea. Ela foi enfática em afirmar que não foi uma decisão do município
e sim uma recomendação dos coordenadores do PNAIC em Juiz de Fora que
determinaram que o foco da formação voltasse a ser Português e Matemática, por causa
das notas da prova ANA que haviam sido divulgadas e estavam muitas baixas. Durante
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o curso, porém, a justificativa para a não realização do encontro foi outra: a formação
não teria continuidade porque os materiais impressos não chegariam a tempo e a
prefeitura não tinha condições financeiras de arcar com os custos de impressão do
material.
Essa foi também a percepção dos docentes que destacaram também, de forma
unânime, a boa qualidade do material do PNAIC. A coordenadora local afirmou que a
qualidade dos materiais era muito boa e despertava o interesse “adormecido” do
professor alfabetizador e também envolvia os alunos. Áurea relatou que o cargo de
coordenadora promove um pequeno afastamento da formação do PNAIC em si, mas que
quando ela realizava visitas às escolas, podia perceber a presença do programa no
ambiente da sala de aula que passou a ser mais dinâmico. Segundo ela, o programa não
trouxe novas metodologias, só relembrou, revigorou no professor a busca por novas
práticas. “Hoje a gente percebe que não tinha muita coisa, vamos dizer assim: nossa!
Tudo muito novo! Não. Despertou o professor né? Buscar alternativas... O assunto
sempre foi o mesmo. Às vezes a gente ouvia o professor falar assim: ‘nossa, poxa vida,
eu já fiz isso!’ mas, por algum momento, ou não sei, por comodidade até da profissão e
cansaço, a gente deixa de fazer”(ÁUREA).
Em alguns momentos pude perceber essa sensibilização nas docentes durante a
formação. Apesar de o programa propor autonomia para o docente, na prática ele foi,
em 2015, efetivamente um transmissor de modelos de práticas de sucesso. Os docentes
não eram levados a construir novas práticas, mas a “apropriarem-se” das práticas de
sucesso exemplificadas nos materiais impressos ou levados para os encontros pelas
orientadoras.
Considerando que muitos outros programas trouxeram propostas criadas por
professores universitários, ou até mesmo pessoas que sequer tinham experiência em
docência e eram distantes do contexto e das realidades da sala de aula, a utilização de
modelos de práticas de professores atuantes em escolas públicas dos anos iniciais, pode
ser sim uma valorização dos docentes e suas práticas. Mas, por outro, lado pode ser só
um facilitador ou a criação de uma simples reprodução de conhecimento já que o
mesmo não foi pensado nas singularidades, necessidades e dificuldades de cada turma
ou aluno.
As professoras entrevistadas, assim como as observadas durante o PNAIC, viam
como positivo a oferta de “modelos” de práticas. Segundo elas, ficava mais fácil
organizar e planejar as aulas, deixando-as inclusive mais atrativas para os alunos. Todos
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os cadernos e encontros de formação do PNAIC traziam esses modelos o tempo todo e,
na maioria das vezes, eram o ponto alto dos encontros de formação. Foram os mais
enfatizados e os que mais tiveram a atenção e interesse dos docentes alfabetizadores.
Com minha experiência de nove anos não consigo imaginar seguir um modelo
pré determinado como garantia de atingir determinados objetivos. Isso seria realmente
“mágico”, principalmente na hora de planejar as aulas. Eu planejaria durante um ano e
se continuasse lecionando para o mesmo ano escolar bastaria seguir os modelos já
prontos e o sucesso com o aprendizado dos alunos seria instantâneo e constante. Porém
isso jamais aconteceu. Cada turma, cada aluno e cada escola são únicos, em contextos e
com particularidades únicas, que por sua vez exigem práticas diversificadas. É claro que
um projeto, uma atividade ou proposta pode ser usada mais de uma vez ou por mais de
uma professora e funcionar, mas ser unânime não. Por tudo isso o meu receio com esse
tipo de formação.
É como se não atingir os objetivos propostos seguindo os modelos indicados
fosse impossível. Não existia espaço para o fracasso. Os próprios relatos de experiência
solicitados no final do curso, não abriam espaços para reflexões sobre o que deu errado,
“obrigando” o docente a obter sucesso. Trazendo com isso uma responsabilidade muito
grande ao professor de não fracassar e fazendo com que, seguir o modelo parecesse
mais seguro.
Esse talvez nem seja um ponto negativo do material do programa, mas a forma
como o material foi trabalhado nas formações do PNAIC, sim. Conhecer práticas
exitosas não é um problema, o problema é colocá-las como modelo a ser seguido
independente do contexto da turma envolvida.
Durante a observação do PNAIC, todas as atividades solicitadas de práticas das
docentes levadas para a troca de experiência durante o encontro eram bem parecidas e
nos moldes do exemplo do caderno de formação ou aquele oferecido pela orientadora
no encontro anterior. A verdadeira troca de experiências acontecia nos momentos que
antecedia os encontros, nos corredores, nos intervalos e nas conversas após o curso. Ali
sim, havia espaço para as dificuldades, os erros, as sugestões diversificadas, as ideias
inéditas.
Cheguei a perguntar em um desses momentos, porque elas não levavam essas
experiências para a sala e algumas responderam como se aquelas práticas fossem
jeitinhos, coisas não permitidas, fora dos padrões, que os materiais criados não eram
bem feitos, etc. Enfim, tinham medo de serem criticadas. Diversas vezes tivemos
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espaços para nos colocarmos durante a formação e expor nossas práticas, mas nunca
(pelo menos na sala observada) uma professora relatou algum fracasso ou prática que
não tivesse sido exitosa.
Ainda sobre essa troca de experiências, precisamos ressaltar aqui que este foi,
nas minhas observações, o destaque dos encontros de formações. Todas as escolas
fazem reuniões coletivas periodicamente, sejam eles semanais, quinzenais ou mensais,
chamadas de módulos, as quais são obrigatórias para o cargo de professor na Prefeitura
Municipal de São João del-Rei. Esses módulos deveriam, teoricamente, ser um tempo
de planejamento e estudos a serem feitos de forma coletiva entre os professores, ainda
que agrupados de acordo com o ano que lecionam. No entanto, a maioria desses
encontros se torna apenas um espaço para repasses de informações da gestão da escola,
que aproveita o momento em que todos estão presentes para transmitir recados.
No dia-a-dia da escola, os professores geralmente dobram os turnos e com isso
chegam e saem da escola muito rapidamente e nos curtos intervalos de 10 minutos,
muitas vezes o professor ainda tem que ficar supervisionando o recreio dos meninos.
Falta espaço para diálogo e a troca de experiências. O serviço da docência acaba sendo
um pouco solitário. Às vezes até o diálogo com a supervisora da escola é feito em curtos
intervalos de tempo, por e-mails, ou se reduz a pequenas conversas na hora da entrega
de planejamentos escritos. Isso ficou claro na fala da professora Brenda:
O ponto mais positivo do programa é a troca de experiências. Ele traz
muitas experiências boas, de outras escolas, outros lugares, nos livros
e nos vídeos durante o curso. E as apresentações dos relatos... quando
a gente apresenta os relatos, a gente também coloca as nossas
experiências para jogo... E isso é muito bom! Eu, pelo menos, me
senti importante. Na minha escola, nos módulos, a gente quase nunca
pode falar da nossa prática. As reuniões são só uma obrigação de
horário... um dia de receber os cronogramas da escola, saber de prazos
e festividades... se a gente entregou o planejamento escrito pra
supervisora, nem ela quer saber do nosso trabalho. Ninguém escuta a
gente... e a gente não escuta ninguém (risos). E quem perde são as
crianças, porque um serviço que começa assim, só como uma
obrigação, não é bom pra gente e não vai ser bom para as crianças.
Nos encontros do PNAIC eu aprendi muita ideia nova para trabalhar
em sala. Muita coisa boba que eu podia ter feito antes, e ter deixado
minhas aulas melhores. Foi uma torça muito boa (BRENDA)

Desta forma, como o PNAIC oferece um espaço para que os professores
conversem com seus pares, trocarem informações, atividades e experiências, isso tornou
o programa atrativo e faz com que esse compartilhamento e troca de experiências
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fossem vistas como ponto alto do programa pelos docentes, como percebemos na
observação participante e comprovamos nas entrevistas.
Nessas trocas de experiências, o professor repensa suas práticas e com ajuda dos
materiais acaba se colocando em reflexão e estudo. Se não existe tempo para a troca de
experiências e diálogo entre docentes no cotidiano escolar, tampouco existe momentos
de estudo e reflexão sobre a própria prática. A orientadora educacional Marta destaca
bem esse aspecto em sua fala
“O PNAIC tem um ponto muito positivo que é a questão da gente
estar em constante estudo, né? Então ajuda os professores a entrarem
em contato com outros professores, trocarem experiências, e ao
mesmo tempo, estar de certa forma, levando o professor a estudar, a
pesquisar, a mudar o seu jeito de trabalhar em sala de aula de uma
forma mais dinâmica, que é isso que o Pacto propõe... o PNAIC
propõe” (MARTA).

De forma geral, o material realmente tem boa qualidade e é bem escrito. Os
textos de formação e referencial teórico são redigidos, geralmente, por profissionais
com ampla formação acadêmica, e os mesmos sempre procuram contextualizar o tema a
ser trabalhado com a proposta do PNAIC, inclusive trazendo modelos e sugestões de
práticas.
No entanto, durante as observações percebi certo distanciamento entre o
proposto pelo programa e material, das formações especificamente. Talvez tenha
evidenciado bem essa questão por também participado de anos anteriores. Em 2015, os
encontros foram mais dispersos, me pareceram pouco planejados e sem muito
envolvimento das organizadoras. Como relatei nas observações sobre o encontro no
capítulo quatro, alguns encontros tiveram tempo reduzido, atividades inacabadas e não
despertou tanto a participação dos docentes, como vivenciei em anos anteriores do
PNAIC.
Esse foi um ponto negativo ressaltado também pelas entrevistadas. Porém, elas
destacam mais o fato do curso ter sido realizado somente no final do ano, ao contrário
de 2013 e 2014 quando a formação foi realizada durante todo o ano. A coordenadora
local e a orientadora educacional apontam que, desde 2015, o programa tem início mais
no final do ano e com isso perde um pouco do propósito, causa desinteresse nos
docentes, e prejudica os resultados.
Essa concepção foi compartilhada por uma das professoras. Segundo ela, “nos
anos que o PNAIC aconteceu o ano todo foi mais produtivo. Depois ficou meio
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corrido... passou a ser mais uma obrigação, ficou menos prazeroso e.… não ajudava
muito, mais atrapalhava mesmo” (BRUNA).
A professora Cássia também coloca como negativa a organização do tempo de
duração dos encontros nos últimos anos e que isso prejudicou o programa, já que “nos
últimos anos (2015, 2016 e 2017) ficou muito corrido, e tudo foi repassado às pressas
em encontros só na parte da manhã do sábado e não o dia todo, como aconteceu nos
dois primeiros anos do programa. Prejudicando assim, a qualidade dos repasses”
(CÁSSIA).
Essa desorganização com o tempo também é percebida na fala da professora
Brenda, que coloca a durabilidade dos encontros como um obstáculo para o programa, e
destaca ainda que, com isso o PNAIC se tornou mais uma carga para os docentes.
Um ponto negativo no programa... ah... é o tempo! Um ano tem muito
encontro, o outro tem pouco. Em 2015 mesmo, os encontros foram
mais curtos... cada dia era uma coisa, não foi organizado e produtivo
como nos dois primeiros anos. Depois em 2016 já foi no final do
ano... Poxa, com tanta coisa pra fazer no final do ano, aí veio o
PNAIC com um monte de coisa pra preencher e fazer. Pra mim, já não
foi tão legal, mas né... pode ser por minha causa também, eu tava
dobrando de turno nesse ano.... Não... mas no primeiro ano eu também
dobrava e foi ótimo. É que no primeiro e no segundo, os encontros
duravam o dia todo, era cansativo, mas produtivo porque no final
ajudava muito na hora de planejar as aulas. É.… tem rever a questão
do horário. Encontro de meio dia.… só final do ano, não resolve nada
não (BRENDA).

Essa falta de organização e comprometimento no PNAIC em 2015 ficou ainda
mais evidente para mim, por que tive acesso também aos materiais do curso
disponibilizados para as orientadoras durante as formações no polo de Juiz de Fora,
através de um CD multimídia. São materiais ricos em qualidade e conteúdo e bem
dinâmicos em diversos formatos: textos de diversos gêneros, apresentações de slides,
vídeos, sugestões de atividades e sites, e (claro) exemplos de práticas exitosas.
A maioria desses materiais não foi repassado aos alfabetizadores durante os
encontros de formação, talvez até pela diversidade e quantidade. No entanto, esse
conteúdo também não foi disponibilizado aos docentes, para uma visualização posterior.
Eu mesma recebi uma cópia da mídia com recomendações para não repassar o material.
Segundo a orientadora que me disponibilizou o CD na época, não repassar aquele
material era uma recomendação de Juiz de Fora, mas não vi muito sentido na instrução.
Especificamente sobre o material de ciências, o grande impasse entre as
entrevistadas está no recebimento do material, mais especificamente do caderno oito da
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formação em Ciências Naturais. Segundo a coordenadora do PNAIC, os cadernos foram
entregues, ela acha que não dentro do prazo do PNAIC, um pouco depois, mas foram
entregues. A orientadora educacional, disse que o material chegou depois, pelo menos o
dela, e que ela achava que os professores haviam recebido no ano seguinte. Já as três
professoras foram unânimes em afirmar que não receberam ou tiveram acesso a este
caderno. Enquanto participante da formação em 2015 também posso afirmar que não
recebi ou presenciei a entrega desses materiais. Só consegui um exemplar online,
disponível na página do programa na internet14.
O atraso dos mesmos também é citado como ponto negativo pela professora
Bruna. Geralmente os materiais chegavam durante o curso ou no final, nunca antes o
que dificultava sua utilização durante as formações. Porém, ainda segundo Bruna, “isso
não atrapalhou o curso por que as meninas (orientadoras educacionais) já tinham o
material delas e elas foram se organizando e dando os conteúdos, socializando com a
gente as ideias do programa, então acho que não atrapalhou muito não ”(BRUNA).
O caderno oito que deveria ter sido entregue para a formação de Ciências
Naturais, trazia um capítulo com seis textos teóricos que defendiam a proposta de
Alfabetização Científica do PNAIC.
Vários conceitos trabalhados nestes textos do caderno 8 também condizem
nossas reflexões sobre o ensino de ciências na perspectiva freireana, como por exemplo:
a defesa pelo ensino de ciências como processo a ser construído e não como produto, a
importância do incentivo da curiosidade e da pergunta e papel do professor como
coordenador nesse processo (ROMANATTO e VIVEIRO, 2015); a possibilidade do
ensino de ciências promover mudanças sociais, a utilização de espaços não formais e
dos experimentos (ARAÚJO, 2015); a possibilidade de interdisciplinaridade de ciências
com outros conteúdos e a possibilidade de alfabetizar ensinando ciências através de
textos diversificados, e não simplesmente alfabetizar através de textos de ciências
(FLÔR e CARNEIRO, 2015) ; e, por fim, a necessidade de inserirmos conteúdos e
artefatos tecnológicos para ensinar ciências (SIPLE; SANTOS, 2015).
Sobre os livros enviados para as escolas para serem utilizados pelos alunos, eram
de boa qualidade textual e de impressão e em quantidade suficiente. Também eram
enviados livros teóricos, atuais sobre formação inicial e continuada de professores,
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O caderno oito com a proposta de formação para Ciências Naturais ainda encontra-se disponível no
site do PNAIC, no endereço eletrônico http://pacto.mec.gov.br/materiais-listagem/item/63-caderno-8ciencias-da-natureza-no-ciclo-de-alfabetizacao
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alfabetização, matemática, gestão, currículo e práticas docentes nos anos iniciais.
Durante os anos de realização do PNAIC que estive lecionando, não vi interesse dos
docentes nesses livros. Também não registrei nenhuma fala dos professores
alfabetizadores durante os encontros de formação referentes a esses materiais que
também não foram lembrados nas entrevistas. A não obrigatoriedade de leitura e o
acúmulo a falta de tempo livre dos docentes talvez sejam fatores para esses livros não
serem muito usados.
Sobre os documentos orientadores e os direitos de aprendizagem, podemos
destacar alguns dos direitos em ciências. Os direitos um e quatro, trazem palavras como
“encartar-se” e “admiração” e remetem à características e necessidades mais
relacionadas a apreciação, incentivo e prazer de se aprender ciências. A necessidade de
reforçar a curiosidade, como já dissemos, tão necessária ao ensino de ciências nos anos
iniciais passa por essa envolvimento com a disciplina. Não é possível se ater a formas
tradicionais de ensino com muito rigor nos anos iniciais já que a brincadeira e a fantasia
ainda são muito presentes nessa fase escolar. Em seu livro Reencantar a ciência e
Reinventar a Docência, Chaves (2013) relata um exemplo bem simples dessa
possibilidade de encantamento:
Por abusar das ordenações a Ciência fez um dia minha tristeza ao
ouvir minha filha, aos sete anos de idade, dizer que estudar as plantas
era muito chato, quando na escola lhe deram como tarefa levar uma
flor para compor uma exposição sobre as partes dos vegetais. Aquela
ciência decomposta, analítica, que esfacelara seres e corpos não lhe
produzira encantamento. O encantamento corria por fora das paredes
da sala de aula, situado há poucos passos dali, em uma árvore plantada
na escola, na qual Bia e seus colegas protegiam um grupo de insetos
de crianças que ameaçando arrancar os galhos da árvore botavam a
casa deles em risco (CHAVES, 2013, p.84).

Aos olhos dos adultos um pouco sérios pela passagem dos anos e pela vida
adulta, uma exposição de flores na escola com certeza é algo belo e encantador e pode
até ser visto como uma atividade de criatividade e quebra com os processos tradicionais.
E talvez seja. No entanto, para as crianças, em seu momento de curiosidade e
encantamento máximo na vida, seria muito mais interessante estudar as plantas pela
árvore que abrigava seus novos “amigos”, os insetos. Como já citamos antes, uma série
de atividades poderia ser desenvolvida desde a simples observação da estrutura da
árvore, do tipo de folha, do tamanho, do tempo que levou para ficar daquele tamanho,
até a opção de escolha dos animais por aquela árvore para morar, da importância da
proteção dos galhos da árvore e dos animais para o ecossistema, etc..
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Os objetivos dois e cinco já estão mais relacionados à democratização do ensino.
O objetivo dois deixa claro o direito do aluno a construir um conhecimento científico,
pautado na curiosidade e seguinte instrumentos e procedimentos característicos da
Ciência. O item cinco já detalha sobre o direito aos conhecimentos, de conteúdos
diretamente relacionados aos PCNS e seus eixos previstos para esta etapa da
escolarização – Ser humano, meio ambiente. É preciso observar aqui que o eixo
Recursos Tecnológicos também previsto nos PCNs de para os anos iniciais do EF em
ciências não aparece em nenhum dos direitos estabelecidos para Ciências Naturais.
E por fim os direitos três e seis remetem às ações propostas no processo de
Alfabetização Científica. Talvez esses dois direitos sejam um pouco amplos demais para
os anos iniciais do Ensino Fundamental. É preciso repensar e analisar se seria possível
alcançar níveis de compreensão e ações em “dimensões universais” e “decisões éticas”
como o proposto pelo material. Talvez as ideias de inicialização desse processo fossem
mais pertinentes nesses objetivos, não só pela faixa etária dos alunos como por
concebermos que este é um processo ao longo da vida, construído não só pela escola,
mas pela família e comunidade em que o aluno está inserido também. É claro que
pequenas ações são sim possíveis nesta fase, mas não com tamanha proporção como é
determinado nesses direitos.
Os direitos de aprendizagem também foram apontados como pontos positivos no
PNAIC. Segundo as docentes entrevistadas os objetivos eram facilitadores na hora de
definir o foco das aulas durante os planejamentos: “Sempre pego a cópia dos direitos de
Aprendizagem para ajudar na hora de planejar. Os direitos de aprendizagem servem
para me orientar sobre o que é necessário colocar no planejamento. Depois junto com a
proposta de ciência para o segundo ano e faço o planejamento das aulas” (professora
Marta).
Esses direitos não foram trabalhados durante o programa, apenas entregues
impressos em uma folha. Isso aconteceu com outros conteúdos também. Em alguns
encontros o material era apenas entregue ou lido, sem espaço para diálogos e reflexões
como nos anos anteriores. Às vezes isso acontecia por causa dos horários e encontros
reduzidos, outras porque as orientadoras pareciam não ter o domínio completo do
material oferecido. Em 2015, a inserção de novos conteúdos como as Ciências Naturais
pode ter sido uma dificuldade para as formadoras que, assim como as docentes, tem
mais familiaridade no trabalho de alfabetização linguística e matemática. Isso ficou
evidente no encontro onde foi introduzido o tema ciências e as atividades investigativas.
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A atividade experimental número três “O líquido pode ser sólido”, por exemplo,
despertou grande interesse entre as docentes. O composto resultante da mistura de
amido de milho, água e corante ficava sólido e líquido conforme era manipulado e isso
era muito divertido e intrigante. Por alguns instantes parecíamos crianças diante de algo
divertido e desconhecido tentando entender o que acontecia. Nenhuma de nós,
conseguia dizer o porquê daquela mudança de estado entre sólido e líquido e ficamos
assim ansiosas pela explicação da orientadora.
A orientadora por sua vez, pouco presenciou desta curiosidade, pois estava
tentando ligar o aparelho projetor para apresentar alguns slides. Quando retomou as
atividades do grupo, depois de não obter êxito com o aparelho eletrônico, propôs a
apresentação das atividades experimentais pelo grupo e leu algumas explicações sobre
as mesmas. Contudo, a atividade experimental número três ainda não estava clara e
como as professoras queriam levá-la para a sala de aula, continuamos indagando. A
orientadora leu novamente a explicação e, como não conseguiu explicar com suas
palavras, disse que “mais importante que explicar cientificamente a experiência, é
realizar a mesma com os alunos e colocá-los em contato com as experiências”
(CLAÚDIA).
O simples fato de propor que sejam realizadas atividades práticas em sala de
aula e demonstrar que isso é possível mesmo sem a existência de um laboratório além
do fato de incentivar a observação e manipulação dos materiais no experimento, é algo
relevante e que precisa ser exaltado. Porém, como já dissemos anteriormente neste texto
o processo de ensinar ciências não propõe apenas o conhecimento de nomenclaturas ou
produtos científicos, mas a construção de um conhecimento, de modo que o aluno possa
associá-lo ao seu cotidiano e pensar em novas possibilidades.
Nesse sentido o professor não deve ser apenas um transmissor de conhecimento,
mas o facilitador e modelo na construção do mesmo. As respostas podem ser várias e
devem ser incentivadas a serem construídas junto com os alunos, mas os mesmos não
devem ficar sem uma resposta. Caso os alunos não compreendam o processo e não
consigam produzir conclusões, o professor deveria ser facilitador e orientar o discente
até que a solução seja alcançada.
Todas as atividades propostas eram apropriadas aos anos iniciais do Ensino
Fundamental e as professoras daquele encontro, na posição de alunos, não conseguiram
desenvolver as conclusões e ficaram frustrados
segundo Praia, Capuz e Gil-Pérrez (2011),

e sem respostas. É por isso que,
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(...) o professor tem de ter cuidados muito particulares com o processo
de aprendizagem e, em particular com as atividades que promove.
Estas devem desenvolver-se na ‘zona de desenvolvimento próximo’, o
mesmo é dizer que tais tarefas devem ser um desafio, porém, com um
grau de dificuldade susceptível de se constituírem em incentivo e não
de fonte de desânimo, desmotivação e de impossibilidade de resolução
(PRAIA; CACHAPUZ; GIL-PÉRREZ, 2011, p.103)

O despreparo da orientadora também precisa ser levado em consideração. Não
podemos levar uma atividade para a sala de aula sem ter conhecimento sobre o mesmo.
É claro que pode acontecer uma situação onde o docente não sabe a resposta, mas ele
deveria procurar essas resposta e levá-las aos alunos em outra oportunidade. O que não
aconteceu no PNAIC.
Mesmo acontecendo de forma breve e apesar de não ter sido concluída, a
formação em ciências já pôde ser percebida em dois relatos de experiência daquele ano.
Contudo não percebemos novas iniciativas nos relatos, apenas reproduções de
experimentos e projetos interdisciplinares já propostos nas formações do PNAIC. Um
dos relatos traz como experimento dentro do seu projeto sobre água, a atividade quatro
“Por que alguns objetos flutuam e outros não?. Embora seja importante valorizar a
utilização da atividade experimental na sala de aula pela professora Lia, talvez a escolha
da atividade no contexto do conteúdo projeto proposto e, levando em consideração a
idade dos alunos, não tenha sido a mais adequada. Nesse projeto a atividade
experimental feita para encontrar líquido nos alimentos no encontro de formação do
PNAIC, talvez fizesse mais sentido para alunos do primeiro ano, que seriam desafiados
a descobrir que podemos encontrar água também nos alimentos. Mesmo assim, a
utilização de uma atividade experimental, que não foi citada nos questionários aplicados
antes do curso aos professores da cidade, por exemplo, já é algo muito significativo em
favor da breve formação do PNAIC.
Pequenas mudanças nas percepções e nas práticas dos docentes dos anos iniciais
do EF também puderam ser percebidas durante as observações dos encontros e em
algumas respostas da entrevista, como veremos no item a seguir.
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5.2 AS POSSÍVEIS SENSIBILIZAÇÕES NAS PRÁTICAS E PERCEPÇÕES
DOCENTES EM CIÊNCIAS POR MEIO DO PNAIC EM SÃO JOÃO DEL-REI

Em minha experiência como docente sempre percebi um interesse e fascinação
das crianças pelos conteúdos de ciências, mesmo ainda não pensando no ensino desse
conteúdo como processo na época e ensinando-o mais como um produto. Nos
questionários aplicados às professoras dos anos iniciais da rede municipal de São João
del-Rei, elas foram unânimes em afirmar que o ensino de ciências é sim importante nos
anos iniciais do EF. E durante as observações dos encontros de formação do PNAIC,
também percebi o interesse e “simpatia” das docentes pelo conteúdo.
No entanto, na entrevista com a coordenadora local, quando questionada sobre a
formação em Ciências Naturais, a entrevistada disse que não percebeu nos docentes
muito interesse pela matéria. Segundo ela, os professores “estão preocupados só com a
leitura, a escrita e com o processo mesmo da matemática” (ÁUREA). Isso reforça a
necessidade de um envolvimento maior da gestão escolar no ensino. Enquanto
coordenadora do programa, ela era a gestora do PNAIC e não percebeu o interesse dos
professores pelo conteúdo. Todas as professoras entrevistas afirmaram que sim, tinham
interesse na formação em ciências.
A orientadora educacional mais próxima das docentes, já demonstra percepção
diferente. Ela afirmou que percebe sim certa resistência dos professores, não só com
ciências, mas com outros conteúdos também. Porém, “quando eles experimentam, eles
voltam mostrando que valeu a pena. Então isso mostra que a gente precisa, né,
realmente buscar, precisa ter uma formação” (MARTA). Formada em ciências, ela
acredita no ensino por meio de experimentos, e atribui importância de ciências já nos
anos iniciais ao fato de que tudo ao redor dos alunos envolve ciências.
Eu acho importante porque eu sou formada em Ciências. E eu
gosto muito dessa matéria, e acho que desde o primeiro ao
quinto, até o sexto ao nono, ela não é trabalhada da forma como
deveria ser. Porque a gente teria que trabalhar muito a questão
do experimento mesmo, né, do laboratório. De testar o dia-a-dia,
as coisas que acontecem. Então a expectativa é grande de
trabalhar com Ciências nesse sentido, da gente não ficar só no
papel [...] A Ciência é o nosso dia-a-dia, tá em tudo, né, então é
um conteúdo também muito importante já nos anos iniciais
(MARTA).

93

O ensino de ciências pela experimentação era uma expectativa também das
docentes. No dia da formação de ciências no PNAIC, as professoras alfabetizadoras
ficaram empolgadas com a possibilidade de realizar os experimentos e de receber
sugestões dos mesmos para realizá-los em sala de aula com os alunos. Mas esse
interesse era mais perceptível como uma necessidade de obter modelos de experimentos
como uma “receita de bolo”, do que uma compreensão do experimento como um
processo científico com procedimentos próprios e que desenvolve a observação e o
registro, do fenômeno a ser instigado, como podemos perceber, por exemplo, na fala da
professora Brenda:
Quando a Cláudia falou que agente ia receber um caderno de Ciências
eu fiquei... tipo, muito animada. A gente não tem muito tempo pra
ensinar Ciências, e como a gente não sabe muito, a gente pega no
português e na matemática mesmo. Então eu pensei que ia ser um
caderno tipo o de jogos matemáticos, cheios de modelos de
experiência que a gente ia poder fazer com as crianças. A gente não ia
ficar mais só no projetinho para trabalhar Ciências durante o ano... Só
que eu nunca recebi esse caderno. Então eu continuei sem conhecer
muitas experiências... já sei algumas, tipo plantar o feijãozinho, mas
eu queria outras porque até as crianças já tão cansadas dessa né...
(risos) eles fazem todo ano. Muda o não, muda a professora e o
feijãozinho no copinho de danoninho tá lá (BRENDA).

Porém, não podemos criticar essa visão e necessidade dos docentes dos anos
iniciais. Como a própria professora Brenda disse no início da fala citada anteriormente,
o professor não tem muito tempo para desenvolver o planejamento dessas atividades e
nem tem conhecimento para isso. A formação generalista dos cursos de formação de
docentes dos anos iniciais, não deixa os professores capacitados a trabalhar com a
disciplina, apesar de muitas vezes ter a disciplina de didática em ciências, em seu
currículo. O que reforça a necessidade de uma formação continuada, e esse “apego” a
modelos prontos que podem ser executados com facilidade e poucas chances de erro.
As professoras entrevistas colocam sim o ensino de ciências como importante e
revelaram ainda expectativas de mais conhecimento sobre ciências “de mais rodas de
discussão sobre as teorias e práticas” (CÁSSIA). Isso o curso de formação não
conseguiu oferecer devido a interrupção na sua programação inicial, como já citamos.
Quando os entrevistados foram perguntados sobre os que entendem sobre
Alfabetização Científica, que é a proposta do PNAIC e tem muitas semelhanças com a
nossa proposta de ensino como processo na perspectiva freireana, percebemos em
algumas falas a ideia de ciências como um processo que deve ser construído ao longo
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dos anos escolares: “Alfabetização Científica pra mim, é o processo de construção das
ciências. Um conhecimento mais elaborado, uma investigação que permite o
questionamento para o crescimento e desenvolvimento envolvimento do indivíduo e a
pesquisa” (CÁSSIA); “Alfabetização Científica... acho que é iniciar o ensino de ciências
pra lá no sexto ano, ele conseguir entender melhor conteúdo mais científico. É a gente
oferecer o conhecimento básico” (BRENDA).
A orientadora Marta percebe o ensino de ciências como uma relação com a
natureza e o meio em que vivemos: “A alfabetização científica seria né, o aluno
entender que ele está no universo e que tudo ali, né, está em constante mudança... e
agente faz parte desse universo. Então a Ciências é tudo! Não é? Somos nós, são os
seres vivos é tudo que está em torno de nós. Então seriam mesmo né, a gente entender
que a gente está para a natureza como a natureza está pra gente também, numa relação
de troca, né, e não de exploração e de desperdício” (MARTA).
A resposta da professora Bruna já demonstra alguns termos que se aproximam
do conceito proposto pelo PNAIC de Alfabetização Científica e das nossas reflexões
sobre ciências na perspectiva freireana:
Alfabetização Científica... É você conhecer às vezes alguns termos,
usados nas ciências, né? Ã... Saber fazer experiências, assim observar,
analisar. É... dialogar a sua opinião a respeito do que você está
observando. Não é só saber o quê que é tubo de ensaios, essas coisas,
mas saber que existe termos diferentes que a gente às vezes usa no diaa-dia, é.. ter contatos com essas estratégias diferenciadas das aulas de
Ciências que seria a observação e a investigação... é.. não é somente ler
né, como alfabetização no geral mostra, mas é descobri né, como se dá
as coisas, como surge esse conteúdo né, através dessa observação, dessa
análise (BRUNA).

Ela percebe o ensino de ciências como uma democratização do conhecimento,
dos termos, conceitos e metodologias científicas. Percebe ainda uma conscientização
como entendimento do processo, através da observação, dos questionamentos e do
diálogo no intuito de compreender as relações desse conhecimento com o mundo em
que o indivíduo está inserido. Ela só não aponta ações que podem resultar desse
processo de conhecimento.
A professora Cássia também se aproxima do conceito de Alfabetização
Científica proposto pelo PNAIC quando o coloca como processo, baseado em
investigação e questionamento: “Alfabetização Científica pra mim, é o processo de
construção das ciências. Um conhecimento mais elaborado, uma investigação que
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permite o questionamento para o crescimento e desenvolvimento envolvimento do
indivíduo e a pesquisa” (CÁSSIA).
A coordenadora Áurea já pensou a Alfabetização Científica mais como um
ensino de ciências proposto pela variação dos recursos metodológicos a serem
utilizados: “Acho que é ensinar Ciências, através de experiências, leituras, vídeos, etc”
(ÁUREA)
Também perguntamos aos entrevistados se eles acreditavam ser possível
Alfabetizar Cientificamente nos anos iniciais e somente uma professora disse que não.
Já a coordenadora local responde que sim, desde que dentro de uma sequência didática,
que é a proposta central do PNAIC:
Dentro da formação do PACTO, por se tratar de propostas, de práticas
diferenciadas, a gente vê o trabalho com a sequência didática, que
dentro da sequência didática a gente trabalha todos os componentes
curriculares. Então quando a gente fala assim: ‘Ah, a gente... o
professor ele não tá assim preocupado muito preocupado com o
conteúdo de Ciências, mas dentro de uma sequência didática, ele vai
trabalhar o português, ele vai trabalhar a matemática, Ciências,
História, Geografia. Dentro de uma sequência didática. Então, se ele
trabalha a sequência didática, ele vai tá contemplando Ciências
(ÁUREA).

O perigo neste tipo de fala é que pode subtender-se que este tipo de sequência
didática pode não ter como objetivo ensinar ciências e sim alfabetizar usando alguns
conteúdos e conhecimentos em ciências. Assim, ciências seria apenas um instrumento
para alfabetizar. Um segundo problema está no fato de que dentro de uma sequência
didática que não tenha como objetivo o ensino de ciências, é bem possível que não se
consiga desenvolver o ensino deste conteúdo como um processo de Alfabetização
Científica e sim, como um produto pronto e acabado a ser repassado para os alunos.
A orientadora Marta também sugere em sua fala que percebe a Alfabetização
Científica mais como um produto do que como processo quando justifica o ensino nos
anos iniciais apenas para o uso da ciência e o cuidado com o indivíduo e com o seu
meio, na rotina do aluno: “Ah.. com certeza! À partir do momento que nós estamos no
mundo, estamos vivendo né, a ciência. E ela está a nosso favor, então nós temos que
aproveitar de tudo que ela nos oferece, e também trabalhar essa questão da consciência,
do cuidado, com o espaço da gente.cuidado com as coisas, com a natureza” (MARTA).
Não se trata de um processo onde se aprende a fazer Ciência. Ela já está pronta, acabada
e nós devemos usufruir dela com consciência.
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Brenda demonstra acreditar na Alfabetização Científica apenas como uma
atividade investigativa, por meio das atividades experimentais:
Sim. A gente pode trabalhar Ciências nos anos iniciais e não só em
projetinhos como a gente faz. No Pacto a gente viu isso. É só a gente
fazer o planejamento da gente numa sequência didática. Agora eu
acho que se a prefeitura, ou o PACTO, ou até mesmo a supervisora,
passasse pra gente mais material de Ciências, a gente ia poder fazer
mais aulas práticas. Senão a gente vai ficar mais no papel mesmo, e aí
talvez as crianças não se interessem muito” (BRENDA).

A docente Bruna chama atenção para a questão da curiosidade do aluno, que
assim como nós já afirmamos ao longo desse trabalho, é o primordial a ser desenvolvido
nesse processo de Alfabetização Científica nos anos iniciais do EF.
Acredito que sim porque... os meninos são muito curiosos e assim a
idade deles é propícia pra poder investigar, pesquisar, eles são muito
curiosos, então assim... a recepção deles com as atividades práticas,
com atividades de pesquisa, vai ser muito maior do que com os
meninos, por exemplo , de 6º ao nono. Eu vejo hoje muitos alunos
desanimados com a proposta que os professores levam para a sala,
querem sempre a mesma coisa, não querem sair da sua zona de
conforto... os meninos de 1º ao 5º ano, eles são... elétricos né! Eles
tão...topam tudo, eles são animados! E às vezes eles dão até dicas pra
gente de até onde a gente pode ir. Às vezes a gente pensa que vai
trilhar um caminho com eles e eles mostram um outro caminho que às
vezes a gente nem tinha pensado. Tudo isso por causa da curiosidade
que eles têm. Então é... eu acho que é possível sim!”(BRUNA).

Ela já percebe o ensino de ciências como um processo num caminho a ser
trilhado inclusive com a ajuda dos alunos. Assim o professor seria um facilitador, um
parceiro nesse processo e não o detentor da verdade absoluta. Essa consciência e pensar
no ensino com a participação dos docentes ainda não é muito clara para os alunos. Nos
relatos de experiência presentes no caderno de ciências, por exemplo, sugerem o uso de
experimentos conforme o conhecimento e as curiosidades dos alunos (BRASIL, 2015)
Já a Cássia num primeiro momento responde que não. Porém, em sua
explicação, percebemos que na verdade ela não acredita em uma Alfabetização
Científica que inicie e possa ser concluída ou ter todos os objetivos alcançados nos anos
iniciais, pois ela também percebe a Alfabetização Científica como processo. Assim, nos
anos iniciais seria possível iniciar o processo de Alfabetização Científica.
O fato de todas as entrevistas terem apontado a Alfabetização Científica como
possível nos anos iniciais, assim como a importância do trabalho com ciências nesta
etapa, já pode ser considerado algo positivo no contexto dos anos iniciais. Já nos
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questionários pudemos perceber isso quando todos os professores foram a favor do
ensino de ciências nos anos inicias.
No entanto, segundo as respostas, principalmente das duas últimas perguntas,
podemos perceber que ainda estamos um pouco longe de ter em nossas escolas, no caso
do município de São João del-Rei, uma Alfabetização Científica de fato. Os professores
e gestores ainda não têm a consciência plena do processo a ser desenvolvido dentro de
uma proposta de Alfabetização Científica. Estão mais associados ao ensino tradicional,
de repasse de conhecimentos, ou ainda ao ensino de uma Ciência puramente
investigativa, sem objetivo de democratizar o conhecimento, ou colocá-los em relação
direta com sua realidade.
Sobre o PNAIC, a qualidade dos materiais foi um ponto muito exaltado. Mas
baseado nas respostas dos entrevistados, nas respostas os questionários da primeira fase
desta pesquisa e, principalmente na observação participante, a principal característica do
PNAIC é a socialização, o espaço para troca de experiências, atividades, angústias.
Cabe aqui ratificar que esses espaços de socialização não se constituíam apenas
nos momentos propostos pelo PNAIC, na apresentação de relatos, por exemplo. Eles
aconteciam nos intervalos e nos momentos que antecediam os encontros. Talvez até,
tenham acontecido principalmente nestes espaços, quando a cobrança de uma
formalidade acadêmica não era exigida, e assim os professores se sentiam mais leves
para fazer, sem medo de serem recriminados por suas práticas, como percebemos na
fala da Brenda:
Eu sempre gostei do PNAIC, principalmente porque era uma espécie
de local de encontro e confraternização dos professores. A gente via
colegas que estavam em outra escola e que na correria do dia do dia a
gente passava às vezes até ano sem ver. Era muito bom! Eu gostava de
chegar mais cedo e não me importava de sair mais tarde também não,
só para colocar o papo em dia. Mesmo que fosse só um papo sobre
trabalho... é, porque a gente acabava falando só de trabalho. É que
nem mãe que só fala do filho né (risos), cada um querendo mostrar o
que fez de melhor. E as vezes, nessa conversa a gente até conseguia
diminuir um pouco as nossas dificuldades, porque quando eu falava
com alguém sobre um aluno que estava com dificuldades assim ou
assado, sempre tinha uma colega que falava: ‘ah, já tive um aluno
assim, eu fiz umas atividades assim... vou te passar depois’ , e
mandava, e ajudava muito. Ah... queria esses encontros de novo...
(BRENDA)
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Nessas trocas os docentes não só expunham suas práticas, como também
refletiam sobre elas, pensando no que deu certo, no que não foi produtivo, nas
possibilidades que ele ainda tem.
Desta forma, ainda que em proporções pequenas e sem a formação ter
acontecido de modo incompleto, podemos considerar que existiram sim, transformações
nas práticas e percepções dos docentes depois da participação do PNAIC.
Sobre as possibilidades de promover um ensino de ciências nos anos inicias,
acredito que seja possível. Porém não é uma tarefa fácil. Envolve desde a mudança nos
currículos de formação pedagógica, passando pelos recursos financeiros, gestão escolar,
formações continuadas como o PNAIC, mudanças nos currículos escolares e nas
percepções docentes. Sim, parece uma utopia! Mas é possível com esforço conjunto de
todos os envolvidos na educação e continuidade. Não conseguiremos promover
mudanças efetivas na educação, seja ela em ciências ou não, enquanto somente alguns
forem comprometidos com a educação ou enquanto não houver valorização docente,
inclusive financeira para que ele não precise mais dobrar em dois ou três turnos e possa
se dedicar aos estudos.
As formações continuadas também precisam ser efetivamente continuadas. Não
podem esperar resultados imediatos e escalonados em tabelas com números que não
podem ser realmente medidos em sala de aula.
É um longo caminho a ser percorrido, mas é um caminho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não é o quanto se sabe que nos faz diferentes. O decisivo
é como se sabe descobrir novos conhecimentos e,
especialmente, como usá-lo (CHASSOT, 2014, p.26).

Vivemos em uma época na qual o conhecimento está disponível em diversas
plataformas digitais, ao alcance de qualquer um com um computador, ou celular e
internet. Principalmente, considerando este cenário, a afirmação acima de Chassot é
pertinente. Assim, a escola e os professores, talvez estejam diante de um momento
decisivo em que uma mudança na forma de ensinar seja algo inadiável. Não cabe mais
nos tempos atuais o ensino tradicional.
No ensino de ciências, principalmente nos anos iniciais do EF, como bem
enfatizamos no capítulo um desta pesquisa, o mais importante é instigar a curiosidade,
talvez ensinar menos, mas ensinar como um processo na qual o aluno aprenda a
construir, entenda e reflita sobre o conhecimento e não entregar um produto pronto e
acabado.
Nesse contexto, a busca por formação continuada é um dos grandes aliados
principalmente quando propõe momentos de reflexão sobre as práticas e atualiza os
docentes sobre novas teorias e possibilidades de ensinar, como propõe o PNAIC.
Embora na minha observação participante eu tenha percebido que as trocas de
experiências durante os encontros não ofereceram muito espaço para o fracasso, o erro e
as inseguranças, sendo enfatizadas e colocadas em reflexão apenas práticas exitosas das
professoras, esses momentos foram destacados positivamente pelas docentes como
possibilidade de diálogo com seus pares e consigo mesmas.
Cabe aqui ressaltar, porém, que ainda conforme minha observação, a maior e
mais efetiva troca de experiências acontecia nos momentos que antecediam os encontros
ou nos seus intervalos. Ali havia espaço para qualquer prática fosse ela exitosa ou não,
tradicional ou moderna, simples ou elaborada e para um diálogo livre de avaliações.
Concluídas as observações sobre o PNAIC 2015, foi possível perceber que os
materiais didáticos oferecidos no programa eram bem completos e atuais, ricos em
conteúdos e possibilidades que talvez precisem ser mais bem exploradas e ofertadas às
professoras, já que parte do material só ficou com as orientadoras. Os materiais do
PNAIC também foram bem avaliados durante as entrevistas. Um ponto que me
preocupou um pouco foi a evidente característica do programa de propor modelos
prontos, e trazer práticas de sucesso como caminho para alcançar o maior objetivo do
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PNAIC que é alfabetizar linguística e matematicamente nos três primeiros anos do EF,
sem se preocupar com as peculiaridades presentes em qualquer turma.
Sobre o ensino de ciências tanto o material como a proposta de ensino pautada
no conceito de Alfabetização Científica são pontos positivos a serem exaltados no
programa. Os textos do caderno de formação trazem um ensino renovado,
contextualizado com o mundo moderno e que não abandonam o propósito basilar dos
anos iniciais de alfabetizar, linguística e matematicamente. O grande problema da
formação foi a sua não conclusão. Depois das observações e das entrevistas ainda que
algumas informações sobre a autoria da “ordem” para interromper a formação de
ciências e retomar às formações voltadas para conteúdos relacionados a português e
matemática, demonstram uma preocupação grande com esses conteúdos, talvez pelas
avaliações institucionais, que ainda impedem um bom trabalho dos docentes nesta área.
Apesar de todos os professores dos anos iniciais serem graduados, vários terem a
pós graduação e todos terem afirmado ter uma formação em ciências, nenhum deles
afirmou ter conhecimentos necessários para ensinar ciências. Talvez por isso suas
práticas ainda tenham se demonstrado um pouco tradicionais nos questionários. A
maioria disse utilizar o livro didático em suas aulas e indicaram outras poucas opções, o
que demonstra a relevância do livro nas práticas pedagógicas das professoras. Isso não
pode ser criticado, visto que como elas afirmaram anteriormente, não tiveram formação
apropriada e precisam se apoiar em algo para ministrar suas aulas, e o livro didático,
aprovado e recomendado por instituições como o MEC, gera uma grande confiança.
Essa aparente tradicionalidade no ensino de ciências também pode ser percebida
nas atividades experimentais. A prática do plantio do feijãozinho no copinho de
Danone, foi praticamente a única experiência citada nos questionários, e em nenhum
momento percebi qualquer fala ou indício nas respostas que pudesse me fazer pensar
que ela foi colocada em prática utilizando-se da curiosidade da criança, desenvolvendo
a curiosidade e a observação. Tratava-se apenas de uma “coisa” a ser feita e levada para
casa como registro de que a aula de ciências aconteceu.
Mesmo na formação continuada do PNAIC as atividades experimentais não
foram tratadas como um instrumento para conduzir o aluno a resposta por meio da
observação e da curiosidade. Na prática as atividades experimentais ficaram moldadas
no formato de “receita de bolo” a ser copiada e seguida passo-a-passo para chegar a um
produto final, ainda que não se conhecesse o processo, os porquês, ou até mesmo o
produto final.
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A forma como as atividades experimentais foram propostas não condiz inclusive
com o material do PNAIC que propõe que estas atividades devem ser investigativas e
ter como princípio a curiosidade das crianças, com presença constante das perguntas.
Essas atividades podem ser um instrumento para ajudar no desenvolvimento do
conhecimento científico dos alunos, partindo de conhecimentos que eles já possuem e
isso ainda não pareceu ser feito, nem mesmo depois do PNAIC.
Mesmo com algumas distorções entre o material impresso e a forma como a
formação foi feita, já podemos perceber um avanço nas falas dos docentes sobre suas
percepções sobre ciências. Também percebi um pequeno avanço ao ver o conteúdo de
ciências ser utilizado por duas professoras durante suas experiências em sala de aula
conforme seus relatos de experiência apresentados ao final do programa. É um avanço o
ensino de ciências Naturais nos anos iniciais não apenas aparecer apenas em pequenos
projetos, em períodos isolados do ano, mas em propostas e planejamentos a serem
desenvolvidos durante todo o ano. A utilização da ciência pelos professores nas
atividades propostas apresentadas no relato de experiência mostra também um interesse
e certa afinidade com o tema nos anos iniciais, confirmando o que foi apontado nos
questionários. Ainda que os docentes não tenham formação e conhecimento específico
na área todos os professores afirmaram no questionário que as aulas de ciências
acontecem com frequência semanal. E mesmo sem que tenham acontecidos todos os
encontros de formação em ciências previstos pelo programa, a disciplina se fez presente
em dois relatos de experiência.
A importância do PNAIC na mudança destas práticas talvez seja resultado da
ideia de sequência didática interdisciplinar como instrumento para facilitar o
planejamento diário, semanário, mensal e anual do professor e não como algo aquém do
conteúdo ou que só será desenvolvido em um período específico do ano.
Durante toda esta pesquisa, pudemos constatar que a o ensino de ciências é
viável nos anos iniciais do Ensino Fundamental ao passo que a curiosidade, a
investigação são características da criança e que o entendimento do mundo que as cerca
passa por um pensar e fazer Ciência na escola (e fora dela). No entanto, ensinar ciências
como um processo nos anos iniciais do EF, talvez ainda seja uma utopia relativamente
distante, por diversos aspectos da educação que precisam ser renovados.
A primeira transformação talvez precise acontecer nos cursos de formação.
Todos os professores pesquisados alegam ter tido algum tipo de formação em ciências
na graduação e, no entanto, se dizem despreparados para lecionar ciências, o que nos
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remete ao caráter generalista dos cursos de formação de docentes para os anos iniciais.
Para ensinar é preciso saber antes. Não estamos aqui defendendo que o professor tenha
que ter o mesmo conhecimento de ciências de um graduado nesta área específica, até
porque são muitas áreas a serem trabalhadas nos anos iniciais por um único professor,
mas saber como se dá a construção do conhecimento científico, onde e como buscar este
conhecimento. Se por um lado essa característica de globalização pode ser um
impedimento para o ensino de ciências mais cientificamente embasado, por outro lado, a
distribuição de espaço/tempo nos anos iniciais, somada a curiosidade aguçada dos
alunos pode ser um grande diferencial favorável em relação às ciências nos anos finais
do EF ou no Ensino Médio.
Outra renovação poderia ser feita na formação continuada, inclusive o PNAIC já
que ter boa proposta pedagógica e oferecer bons materiais, não é suficiente.
Principalmente se a preocupação inicial, recorrente do programa for com os resultados
estatísticos. Um bom trabalho produz um bom resultado, mas um trabalho basicamente
com essa finalidade talvez jamais atinja tal objetivo.
O envolvimento da gestão nesse processo também precisa ser renovado. A
gestão de uma escola, ou de um curso de formação continuada precisa caminhar junto
com as perspectivas e necessidades de professores e alunos. Muitas das mudanças
propostas disponíveis e possíveis para a educação dependem diretamente do apoio e
envolvimento dos gestores. O professor sozinho, ainda que com conhecimento e
dedicação, não consegue melhorar ou transformar suas práticas.
Também precisamos pensar na questão financeira e na estrutura física das
escolas como empecilho para o ensino de ciências. Uma atividade experimental em sala
de aula, por mais que possa ser realizada sem laboratórios ou instrumentos sofisticados
vai sempre precisar de um alimento, uma vasilha, uma vela, etc., que apesar de serem
itens facilmente encontrados em casa podem não ser acessíveis a muitos alunos e nem
deve ser obrigação do professor providenciar. A escola por meio das instituições
governamentais precisa oferecer os meios básicos para um ensino de qualidade. Do
mesmo modo, um passeio para além dos muros da escola em espaços como museus e
zoológicos também tem custos (transporte, alimentação, entrada, etc.) que se não
viabilizados pela instituição podem impedir tais eventos.
Além de recursos físicos e financeiros, a gestão também precisa estar presente
apoiando e incentivando iniciativas como feiras de ciências, na busca de promover
espaços de construção e socialização de conhecimento. Um desses espaços pode
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também ser permitido e incentivado pela gestão nos espaços de Educação integral, que
tem uma formação de tempo e espaço mais livres que no ensino regular.
Alguns podem pensar que são utopias, mas gosto de acreditar que algumas
utopias são possíveis. O ensino de ciências como um processo, dialógico e consciente
ainda não é uma realidade nas escolas de São João del-Rei e talvez esteja longe de ser,
mas algumas ideias já aparecem com proximidade à essa proposta e que me fazem
pensar que minhas utopias podem se tornar realidade.
Hoje, ao final do mestrado, infelizmente não estou mais em sala de aula, mas
fico pensando o quanto minha prática poderia ser diferente depois dessa vivência. O
distanciamento da docência, somado aos novos aprendizados do curso, mudaram muito
meu entendimento da educação e me fizeram repensar várias das minhas práticas. Penso
no poder de transformação que a participação em massa dos docentes atuantes nos anos
iniciais em cursos como esse poderia causar.
Nenhuma das docentes respondentes do questionário tinha mestrado ou
doutorado, a participação dos docentes, principalmente dos anos iniciais nesses cursos,
pelo menos em São João del-Rei, ainda é raridade. É claro que eles não são
condicionantes para um bom exercício da docência. Existem vários profissionais
competentes que concluíram apenas a graduação. No entanto, um período de leituras e
aprendizado de novas teorias, afastamento da própria prática, diálogo com os pares e
novas vivências proporcionadas pelo mestrado são sim transformadores e trariam
ganhos e renovações as nossas escolas.
Com certeza sou uma educadora transformada, mais consciente e reflexiva. Sei
que muitas das minhas considerações aqui elencadas, fazem parecer utopia uma
transformação na área da educação. No entanto, toda transformação começa com sonhos
e, portanto, me recuso a deixar de sonhar.
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ANEXO 01 – QUESTIONÁRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
MESTRADO EM EDUCAÇÃO
MESTRANDA: ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO LAMÊDA
QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE INFORMAÇÕES

Escola Municipal em que trabalha:
________________________________________________
Graduação em_________________________________________ano de
conclusão _________
Instituição de ensino: ( ) pública

( ) privada

Qual?
____________________________________________________________
__________
Pós-graduação: ( ) não ( ) sim, concluída ( ) sim, em curso
Qual?
____________________________________________________________
__________
1) Onde você leciona? ( ) Rede Municipal

( ) Rede Estadual

( )

Particular
2) Quantas

turmas

você

tem

na

Rede

Municipal?

_________________________________
3) Quantos

alunos

você

tem

por

turma?

________________________________________
4) Efetiva na prefeitura ( ) sim
5) Em

qual(is)

( ) não
série(s)

você

leciona?___________________________________________
6) Há quantos anos leciona nos anos iniciais do ensino fundamental?
___________ anos
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7) Quais estratégias/metodologias você utiliza em suas aulas (em
especial

nas

de

Ciências)?____________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________
____________________________________________________________
________________
8) Você participou do “Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa” – PNAIC (PACTO)?
( ) não
( ) sim, em 2013, no ano que priorizou o ensino de português
( ) sim, em 2014, no ano que priorizou o ensino de matemática
9) De acordo com o Ministério da Educação “na primeira etapa do
pacto, em 2013/2014, os professores receberam formação em letramento;
na segunda, em 2014/2015, em matemática, curso que será concluído em
março próximo, de acordo com informações da Secretaria de Educação
Básica (SEB). O terceiro ciclo, que será desenvolvido em 2015 e 2016, vai
abordar as demais áreas do conhecimento de forma integrada”. Você
pretende participar?
( ) sim

( ) não

( ) ainda não me decidi

Por

quê?

____________________________________________________________
______
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________
10) Você faz planejamento das suas aulas:
( ) diário

( ) semanal

( ) quinzenal
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( ) mensal

( ) outro: ___________________________

11) O ensino de Ciências faz parte da grade curricular da sua escola?
( ) sim

( ) não

12) Quais temas de Ciências que você trabalha em suas aulas?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________
13) O que você acha que deveria ser tratado no ensino de Ciências do 1º
ao 3º ano?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________
14) Sua escola tem laboratório de Ciências? ( ) sim

( ) não

15) Sua escola tem livro didático de Ciências?
( ) sim
( )sim, mas em quantidade insuficiente para o número de alunos
( ) não
16) Sua escola tem computadores com acesso à internet?
( ) sim, somente para gestores
( ) sim, somente para gestores e professores
( ) sim, para todos com uso individual por aluno
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( ) sim, para todos mas os alunos trabalham em dupla e/ou em grupo
17) Com relação ao funcionamento dos computadores você considera a
qualidade:
( ) muito boa ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) muito ruim
18) Com relação a conexão (se cai, etc.) e a velocidade da internet você
considera:
( ) muito boa

( ) boa

( ) regular

( ) ruim

( ) muito ruim

19) Existe data show para fazer projeções?
( ) sim

( ) não

20) Sua escola tem exemplares da revista “Ciência Hoje das crianças”?
( ) sim

( ) não

21) Você acha necessário o ensino de Ciências no ensino fundamental?
( ) sim

( ) não

Por
quê?________________________________________________________
___________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____
22) Na sua graduação (e/ou) pós-graduação, você teve disciplinas
específicas para o ensino de Ciências?( ) sim

( ) não

23) Sua formação universitária te deixou preparada para ensinar
Ciências?
( ) sim

( ) não
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Por
quê?________________________________________________________
___________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________
24) Para você a Ciências serve/vai servir para a vida das crianças? Se
sua resposta for ‘sim’, descreva a/s razão/ões de ela ter serventia.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____
25) Você oferece o ensino de Ciências nas suas aulas? ( ) sim

( )

não
Caso você tenha respondido “sim” na pergunta anterior, responda
as letras “a” até “f”.
Caso sua resposta tenha sido “não’, pule para a letra “g”.
a) Os alunos fazem uso de livros didáticos de Ciências? (

) sim

( ) não
b) Qual a frequência das aulas de Ciências?
( ) diária
c) Qual

( ) semanal
a

duração

( )quinzenal ( ) mensal
média

de

cada

aula

de

Ciências?

_______________ minutos
d) Onde você busca informações para planejar suas aulas de
Ciências?
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( ) livro didático

( )site e/ou blogs pedagógicos( ) revistas

( ) jornais ( ) CDs

(

) DVDs( ) televisão

( ) situações cotidianas dos alunos e da escola

( )pesquisas

no Google
(

)

outros

____________________________________________________________
e)

Você faz uso de aparelhos tecnológicos nas aulas de Ciências?(
) sim

( ) não

Caso

sim,

cite

alguns

___________________________________________________
____________________________________________________________
__________
f) Você faz experimentos nas aulas de Ciências? ( ) sim

( )

não
Caso

sim

cite

alguns

exemplos_____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________

g)

Porque você não oferece a disciplina de Ciências na sua

sala?(se for o caso, pode marcar mais de uma opção)
() minha escola não tem o ensino de Ciências nos 3 primeiros anos
do ensino fundamental.
(
Ciências.

) não estou profissionalmente formado(a) para o ensino de

116

(

) não tenho interesse ou não acho importante o ensino de

Ciências.
( ) não tenho material para ensinar Ciências.
( ) o objetivo da minha série atual é alfabetizar.
(

) o tempo das aulas é insuficiente para oferecer a disciplina de

Ciências.
(

)

outro

____________________________________________________________

15) Você acha que o ensino de ciências do nosso município, bem como o
da sua turma, precisa e/ou pode melhorar? Se sim de que maneira?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________

São João del-Rei, ____ de ____________________________ de 2015.

DESDE JÁ, MUITO OBRIGADA POR SUA PARTICIPAÇÃO
NESTA PESQUISA!
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ANEXO 2 – PROPOSTAS DE EXPERIÊNCIAS DO PNAIC

ATIVIDADE 1- POR QUE ALGUNS OBJETOS FLUTUAM E OUTROS NÃO ?
O QUE MANTÉM UM NAVIO FLUTUANDO? POR QUE ISSO OCORRE
CONSIDERANDO QUE É UM DOS OBJETOS MAIS PESADOS QUE
EXISTE?
1o - Elaborem suas hipóteses e registrem.
2o - Investiguem como isso é possível.
3o - Registrem suas conclusões.
4o - Organizam-se para relatar a atividade para a turma.
INVESTIGANDO...
Você vai precisar de:
1 recipiente grande (bacia plástica);
Água;
Objetos com diferentes tamanhos e pesos: borracha, lápis, pedaços de isopor,
clips metálicos, entre outros;
Tampa de panela
Massa de modelar
Procedimento:

1- Construa uma tabela com a classificação: flutua / afunda.
2- Coloque água no recipiente grande (bacia plástica) até a metade de sua
capacidade, esse irá representar o mar;
3- Inicialmente, coloque os objetos, com diferentes tamanhos e pesos um a
um dentro do recipiente com água e anote o resultado na tabela: se o objeto
flutuar anote na classificação “flutua” e se afundar na “afunda”.
4- Coloque, agora, a tampa sobre a água, primeiramente na horizontal e,
depois, na vertical. O que acontece?
5- Dê à massa de modelar a forma de um barco e coloque-o na água. Em
seguida, faça do barco uma bolinha e coloque-a na água novamente. O que se
observa?
C O N C L U I N D O. . .
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ATIVIDADE 2- POR QUE ALGUNS PRODUTOS SE DISSOLVEM NA ÁGUA
E OUTROS NÃO? E NO LEITE É POSSÍVEL DISSOLVER TINTAS?
1o - Elaborem suas hipóteses e registrem.
2o - Investiguem como isso é possível.
3o - Registrem suas conclusões.
4o - Organizam-se para relatar a atividade para a turma.

INVESTIGANDO...
Você vai precisar de:
5 Copos;
Água
Pequenas quantidades de sal, açúcar, pó de café, vinagre;
Corantes alimentícios;
1 prato;
Leite;
Detergente líquido para lavar louças;
Palito de picolé ou colher.

Procedimento:
1- Construa uma tabela com a classificação: mistura / não mistura.
2- Encha os copos com um pouco de água nos copos. Adicione em cada copo
uma pequena quantidade de um dos ingredientes citados acima, inclusive em
um, 2 gotas de corante. Registre sua observação.
3- Repita o experimento anterior, agora utilizando leite em vez da água.
Contudo, para o corante, utilize um prato com um pouco leite;
4- Adicione gotas dos corantes alimentícios de diferentes cores no leite. Misture
com o palito de picolé e observe o que acontece.
5- Pingue 1 gota de detergente líquido no meio do leite e observe o efeito
resultante.
Continue pingando o detergente em diferentes partes do leite. O
que acontece? Use o palito de picolé para misturar os líquidos.

C O N C L U I N D O. . .
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ATIVIDADE 3- UM LÍQUIDO PODE SER SÓLIDO?
1o - Elaborem suas hipóteses e registrem.
2o - Investiguem como isso é possível.
3o - Registrem suas conclusões.
4o - Organizam-se para relatar a atividade para a turma.

INVESTIGANDO...
Você vai precisar de:
1 prato grande fundo ou 1 tabuleiro raso ou tigela;
Água;
1 corante alimentício de qualquer cor;
1 pacote de amido de milho (Maisena);

Procedimento:
1- Coloque o amido de milho todo no recipiente;
2- Pingue 3 gotas do corante alimentício em 1 copo de água;
3- Acrescente a água lentamente e mexa a mistura com as mãos;
4- Continue a acrescentar água em pequenas quantidades até se conseguir
uma mistura mais mole (como o mel). Se necessário pode-se acrescentar mais
de um copo.
5- Pronta a mistura, bata nela com a mão. O que acontece?
6- Retire uma porção da mistura com a mão e aperte. Abra a mão e espere um
pouco. O que se observa?

C O N C L U I N D O. . .
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ATIVIDADE 4- COMO PODE-SE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE ÁGUA
EM DETERMINADOS ALIMENTOS?
1o - Elaborem suas hipóteses e registrem.
2o - Investiguem como isso é possível.
3o - Registrem suas conclusões.
4o - Organizam-se para relatar a atividade para a turma.

INVESTIGANDO...
Você vai precisar de:
- Meia batata;
- sal;
- recipiente.
Procedimento:
1- Faça um furo (cerca de 1 cm) no centro da batata.
2- Preencha toda a cavidade com sal.
3- Coloque a batata “recheada de sal” no recipiente e aguarde.
4- Após alguns instantes , o que se observa?

C O N C L U I N D O. . .
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ANEXO 3 – ROTEIROS DAS ENTREVISTA

Coordenador Local do PNAIC de São João del-Rei
Em quais anos e funções você trabalhou com PNAIC?
Quais são as suas percepções sobre o PNAIC? O que você acha dos materiais do
PNAIC?
No ano de 2015 estava prevista uma formação voltada para o ensino de Ciências que
começou, mas não teve continuidade no município de São João del-Rei. Sobre a
mesma responda:
Enquanto coordenador local do PNAIC quais foram as orientações que você recebeu
com relação a formação de Ciências?
Como você percebeu a expectativa dos professores orientadores em relação à formação
de Ciências? Você teve acesso ao caderno 8 dedicado ao ensino de Ciências? A cidade
recebeu material (virtual e/ou impresso) para realizar esta formação?
Quais os motivos e/ou orientações que levaram ao cancelamento desta formação?
Existe a possibilidade desta formação ainda acontecer?

Professor Orientador
Em quais anos e funções você trabalhou com PNAIC?
Quais são as suas percepções sobre o PNAIC? No ano de 2015 estava prevista uma
formação voltada para o ensino de Ciências que começou, mas não teve continuidade no
município de São João del-Rei. Sobre a mesma responda:
Enquanto professor orientador do PNAIC como foi a formação que você recebeu com
relação ao ensino de ciências?
Você teve acesso ao caderno 8 dedicado ao ensino de Ciências? Recebeu algum outro
material impresso e/ou virtual?
O que você acha dos materiais do PNAIC?
Como você percebeu a expectativa dos professores alfabetizadores em relação à
formação de Ciências? Qual a sua percepção sobre Alfabetização Científica?
Embora a formação em ciências tenha sido cancelada, houve um encontro onde a
formação de Ciências foi iniciada e o conceito de Alfabetização Científica foi
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introduzido com os professores alfabetizadores. Em conversas com as professoras e/ou
nos relatos de experiência entregues no final do PNAIC 2015, você percebeu alguma
influência da formação inicial em Ciências nas práticas docentes?

Professor Alfabetizador
Em quais anos e funções você trabalhou com PNAIC?
Quais são as suas percepções sobre o PNAIC? O que você acha dos materiais do
PNAIC?
No ano de 2015 estava prevista uma formação voltada para o ensino de Ciências que
começou, mas não teve continuidade no município de São João del-Rei. Sobre a
mesma responda:
Enquanto professor alfabetizador do PNAIC como você avalia a introdução da
formação em Ciências que você recebeu com relação ao ensino de ciências?
Você teve acesso ao caderno 8 dedicado ao ensino de Ciências? Recebeu algum outro
material impresso e/ou virtual sobre ciências? Caso sim quais foram as suas
percepções sobre os mesmos?
Quais eram as suas expectativas em relação à formação de Ciências dentro do PNAIC?
Embora a formação em Ciências tenha sido cancelada, houve um encontro onde a
formação em Ciências no PNAIC foi inicializada. Nesta ocasião o conceito de
alfabetização científica repassado pelo professor orientador. Qual foi o seu
entendimento sobre alfabetização científica?
Essa introdução à formação do PNAIC em Ciências influenciou a sua prática nas aulas
de Ciências?

