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Resumo: O ensino de ciências está ligado diretamente com a formação docente, assim, o processo de ensino 

aprendizagem de ciências deve se propor a preparar o aluno para uma atitude positiva em relação às mudanças e 

de forma reflexiva levar o aluno a pensar, sentir e agir a favor da vida, de modo a descobrir o seu mundo bem 

como conhecê-lo, para saber valorizar o ambiente que o cerca o capacitando a tomar as decisões mais acertadas 

para com os semelhantes, e com a natureza. Para isso, faz-se necessário professores capacitados com práticas 

pedagógicas capazes de compreender a importância desse conhecimento para a vida dos educandos. As ciências 

naturais estão presentes o tempo todo em nosso dia-a-dia e, cada vez mais necessitamos dos conhecimentos 

científicos para progredirmos e sobrevivermos de acordo com as mudanças frequentes. Por este âmbito, faz-se 

necessário pesquisas investigativas que apontem como anda a educação do ensino de ciências nos ambientes 

educativos das escolas de Marabá-PA, buscando aproximar escola e universidade, pesquisa acadêmica e práticas 

pedagógicas, para contribuir com a minimização da distância que existe entre estas dimensões: 

universidade/escola. Esta pesquisa é de cunho qualitativo exploratório, tem como objetivo demonstrar a prática 

pedagógica dos professores na execução do ensino de ciências voltado aos anos iniciais do ensino fundamental 

de uma das escolas privadas do município de Marabá-PA. As informações serão obtidas através de: entrevistas 

semi-estruturadas endereçado aos professores; observação das aulas dos professores entrevistados; e, análise de 

documentos (planejamento semanal e livro didático). Os resultados dessa pesquisa apontam que o ensino de 

ciências ainda tem pouca ênfase nos anos iniciais do ensino fundamental.  

1. INTRODUÇÃO 

Nota-se que o ensino de ciência está presente o tempo todo em nosso dia-a-dia, e cada 

vez mais necessitamos dos conhecimentos científicos para progredirmos e sobrevivermos de 

acordo com as mudanças frequentes. Ensinar ciências nada mais é do que investigar, explorar 

e construir conhecimentos científicos acerca do mundo e do desenvolvimento do ser humano. 

O ensino de Ciências com seus métodos, linguagem e conteúdos próprios, tem o 

objetivo de promover a formação integral do cidadão, como ser pensante e atuante, e como 

corresponsável pelos destinos da sociedade. A criança, desde as séries iniciais de 

escolaridade, é cidadã que se constrói através de inúmeros atos interativos com os outros e 

com o meio em que vive. O ensino de ciências foca na formação de alunos críticos, 

conscientes e embasados para melhor compreender o comportamento da sociedade atual. 

Diante desse contexto, a disciplina de Ciências nas séries iniciais deve ser muito mais 

explorada pelos professores. É notório o descompasso que existe entre o ensino em sala de 

aula e a realidade dos alunos, o que torna as aulas de Ciências irrelevantes e sem significado. 

Um ambiente pesado, com aulas meramente mecânicas, é um espaço em que as relações 

se tornam cada vez mais difíceis e superficiais, e infelizmente, é esse ambiente que 

encontramos na maioria das escolas do município de Marabá, segundo pesquisas realizadas 

pelos alunos do curso de Pedagogia na disciplina de Fundamentos Teóricos Metodológicos do 

Ensino de Ciências. Estas condições não podem ser simplesmente ignoradas, principalmente 

no meio escolar, já que as escolas deveriam ser ambientes em que a aprendizagem surgisse de 

forma harmoniosa e prazerosa. O fato, porém, é que vivemos hoje em uma sociedade 



organizada pela padronização dos processos, sistematização das relações e “apostilamento” do 

aprendizado (MARTINS, 2016). 

O ensino de Ciências exige o uso de práticas pedagógicas alternativas e diversificadas, a 

fim de facilitar o entendimento do aluno e o interesse em aprender mais, fazendo com que as 

aulas se tornem mais atrativas. Se o professor não desperta a curiosidade do aluno, nem 

tampouco o desejo em aprender aquilo que ele transmite, o aprendizado pode não se 

concretizar. Atualmente, é necessário que o ensino de Ciências esteja voltado para uma 

aprendizagem comprometida com as questões sociais, políticas e econômicas, interligando 

sobretudo a Ciência, tecnologia e sociedade como um todo, fazendo com que os alunos, de 

hoje em dia, tornem-se cidadãos críticos perante a sociedade (LORENZETTI; DELIZOICOV, 

2001). 

Discute-se então a necessidade não só de se buscar novas abordagens para o ensino de 

ciências, mas também de estimular os professores com formações continuadas, oficinas, 

minicursos a refletirem sobre as concepções que possuem sobre a educação, ciência e 

tecnologia. É preciso que o docente se renda à prática de selecionar, interpretar e utilizar a 

informação que se produz em sala para construção do conhecimento dos educandos. 

Os professores devem ser os protagonistas na implantação de práticas pedagógicas de 

qualidade na escola, como afirma MORIN (2002, p.35) “a reforma deve se originar dos 

próprios educadores e não do exterior”, já que são os educadores que irão despertar, 

inicialmente, o interesse dos educandos para o aprendizado do ensino de Ciências, bem como, 

despertar os valores morais, como: respeito, cooperação, solidariedade e compromisso. 

Os professores que ministram as aulas de Ciências tem a necessidade de acompanhar o 

ritmo das mudanças em nossa sociedade de forma a possibilitar melhor e maior 

aproveitamento dos conteúdos abordados, viabilizando um processo de ensino aprendizagem 

que forme cidadãos decisivos perante a sociedade. Partindo da ideia de que a educação não se 

faz somente na escola, torna-se cada vez mais pertinente fazer de outros ambientes da 

sociedade em que vivemos ambientes educativos para ensinar Ciências. 

Por este âmbito, faz-se necessário investigar como anda a prática pedagógica dos 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental do município de Marabá-PA. 

Investigando de forma qualitativa exploratória o ensino de Ciências no ambiente educativo de 

uma das escolas do município de Marabá. Através desta pesquisa, buscaremos analisar a 

qualidade do ensino de Ciências da escola; a importância da formação dos professores e sua 

prática pedagógica; e, as influências dessas práticas pedagógicas no processo de ensino 

aprendizagem dos educandos.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada para execução desta pesquisa foi uma pesquisa qualitativa 

exploratória, devido a necessidade de conhecer a visão de alguns professores acerca dos 

aspectos referentes a utilização da prática pedagógica adotada no ensino de Ciências dos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

A escolha do método qualitativo exploratório dar-se para que as particularidades e 

experiências individuais dos professores sejam analisados de forma a conseguir compreender 

o comportamento de determinadas práticas pedagógicas. O método qualitativo é útil e 

necessário para identificar e explorar os significados dos fenômenos estudados e as interações 

que estabelecem, assim possibilitando estimular o desenvolvimento de novas compreensões 

sobre a variedade e a profundidade dos fenômenos (MAZZOTT, 2004). 

A coleta de dados sucedeu-se por meio de uma entrevista semiestruturada composto 

por 20 perguntas, divididas entre perguntas pessoais e profissionais. As entrevistas foram 

realizadas com quatro professoras regentes de uma escola privada do município de Marabá-



PA. Além disso, foi feito observação exploratória das aulas de Ciências, analisando as 

práticas pedagógicas das professoras. A análise documental averiguou os livros didáticos e os 

planejamentos semanais das professoras que lecionam nos anos iniciais do ensino 

fundamental.  

Pretendemos entender que não mais cabe uma educação na qual somente se pensa em 

uma onipotência do educador e da escola, mas, é sempre preciso estar colocando em questão 

as práticas pedagógicas desenvolvidas por estes agentes da educação.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A disciplina de Ciências na escola analisada é dividida em duas disciplinas: Ciências 

Sociais e Ciências Naturais. As aulas acontecem uma vez na semana do 1º ao 5º ano, em 5 

turmas, no período vespertino.  

Dentre as cinco professoras: 3 são formadas em Licenciatura Plena em Pedagogia, 

sendo que uma delas tem pós-graduação em Psicopedagogia Institucional; 1 ainda está em 

formação, cursando o 5º período. Todas as professoras se tornaram docentes por desejo 

próprio, como diz a professora “A”: “cheguei a ser professora por vocação”. As professoras 

estão há bastante tempo na sala de aula, 2 delas lecionam há 6 anos, uma há 11 anos e a 

última há 15 anos. 

Levando em consideração as análises das observações das aulas, identificamos que o 

ensino de Ciências na escola é bem conteudista, trata-se só do conteúdo oficial sem perceber 

que existem outras habilidades para ensinar, como: observar, refletir, interpretar, analisar e 

comparar. As professoras utilizam somente os livros para ministrar as aulas, e devido aos 

livros terem muitos conteúdos para se trabalhar, as professoras acabam acelerando os temas (a 

escola tem um calendário anual que determina o início e o fim de cada conteúdo), então os 

conhecimentos acabam sendo apenas transmitidos aos alunos, não construídos, debatidos e 

explorados como deve ser.  

Ao examinar os livros didáticos observamos que ele é adequado ao ensino 

fundamental, devido sua praticidade, ludicidade, linguagem simples, sugestão de ideias, além 

de abortar os conteúdos determinados, o livro apresenta sugestões para as professoras 

trabalharem todos os temas (sugestões para roda de conversa em sala, dinâmicas, vídeos, 

músicas, encartes no final do livro, etc.). No entanto, nem sempre as professoras utilizam 

essas ferramentas que o livro didático oferece, pois acabam focando simplesmente em 

terminar os conteúdos no tempo determinado.  

Na escola, algumas professoras tentam construir ambientes educativos fora da sala de 

aula, observamos uma professora que abordou o tema Sustentabilidade e logo após fez uma 

horta vertical na escola com seus alunos, envolvendo os alunos de forma divertida, 

construindo um entendimento que possibilite aos seus alunos correlacionar a prática com o 

que foi ministrado em sala. Entretanto, nem todas as professoras executam a mesma 

abordagem, segundo as entrevistas, a falta de tempo para planejar as aulas é o fator crucial 

que faz com que as professoras não tragam para a sala de aula práticas pedagógicas 

diversificadas, além da:  

 
“Fica complicado tirar os anos de sala por conta de espaço disponível, além da falta 

de recursos, colaboração dos pais e formação continuada.” 

Professora “B” 

 

A avaliação das crianças se dá por duas provas bimestrais, sendo uma prova elaborada 

pela organização do sistema do livro didático da escola, e a outra pela professora. 



4. CONCLUSÃO 

Sabemos que a evolução da Ciência é cada vez maior. Desta forma, podemos dizer que 

o progresso da tecnologia se dá juntamente com as descobertas da ciência oferecendo aos 

estudantes recursos para ampliar e aperfeiçoar os conhecimentos científicos. Assim, o 

processo de ensino aprendizagem das Ciências Naturais/Sociais deve se propor a preparar o 

aluno em relação às mudanças de forma reflexiva, levar o aluno a pensar, sentir e agir a favor 

da vida de modo a descobrir o seu mundo bem como conhece-lo, capacitando-o a tomar as 

decisões com a natureza e a sociedade que o cerca. 

Infelizmente, a disciplina de Ciências é pouco valorizada na sala de aula e na escola 

analisada, devido à pouca carga horária, falta de conhecimento, formação, e, obviamente, 

empenho por parte dos professores.  

Dito isso, verificamos que os professores encontram diversas dificuldades para bem 

desempenhar a disciplina de ciências, segundo eles: a falta de acompanhamento do pais para 

desempenhar as atividades e motivar os alunos; o espaço da escola, segundo as professoras, é 

muito pequeno para desempenhar atividades ao ar livre; formação continuada por parte da 

gestão da escola, para exercer com exatidão os materiais didáticos oferecidos; a falta de 

projetos e oportunidade por parte da escola para realizar atividades em ambientes educativos 

fora da sala de aula. 

Acreditamos que é necessário haver ajustes no ensino de ciências ministrado na 

escola, as professoras necessitam buscar novas estratégias para envolver as crianças e fornecer 

o conhecimento de Ciências de forma prazerosa e dinâmica, relacionando os saberes com a 

realidade das crianças. Além disso, a prática pedagógica deve oportunizar a discussão dos 

processos que estão estudando, analisar onde e como aquele conhecimento apresentado em 

sala de aula está presente em sua vida e, sempre que possível, relacionar os resultados destes 

conhecimentos em sua vida cotidiana. 
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