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Resumen 
La Comunicación presenta una reflexión sobre la formación del profesorado y la 
renovación de la enseñanza de la práctica de la educación científica en los primeros 
años de la escuela primaria, en la percepción de los estudiantes profesores del Curso de 
Pedagogia - UNEB. Campus I. La encuesta se desarrolló a partir de las actividades 
integradas entre las disciplinas  Referênciais Teóricos Metodológicos de Enseñanza de 
las Ciencias Naturales de la Educación Primaria y Estágio Supervisionado celebrada en 
las escuelas públicas fuera de la universidad. Defendemos este estudio que los procesos 
educativos orientados por una educación humanizadora y humanizante que valora la 
formación del ser, anclados en principios éticos comprometidos con el medio ambiente 
pueden representar un posible camino para la renovación pedagógica en cursos de 
grado en las universidades y colegios comunitarios. 
 
Resumo 
Esta comunicação apresenta uma reflexão acerca da formação docente e da renovação 
da prática pedagógica do ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental, 
na percepção das alunas professoras do Curso de Pedagogia da UNEB - Campus I. A 
pesquisa foi desenvolvida a partir de atividades integradas entre as disciplinas de 
Referenciais Teóricos Metodológicos do Ensino de Ciências Naturais para o Ensino 
Fundamental e Estágio Supervisionado, realizadas em escolas públicas dos arredores 
da Universidade. Defendemos neste estudo que processos de ensino pautados em uma 
educação humanizadora e humanizante que valorize a formação do Ser, ancorada nos 
princípios éticos comprometidos com o ambiente, podem representar um possível 
caminho para a renovação pedagógica nos cursos de Licenciatura nas Universidades e 
Institutos de Ensino Superior. 
 
Introdução 
A inovação no ensino superior constitui-se um desafio contemporâneo para superar as 

insuficiências de propostas pedagógicas que ainda se encontram tradicionalmente 

arraigadas nos currículos escolares uma vez que os currículos, compreendidos como 

fluxos de sentido expressam as crenças e intencionalidades docentes. Os cursos de 

Licenciatura, através da investigação da prática pedagógica de professores, pode ser 

um dos caminhos para se compreender as lacunas na formação de alunos em 

formação docente e as dificuldades de disseminação, difusão e incorporação das 
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propostas entre os professores em exercício. O presente texto visa discutir a 

percepção das alunas professoras do Curso de Pedagogia do Campus I, acerca do 

ensino de Ciências Naturais em escolas públicas dos arredores da UNEB. A pesquisa foi 

realizada a partir de atividades integradas entre as disciplinas de Referenciais Teóricos 

Metodológicos do Ensino de Ciências Naturais para o Ensino Fundamental e Estágio 

Supervisionado. 

 

Objetivos 
Discutir a percepção das alunas professoras do Curso de Pedagogia do Campus I, 

acerca do ensino de Ciências Naturais em escolas públicas dos arredores da UNEB 

objetivando identificar demandas formativas 

 

Breve restrospecto do ensino de Ciências  
O ensino de Ciências no Brasil sofreu ao longo de sua história sucessivas modificações 

pautadas e influenciadas por mudanças ocorridas em outros países como Estados 

Unidos na década de 50 e Espanha nos anos 90. Segundo Hilário Francalanza (1986), 

até meados da década de 50 vigorou soberanamente a visão tradicional no ensino de 

ciências e essa tendência pedagógica cumpriu o papel de levar aos alunos o produto 

final da atividade científica, os conhecimentos historicamente construídos e 

organizados como verdades irrefutáveis. Francalanza (1986) ressalta que ainda na 

própria década de 50, surgiram as primeiras iniciativas de inovações, baseadas em 

modelos de projetos educacionais americanos, no sentido de orientar o aluno para 

uma participação ativa no processo de ensino aprendizagem, mas, é a partir da década 

de 60 que propostas concretas de inovações se intensificam e contribuem para mudar 

o conceito tradicional de ensino de ciências, avançando em direção de apresentar a 

ciência como processo e não apenas como produto. Nessa linha de pensamento 

compreende- se que renovar as práticas pedagógicas no ensino superior requer um 

intenso debate acerca dos pressupostos teóricos que fundamentam as matrizes 

curriculares dos cursos de nível superior em seus princípios éticos, estéticos, científicos 

e filosóficos; representa também, uma valiosa possibilidade de investimento na 

melhoria da qualidade do ensino superior e consequentemente, da educação básica.  

Assim, pensar a renovação pedagógica do ensino de Ciências Naturais pautada numa 

educação voltada para a formação integral do sujeito numa dimensão humanizadora e 

humanizante que considere o princípio ético da responsabilidade de Hans Jonas pode 

constituir-se em um elemento estruturante na formação de sujeitos críticos, reflexivos 

e comprometidos com uma melhor qualidade no desenvolvimento do ensino de 

Ciências. 

 

O olhar investigativo para a prática docente 
A pesquisa de cunho qualitativo teve como fenômeno de estudo a prática pedagógica 

de professores do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental.  A opção pela 

abordagem fenomenológica se justifica pelas possibilidades de compreensão do 

fenômeno que o método oferece. Martins e Bicudo (1989, p. 97), enfatizam que a 
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pesquisa fenomenológica parte da compreensão do viver e não de definições ou 

conceitos, é uma compreensão voltada para os significados do perceber, ou seja, “[...] 

para as expressões claras sobre as percepções que o sujeito tem daquilo que está 

sendo pesquisado, as quais se expressam pelo próprio sujeito que as percebe”. 

O lócus da pesquisa são cinco escolas municipais localizadas nos arredores da 

Universidade Estadual da Bahia – UNEB, aqui denominadas de escolas A (Turmas de 2º 

e 3º ano), B (Turmas de 4º e 5º ano), C (Turmas de 1º, 2º e 3º ano), D (Uma turma de 

1º ano) e E (Uma turma de 5º ano). Os meios de coleta dos dados foram a observação 

da prática pedagógica de professores do 1º ao 5º ano e a realização de entrevista 

semiestruturada com as professoras dos respectivos anos. Os conteúdos das 

entrevistas, transcritos e analisados com base na análise de conteúdo de Bardin 

(1977), constituem-se em potencial instrumento para compreensão dos complexos 

processos que envolvem a prática pedagógica do ensino  de Ciências Naturais. 

 

Reflexões sobre a experiencia formativa na UNEB 
O ensino universitário através dos cursos de licenciatura e por meio da prática de 

ensino revela um espaço de debate e articulação privilegiados entre as 

Universidades/Institutos de Ensino Superior (IES)  e a sociedade no que se refere aos 

processos de difusão do conhecimento e disseminação de sua produção científica. 

Considerando a dimensão educativa como um elemento estruturante da formação do 

ser, a prática de ensino é o elo preponderante das ações que constituem os sujeitos, 

tanto na formação do discente quanto do docente. A observação do trabalho docente 

e a investigação acerca da prática de ensino dos professores demonstram que das 9 

salas observadas, apenas seis professoras responderam a entrevista e seu conteúdo 

transcrito serviu para diagnosticar em que momento a ciência é trabalhada em sala de 

aula, como é apresentada e o interesse que o aluno revela pela disciplina. Com a Lei n. 

5.692/71, Ciências Naturais passou a ter caráter obrigatório nas oito séries do primeiro 

grau; embora as orientações estabelecidas pela legislação preconize 3 horas aulas 

semanais para desenvolvimento das atividades da disciplina, em 4 escolas as 

professoras revelaram que as realizam apenas uma vez, em 50 minutos (A, B, C e E) e 

uma delas só em datas comemorativas, pois a ênfase curricular é atribuída às 

disciplinas de matemática e português, consideradas adequadas aos processos de 

ensino de aquisição da leitura, escrita e aprendizagem das operações matemáticas (D). 

Delizoicov  et all, ressalta:  

Os desafios do mundo contemporâneo particularmente os relativos às transformações 

pelas quais a educação escolar necessita passar, incidem diretamente sobre os cursos de 

formação inicial e continuada de professores, cujos saberes e práticas tradicionalmente 

estabelecidos e disseminados dão sinais de esgotamento. 

Compreendemos assim, os saberes de ensino das ciências  não devem ser negados, 

negligenciados em nenhum segmento de ensino. As ciências naturais são de 

fundamental importância na formação cidadã dos indivíduos de uma sociedade, 

preponderantes na compreensão e construção de saberes e valores inerentes à 

resolução de problemas do cotidiano dos sujeitos. A Declaração de Budapeste (1999),  

ressalta: “para que um país esteja em condições de atender às necessidades 
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fundamentais de sua população, o ensino de ciências e tecnologia é um imperativo 

estratégico”. (Declaração de Budapeste, 1999). Para Francalanza et al (1986, p.26-27):  

O ensino de ciências, entre outros aspectos, deve contribuir para o domínio das técnicas 

de leitura e escrita; permitir o aprendizado dos conceitos básicos das ciências naturais e 

da aplicação dos princípios aprendidos a situações práticas; possibilitar a compreensão 

das relações entre a ciência e a sociedade e dos mecanismos de produção e apropriação 

dos conhecimentos científicos e tecnológicos; garantir a transmissão e a sistematização 

dos saberes e da cultura regional e local.  

O campo investigado ainda revela traços de uma tendência pedagógica que parece 

estar longe de ser superada. Nas escolas pesquisadas, a ciência continua muitas vezes 

sendo apresentada de forma teórica, centrada na figura do professor e sob os ditames 

do livro didático, embora, percebe-se por parte dos professores uma compreensão dos 

pressupostos didáticos pedagógicos das ciências e a necessidade de se investir na 

melhoria da qualidade do ensino de ciências.  A professora do 5º ano da escola “B” 

relata:  

Como parte integrante do currículo a ciências naturais é abordada principalmente nas 

aulas de ciências naturais a partir de questões que diz respeito a problemas sociais que 

afetam a vida cotidiana das pessoas na sociedade. A partir desses fatores as ciências são 

trabalhadas como mecanismo que possibilita compreender essas transformações na 

natureza e através das discussões de forma coletiva de repensar qual a melhor forma de 

conviver com a natureza sem prejudicá-la.  

A professora do 3º ano da escola ‘A” explica:  minhas aulas são dinâmicas e interativas 

ressalta: No contexto educacional principalmente em sala de aula do ensino 

fundamental as ciências naturais são apresentadas aos alunos como um caminho que 

possibilita compreender, analisar e entender os diferentes fenômenos que surgem 

principalmente na vida cotidiana. As outras professoras revelaram apresentar as 

ciências através de aulas expositivas, atividades xerografadas, sistematização no 

quadro, às vezes usam vídeos e realizam pesquisas. Os dados de observação 

demonstram que há prevalência de uma prática pedagógica voltada para aulas 

expositivas e centradas no livro didático, mas, todas as professoras revelaram que os 

alunos demonstram grande interesse pela disciplina. A professora do 2º ano da escola 

“C” ressalta:  

A turma mostra ter grande interesse aos conteúdos de Ciências Naturais, principalmente 

quando falo do assunto relacionando ao cotidiano”; Já a professora do 5º ano, escola E 

explicita, “a Participação dos alunos é bastante ativa principalmente quando são 

estimulados por meio de desafio através do dialogo referente aos conteúdos que são 

trabalhados em sala.  

Nenhuma respondente afirmou utilizar atividades experimentais e ensino por 

investigação em sua prática. A didática de ensino de ciências ainda é um problema a 

ser enfrentado nas escolas. Hilário Francalanza (2002) informa, ao longo dos últimos 

45 anos inúmeras propostas pedagógicas foram disseminadas nas escolas pelos cursos 

de licenciaturas, mas efetivamente poucos professores incorporam em suas práticas. A 

formação de professores é um campo complexo de investigação, requer investimento 

numa linha de pensamento que desenvolva fundamentos científicos, tecnológicos, 

éticos e filosóficos, como contributo de construção de conhecimento por meio da 

pesquisa/investigação. Azevedo aponta:  
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Usar atividades investigativas como ponto de partida para desenvolver a compreensão 

de conceitos é uma forma de levar o aluno a participar de seu processo de 

aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a perceber e agir sobre o seu 

objeto de estudo, relacionando o objeto com acontecimentos e buscando  as causas 

dessa relação, procurando, portanto, uma explicação causal para o resultado de suas 

ações/e ou interações.  (2004, p. 22) 

Assim, o ensino de ciências numa perspectiva do ensino por investigação deve instigar 

o aluno a pensar a ciência e os conteúdos não apenas como ferramenta para dar 

sentido e propor respostas para as questões do cotidiano, mas, pensar a complexidade 

dos processos de ensino aprendizagem, integrar a pesquisa ao ensino, dar significado 

ao resultado das pesquisas realizadas na área. 

 

Considerações finais 
Acreditamos que reflexões acerca do ensino de ciências por investigação, numa 

perspectiva crítica e reflexiva comprometidos com a compreensão dos processos de 

ensino pautados em uma educaçãohumanizadora e humanizante  podem contribuir 

para a formação de sujeitos eticamente responsáveis. Assim, uma educação que 

valorize a formação do Ser, ancorada em princípios éticos comprometidos com o 

ambiente e as questões socioambientais e que regem a Teoria da Responsabilidade de 

Hans Jonas podem representar um possível caminho para a renovação pedagógica nos 

cursos de Licenciatura nas Universidades e Institutos de Ensino Superior. 
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