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RESUMO 

SILVA, S. V. da. Potencialidades de um curso de formação continuada para a 
construção de conhecimentos e formação de conceitos em Ciências Naturais. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Formação Científica, Educacional e 
Tecnológica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. 
 
Um ensino de Ciências Naturais que contemple a construção de conhecimento e a 
formação de conceitos está diretamente relacionado a práxis pedagógica dos 
professores. Assim, a formação do professor precisa ser revista, repensada, ou a 
escola será esvaziada da sua função social que é a construção e ressignificação do 
conhecimento historicamente produzido. Como aporte teórico escolheu-se Vygotsky, 
Piaget e Vergnaud, sendo que os três teóricos discutem a formação de conceitos, 
estendendo-se a formação de conceitos às Ciências Naturais, voltada para os anos 
iniciais. Em decorrência desta preocupação, o estudo objetiva analisar as 
potencialidades de um curso de formação continuada para a construção de 
conhecimentos científicos e a formação de conceitos com professores que ministram 
aulas de Ciências nos anos iniciais. A pesquisa transcorreu em duas etapas. 
Inicialmente foi aplicado um questionário para 40 professores que ministram aulas 
de Ciências nos anos iniciais na rede municipal do município de Quatro Barras-PR, 
visando um levantamento sobre como os professores entendem algumas teorias 
sobre a formação de conceitos. A segunda etapa envolveu a elaboração de um Blog 
e o desenvolvimento de um curso de formação continuada, composto de módulos 
integrados para dez professores voluntários. Durante o desenvolvimento do curso de 
40 horas constitui-se o corpus da pesquisa, composto de questionário inicial, 
gravação da prática social inicial e final durante os módulos integrados, elaboração 
de diário de bordo e realização de entrevista final. Após a coleta de todo o material 
foi realizada uma leitura flutuante com base na Análise de Conteúdo de Bardin e 
foram definidas duas categorias e seis indicadores para a presente pesquisa: a 
categoria A “formação para docência em Ciências Naturais” e a categoria B “ação 
docente que vise a construção de conhecimentos e a formação de conceitos em 
Ciências Naturais”. Com base nos indicadores dessas categorias e as contribuições 
dos professores, com vistas a construir conhecimentos e formar conceitos, o curso 
de formação continuada demonstrou ser positivo, havendo a tomada de consciência, 
por parte dos cursistas, acerca da necessidade de se preparar para a ação docente, 
bem como se mostrou produtiva no sentido de contribuir para a construção dos 
conhecimentos em Ciências Naturais. Experienciaram a utilização da Pedagogia 
Histórico Crítica como ação docente com foco a vincular os saberes escolares à 
realidade. Tomando por base a fundamentação teórica, desde que os professores 
sejam preparados para uma ação docente efetiva, conclui-se que é possível a 
construção de conhecimentos e a formação de conceitos em Ciências Naturais nos 
anos iniciais indo além da reprodução mnemônica, promovendo a alfabetização 
científica que habilita o aluno a atuar no seu entorno.  
 
Palavras-Chave: Formação continuada. Formação de conceitos. Alfabetização 
científica. Ciências Naturais.   
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ABSTRACT 
 
SILVA, S. V. da. Potentialities of a continuing training course for the 
construction of knowledge and formation of concepts in Natural Sciences.  
Dissertation (Professional Master's Degree in Scientific, Educational and 
Technological Training) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 
2017. 
 
 
A teaching of Natural Sciences that meditates to the knowledge construction and 
formation of concepts is straightly connected the pedagogic praxis of the teachers for 
the initial years, soon the formation of the teacher needs to be revised, rethought, or 
the school will be emptied of his social function that is the construction and re-
construction of the historically produced knowledge. Like a support reference 
Vygotsky, Piaget and Vergnaud, were chosen that theoreticians discuss the 
formation of concepts, when the concepts formation is stretching out to the Natural 
Sciences, turned for the initial years. Because of this concern, the lifted problem was 
what would be the potentialities of a course of formation continued in the construction 
of Scientific Concepts with teachers who teaches classrooms of Sciences in the initial 
years. The inquiry elapsed in two stages. Initially a questionnaire was applied for 40 
teachers who administer classrooms of sciences in the initial years in the municipal 
net in the Quatro Barras City, aiming at a survey on how teachers understand some 
theories about concept formation. The second stage wrapped the projection of the 
course and of the blog and the development of the course of formation continued for 
ten volunteer teachers. During the development of the course of 40 hours it was 
collected the Corpus of the inquiry, been composed of carving of the integrated 
modules, preparation of log book and realization of final interview. After the collection 
of the whole material was carried out a floating reading on basis of the analysis of 
content of Bardin and the indicators were defined for the present inquiry. After 
collecting all the material was performed a floating reading based on content analysis 
of Bardin and were defined two categories and six indicators for this research: the 
category A “formation for teaching in Natural Sciences” and the category B “teaching 
action aimed at the construction of concepts in the Natural Sciences”. On the basis of 
indicators of these categories, the contributions of the continuing training, with a view 
to build knowledge and to form concepts, proved to be positive and taken of 
awareness on the part of teachers the need to prepare for teaching activities, as well 
as proved productive in the sense of contributing to the construction of knowledge in 
the natural sciences. They experienced the use of Historical-critical Pedagogy as 
teaching activities with focus to bind the school knowledge to reality. Supported in  
the theoretical grounds, provided that the teachers are prepared for an action  
effective, it is concluded that it is possible the construction of knowledge and the 
formation of concepts in Natural Sciences in the initial years going beyond the 
mnemonic reproduction, promoting scientific literacy that enables the student to act in 
its surroundings. 
 
Keywords: Continuing training. Formation of concepts. Scientific Literacy. Natural 
Sciences. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Após dezesseis anos atuando como professora do Ensino Fundamental, 

pedagoga, diretora de Unidade Escolar, diretora de Departamento de Ensino da 

Secretaria Municipal de Educação e, atuando, por cinco anos, como professora 

universitária no curso de Pedagogia, uma reflexão sobre a deficiência na formação 

dos professores, chamados de polivalentes1, se impôs. 

Ao lecionar a disciplina de Ciências: Conteúdos e Metodologia para 

alunos do quinto período do curso de Pedagogia, em que pese todo o esforço para 

abarcar os principais conteúdos de Ciências, notei que ainda seria deficitária a 

formação, pois a maioria dos alunos oriundos dos cursos de magistério tem cerca de 

280 horas/aula (234 horas) para a complexa formação de conceitos e aprendizagem 

significativa do conteúdo das Ciências Naturais2. 

Esta constatação já foi brilhantemente exposta por pesquisadores como 

Delizoicov e Angotti (1994), Krasilchik (1987), entre outros. Uma triste verificação é 

que, no período aproximado de 12 anos em que a criança/adolescente se submete 

ao ensino das Ciências (9º do Ensino Fundamental e 3º do Ensino Médio), a sala de 

aula deveria ser um ambiente de conhecimento e discussão da natureza, da ação do 

homem no ambiente conectando a realidade do aluno e, sobretudo, propiciar a 

formação de conceitos em Ciências Naturais a partir de um sistema de relações, no 

entanto, isso se perde, não se realiza efetivamente. 

Na presente dissertação toma-se o ensino de Ciências Naturais como o 

disposto nos PCN (BRASIL, 1997, p. 21), mostrando a ciência “como um 

conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, 

para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo”. Tal ação, na 

escola fundamental, permite aos alunos o acesso ao conhecimento sistematizado no 

tocante à ciência e tecnologia, perpassando pelo conhecimento do homem e seu 

ambiente.  

Assim, no processo de construção deste conhecimento, Vygotsky (1996, 

2010) e Mortimer (2000) entendem a necessidade da formação de conceitos e que 
                                                             
1
 Nesta dissertação, a concepção de professor polivalente é o professor dos anos iniciais com 

formação em Pedagogia e responsável pelo ensino de todas as disciplinas, incluindo as Ciências 
Naturais. 
2
 Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/diretriz_formacao_docentes.pdf>. 
Acesso em: 21 maio 2014. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/diretriz_formacao_docentes.pdf
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estes nascem a partir de um sistema de relações, e não através do exercício 

mnemônico que se tornaram as aulas de Ciências.   

Essa preocupação está diretamente relacionada a práxis pedagógica dos 

professores. Assim, a formação do professor precisa ser revista, repensada, ou a 

escola será esvaziada da sua função social que é a construção e ressignificação do 

conhecimento historicamente produzido. Neste escopo, a práxis vai muito além da 

simples relação teoria/prática, indica que entre o pensar e o agir há uma 

intencionalidade, a transformação do mundo, pois pressupõe o conhecimento e a 

interpretação do mesmo, sendo definida por Marx como atividade prático-política 

(SEMERARO, 2014). 

Ao se expor a necessidade de cursos de formação continuada de maneira 

a instrumentalizar o professor da Educação Básica, principalmente nos anos iniciais, 

a estimular os seus alunos na construção do conhecimento, a formação de conceitos 

pode ser considerada uma ação importante para a reformulação da prática do 

ensino das Ciências Naturais observada atualmente na maioria das escolas 

públicas.  

Desta forma, na busca de como resolver esta questão, interessei-me pela 

Linha de Pesquisa Formação de Professores de Ciências, que traz no seu bojo 

temas relacionados: 

 

[...]  à formação do profissional nas áreas ligadas ao Ensino de Ciências, à 
relação da pesquisa como atividade da prática educacional, e à formação 
do professor como profissional criativo, inovador e diferencial, bem como a 
produção de conhecimento que possa contribuir para a melhoria da 
qualidade na educação, visando à superação do modelo vigente, com 
relação à fragmentação dos conhecimentos, a análise crítica das práticas de 
formação, a contínua necessidade de formação profissional e a discussão 
de temas relevantes

 
(UTFPR, 2015, p.1). 

 

Após o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Formação 

Científica, Educacional e Tecnológica, iniciou-se a busca pelo que se tem produzido 

no âmbito acadêmico sobre a formação de conceitos em Ciências Naturais nos anos 

iniciais, de forma a definir os rumos da pesquisa. Através de uma análise minuciosa 

nos trabalhos produzidos nos Mestrados Profissionais da Região Sul foi possível 

encontrar o gap, ou seja, a formação de conceitos não é o foco das formações 

continuadas destinadas aos anos iniciais, bem como a discussão sobre como se dá 

a formação destes para a disciplina de Ciências. 
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Em decorrência desta preocupação, o seguinte problema foi levantado: 

quais são as potencialidades de um curso de formação continuada para a 

construção de conhecimento e formação de conceitos no ensino e 

aprendizagem em Ciências Naturais nos anos iniciais?  

Com foco nas possíveis contribuições de um curso de formação 

continuada com professores que ministram aulas de Ciências Naturais para os anos 

iniciais, a pesquisa foi iniciada. O objetivo geral centrou-se em implementar e 

analisar um curso de formação continuada que possibilite a construção de 

conhecimentos e formação de conceitos para professores que atuam nos anos 

iniciais na disciplina de Ciências Naturais. 

Deste objetivo geral, germinaram quatro objetivos específicos, que 

ficaram assim organizados: 1) verificar o posicionamento dos professores sobre a 

construção de conhecimento e a formação de conceitos em Ciências Naturais; 2) 

discutir as implicações da ação docente na construção de conhecimento e formação 

de conceitos para os alunos nos anos iniciais; 3) analisar as potencialidades de um 

curso de formação continuada para a construção de conhecimentos e formação de 

conceitos nos anos iniciais; e 4) propor um curso de formação continuada como 

produto da pesquisa realizada.  

Com a finalidade de atender aos objetivos específicos, foram seguidas 

etapas dispostas em: a) pesquisa teórica em relação à construção de conhecimento 

e formação de conceitos em Ciências Naturais; b) análise dos trabalhos 

apresentados no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 

(ENPEC) com foco no objeto da presente pesquisa; c) aplicação de questionário 

para realizar um levantamento, por amostragem, do posicionamento dos professores 

em relação às afirmações de teóricos sobre como construir conhecimentos e formar 

conceitos em Ciências Naturais; d) elaboração do curso e preparação do blog; e e) 

desenvolvimento do curso.  

A análise dos trabalhos apresentados desde a primeira edição do ENPEC 

forneceu subsídios para orientar a abordagem da fundamentação teórica, uma vez 

que a pesquisa evidenciou uma lacuna ao se tratar a construção de conhecimento e 

a formação de conceitos nos anos iniciais para as Ciências Naturais.  

O Capítulo 2 trata das concepções teóricas adotadas na presente 

pesquisa em relação à formação de conceitos. Para tanto, optou-se por Vygotsky, 

Piaget e Vergnaud, preservados os focos de pesquisa que são diferentes em cada 
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um deles, mas com enfoque na formação de conceitos que é uma constante nas 

suas pesquisas. 

Em Vygotsky, a preocupação reside na construção do conhecimento que 

se dá na interação com os outros, tendo na Zona de Desenvolvimento Proximal o 

campo de ação para o professor. Para Piaget, o objeto de estudo é a gênese do 

pensamento infantil, como ele se dá e se desenvolve, tendo no processo de 

desestabilização do sistema interiorizado na criança o campo de ação do professor. 

E Vergnaud avança nas pesquisas de Piaget e Vygotsky com o objetivo único de 

tornar a ação escolar mais produtiva para formar crianças capazes de construir 

conceitos de forma profícua. O autor destaca a importância na organização das 

atividades, sendo que estas não são somente sociais, pois também são regidas por 

como a criança se apropria das infinitas relações que se estabelecem em seu meio 

(VERGNAUD, 2004).  

Nesta dissertação utiliza-se a expressão “formação de conceitos” para 

definir o conhecimento construído em Ciências Naturais que abrange um fenômeno, 

permite a compreensão do processo e visa a alfabetização científica. Por exemplo, o 

estudo da fotossíntese, da cadeia e teia alimentar e o equilíbrio do sistema biótico, 

sob o conceito do fluxo de energia, abordado de forma contextualizada, possibilita o 

entendimento do processo e a alfabetização científica.  

Já a expressão “construção de conhecimento” abarca a relação entre o 

objeto de estudo, o conhecimento sistematizado e a reelaboração dos 

conhecimentos prévios, não necessariamente para a explicação de um fenômeno, 

mas para conhecimento e interpretação do meio em que vivemos.  

O Capítulo 3 aborda a formação docente para o ensino de Ciências com 

foco na construção de conhecimento e na formação de conceitos, uma vez que os 

professores que ministram aulas de Ciências nos anos iniciais apresentam atuação 

deficitária, principalmente em relação à construção destes conhecimentos. Nesse 

sentido, a formação continuada pode ser uma possibilidade para que os professores 

superem a deficiência nesta área específica do ensino de Ciências. 

A complexidade da formação de professores é notória, pois abrange um 

campo amplo, da formação epistemológica à ação docente, perpassando, 

necessariamente, pela competência didática, compromisso ético, conhecimentos 

sólidos disciplinares, no caso em tela, das Ciências Naturais para anos iniciais, e a 
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conexão com a realidade do aluno, quesitos que deveriam ser contemplados na 

formação inicial ou complementados na formação continuada.   

No Capítulo 4 apresenta-se o percurso metodológico, o levantamento 

para verificar o posicionamento dos professores em relação às afirmações de 

teóricos sobre como construir conhecimento e formar conceitos em Ciências 

Naturais, bem como para a elaboração e desenvolvimento do curso, já que, por se 

tratar de um Mestrado Profissional, a preparação do produto é uma condição para a 

obtenção do grau de mestre. 

Desenvolveu-se uma pesquisa de natureza qualitativa para uma 

abordagem interpretativa. Assim, optou-se pela pesquisa descritiva e interventiva, 

com delineamento de levantamento, propiciando a coleta de dados de forma a 

subsidiar o presente trabalho que é avaliar as contribuições do curso de formação 

continuada para a construção de conhecimento e formação de conceitos em 

Ciências Naturais.  

Este percurso metodológico constituiu-se de duas partes. A primeira 

consiste na preparação e aplicação do questionário de levantamento e a segunda 

parte divide-se em elaboração do curso, criação do blog e desenvolvimento do curso 

com dez professores que atuam nos anos iniciais.  

A análise dos dados coletados durante todo o processo de pesquisa ficou 

organizada no Capítulo 5, quando se discutirão as contribuições do curso de 

formação continuada para a docência de Ciências Naturais com ênfase na 

construção de conhecimento e formação de conceitos. O corpus analisado no 

presente trabalho foi composto pelo questionário inicial, diários de bordo, realização 

de atividades, Grupo Focal e questionário final. 

Nas considerações finais da presente pesquisa evidenciam-se as 

contribuições proporcionadas pelo curso de formação continuada na construção do 

conhecimento e na formação de conceitos em Ciências Naturais para os anos 

iniciais. Por meio dessa pesquisa espera-se alavancar estudos e pesquisas de 

teorias que venham a fortalecer a ação docente na formação de conceitos nos anos 

iniciais.  
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2 CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO, FORMAÇÃO DE CONCEITOS E A 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NATURAIS 

 

Ao iniciar a discussão sobre o processo de construção de conhecimentos 

e a formação de conceitos faz-se necessário apresentar e discutir os teóricos 

tomados por base para direcionar a presente pesquisa e, ao mesmo tempo, aventar 

sobre a possibilidade de se construir conhecimentos e desenvolver conceitos em 

Ciências Naturais nos anos iniciais e como a ação docente auxilia nesse processo 

de formação. 

Em uma breve observação, é preciso compreender que na Concepção 

Tecnicista, cuja ênfase se encontra “em aplicar a técnica”, existe um modelo de 

racionalidade técnica que separa teoria e prática, reflexão e ação, conteúdo e forma, 

culminando na separação de quem planeja e de quem faz (RODRIGUES, 2005).  

Já a Concepção Comportamentalista, baseada em Skinner (1993) entre 

outros, descreve o ato de resolver problemas como aquisição de habilidades 

praticadas à exaustão: uma relação entre estímulo e resposta, não se preocupando 

com o problema que será solucionado. 

 Diante o exposto, tem-se que ambas as concepções entendem a 

construção de conhecimentos e a formação de conceitos fundamentadas em 

práticas tradicionais de ensino, sendo concebida de forma mnemônica, ou seja, 

decorar definições e aplicação de fórmulas e leis confunde-se com o próprio 

conceito, não sendo necessário entendê-lo ou compreendê-lo dentro da realidade do 

aluno. 

Na Concepção Construtivista ou Socioconstrutivista, pode-se dizer que 

Vygotsky (1996) compreendia a formação de conceitos como um sistema de 

relações, entendendo que a rede de conhecimentos construídos e vinculados 

favorece a formação destes. Nesta visão, enfatizando a participação dos conceitos 

espontâneos3  na construção de conhecimento e na formação dos conceitos em 

Ciências Naturais, entende-se que o primeiro possibilita a construção do segundo, 

“fonte do seu desenvolvimento” nas relações sociais que se estabelecem 

(VYGOTSKI, 2010, p. 296).  

Para Piaget (1999), a criança constrói seu conhecimento por meio de 

                                                             
3
 Entende-se, nesta pesquisa, conceitos espontâneos como conhecimentos prévios que a criança traz 

consigo ao ingressar no ambiente escolar, fruto das relações sociais por ela vivida.   
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experiência ativa com o seu entorno. Em Vergnaud (1998), o campo conceitual é um 

conjunto informal e heterogêneo de problemas, situações, conceitos, relações, 

estruturas, conteúdos e operações de pensamento, conectados uns aos outros e, 

possivelmente, entrelaçados durante o processo de aquisição que se constrói nas 

relações sociais.  

Portanto, os teóricos tomados por base para a presente pesquisa têm 

sintonia com a perspectiva construtivista, cuja prática pedagógica privilegia a 

construção de conhecimentos e a formação de conceitos, no caso em tela, em 

Ciências Naturais nos anos iniciais.  

Vygotsky (1996), entendendo os conceitos como um sistema de relações, 

em que a rede de conhecimentos construída favorece a formação desses, reforça 

que a ampliação dos conhecimentos específicos deve ser propiciada para além dos 

conceitos prévios. Nesse mesmo entendimento segue Vergnaud (1983, apud 

MOREIRA, 2002). Desta forma, para mediar a formação de conceitos em Ciências 

Naturais com alunos dos anos iniciais, se pressupõe uma formação substancial do 

professor, principalmente quanto aos conhecimentos na disciplina de Ciências 

Naturais. 

Quanto mais cedo o professor aplicar métodos que visem auxiliar a 

construção de conhecimentos e a formação de conceitos em crianças nos anos 

iniciais, tanto melhor esses se desenvolverão, permitindo que o aluno perceba a 

presença dos conhecimentos prévios além-muro escolar e como esses influem na 

aprendizagem do conhecimento sistematizado.   

Corroborando com essa ideia, Der e Valsiner (1996) empregam a teoria 

de Vygotsky ao dizer que o conceito em si vive antes de existir para a criança. É 

como dizer que “a criança pode usar vocábulos de forma correta mesmo antes de ter 

consciência do conceito real, logo quanto antes começar, maior o desenvolvimento” 

(DER VEER; VALSINER, 1996, p. 291).  

Aikenhead (2006) chama a atenção na interferência que o uso coloquial 

da linguagem traz na aprendizagem da ciência escolar, na formação de conceitos, 

como, por exemplo, no uso da palavra “força”, que passa necessariamente por uma 

construção cultural. Desta forma, Aikenhead (2006) corrobora o expresso por 

Ausubel (1968) sobre o papel da linguagem como essencial para a conceitualização.  

Lorenzetti e Delizoicov (2001) levantam a importância do debate 

contemporâneo sobre o papel da “alfabetização científica na constituição da 
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cidadania”, e a importância desta prática no Ensino Fundamental. Partem do 

pressuposto de que a alfabetização científica deve extrapolar a reprodução de 

conceitos científicos, destituídos de significados, assim, contextualizar é 

imprescindível para que os alunos possam identificar os significados e construir os 

conhecimentos relacionados aos conceitos em Ciências Naturais.  

Várias são as possibilidades teóricas para compreender o processo de 

formação de conceitos, destacando-se os trabalhos de Bakhtin (1997), Driver (1999), 

Giordan (1996), Girault (1994), Gowin (1981), Hanesian (1980), Johnson-Laird 

(1983), Luria (1991), Mercer (1998), Morin (2000), Mortimer (1996), Novak (1999), 

Posner (1982), Ausubel (1980) e Lakoff (1980). Entretanto, neste trabalho toma-se, 

como parâmetro, referenciais teóricos de Lev Vygotsky (2010), Jean Piaget (1999) e 

Gerard Vergnaud (1990).  

É através dos pensamentos pré-estabelecidos e dos conhecimentos 

oriundos das relações sociais do aluno que o professor auxilia na construção 

conceitual nos limites científicos e intelectuais (VERGNAUD, 1990). O professor 

precisa entender a ação ativa da criança sobre os objetos como construtor da 

história e na troca com seu entorno (PIAGET, 1999). Esse mesmo professor, ao 

reconhecer a existência da estrutura cognitiva que abstrai, constrói conhecimentos e 

forma conceitos, expressa em ação a contextualização social defendida por 

Vygotsky (1996), tendo na ação docente a mediação que constrói os conceitos em 

Ciências Naturais nos anos iniciais.  

 

 2.1 A construção de conhecimento e a formação de conceitos em Vygotsky 

 

Vygotsky nasceu em 17 de novembro de 1896, na cidade de Orsha, na 

Rússia, filho de uma família culta. Teve excelente educação, estudou francês, 

hebraico, latim e grego. Em 1914, matriculou-se em Medicina na Universidade de 

Moscou ao mesmo tempo em que estudou Direito. Estudou Filosofia, Psicologia, 

Literatura e História na Universidade Popular de Shanyavsky. Em 1924, ao 

apresentar-se no Congresso Panrusso de Psiconeurologia, foi convidado para o 

Instituto de Psicologia de Moscou, onde conheceu e principiou seu trabalho com 

Aleksander Luria e Aleksei Leontiev, coparticipantes e amigos. Mesmo gravemente 

doente, em 1925, iniciou um efervescente período de produções, conferências e 
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pesquisas com crianças portadoras de deficiências visuais e auditivas. Morreu aos 

37 anos (MACHADO, 2017, p. 1). 

A utilização de Lev Semenovich Vygotsky se dá pelos seus estudos sobre 

o agrupamento conceitual das crianças, quando estruturou sua teoria sobre a 

formação dos conceitos e apresentou a competência de atribuir estruturas 

superiores ao ver seu entorno de forma simples e densa como um dos instrumentos 

da inteligência humana. 

A aquisição de conceitos inicia antes da entrada das crianças na escola. 

A Teoria de Vygotsky (1996) defende que a interação social, existente previamente à 

vida escolar, auxilia na formação de conceitos, assim, as crianças chegam com 

conhecimentos prévios. Expressando essa ideia, menciona que “as crianças têm sua 

própria aritmética pré-escolar, que somente psicólogos míopes podem ignorar” 

(VYGOTSKY, 1996, p. 94). 

Esse posicionamento reforça que a aprendizagem começa bem antes dos 

anos escolares ao esclarecer que a criança já sabe conjugar antes da sua entrada 

na escola e domina a língua materna, isto é, através de seus conhecimentos prévios 

revela suas habilidades com a linguagem (VYGOTSKY, 2010). 

Este teórico entende a relevância da formação de conceitos para o ensino 

de forma geral e ressalta a construção de conhecimento e o desenvolvimento dos 

conceitos como sendo um processo:  

 

[...] neste sentido, o estudo do desenvolvimento dos conceitos [...], que, por 
um lado, são conceitos reais e, por outro, formam-se por via quase 
experimental diante dos nossos olhos, tornam-se um meio insubstituível de 
solução do problema metodológico aqui esboçado. Os conceitos [...] formam 
um grupo especial que, sem dúvida, faz parte dos conceitos reais da 
criança, que se mantêm em todo o resto da vida mas, pelo próprio curso do 
seu desenvolvimento, aproximam-se demais da formação experimental de 
conceitos e, assim, combinamos méritos dos dois métodos ora existentes e 
permitem o emprego da análise experimental do nascimento e do 
desenvolvimento do conceito que de fato existe na consciência da criança 
(VYGOTSKI, 2010, p. 270).  

 

Ao abordar a dependência dos conhecimentos prévios e a formação dos 

conceitos, Vygotsky vincula a “relação original do conceito com o objeto”, quando 

ocorre o liame entre o que se sabe previamente e a nova construção de 

conhecimento mediada pela ação docente. Desta forma, a construção do 

conhecimento envolvida transcende a formação de conceitos pura e simplesmente, 

pois a formação de conceitos é uma mescla de conhecimentos prévios e construídos 
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(VYGOTSKY, 2010, p. 293). 

Nesta pesquisa entendem-se os conceitos científicos expostos por 

Vygotsky como os conceitos que são elaborados através da construção dos 

conhecimentos escolares. Isso ocorre mediante a relação estabelecida entre o 

conhecimento sistematizado produzido historicamente e a ação docente, que nada 

mais é que garantir o acesso do aluno ao processo que permite a construção do 

conhecimento, apresentando a dimensão correta dos significados e implicações, no 

caso em tela, das Ciências Naturais.  

O autor ainda destaca que a construção do conhecimento e dos conceitos 

é uma demanda de ensino e desenvolvimento, pois os conhecimentos prévios 

possibilitam o surgimento desses conceitos a partir da aprendizagem, “que é a fonte 

do seu desenvolvimento” (VYGOTSKI, 2010, p. 296). 

Nesse sentido, Vygotsky (2010) esclarece que o desenvolvimento desses 

conhecimentos prévios e a formação de conceitos são processos interligados que se 

influenciam mutuamente, pois de um lado a formação de conceitos deve apoiar-se 

nos conhecimentos prévios e só “se torna possível depois que os” conhecimentos 

prévios “da criança atingiram um nível próprio do início da idade escolar” 

(VYGOTSKY, 2010, p. 261). 

Ampliando essa ideia, Vygotsky (2010, p. 267) argumenta que entre o 

desenvolvimento dos conceitos e os conhecimentos prévios “existem relações 

absolutamente análogas”. Explica essa constatação pelo aprendizado da língua 

estrangeira, esclarecendo que “o desenvolvimento dos conceitos e o 

desenvolvimento dos significados da palavra são o mesmo processo apenas com 

nome diferente”. O autor compreende que existem leis próprias entre o 

desenvolvimento do significado das palavras e o processo de desenvolvimento da 

língua (VYGOTSKY, 2010, p. 268). 

Ao complementar a ideia de que os conhecimentos prévios têm papel 

importante na formação dos conceitos, explica que isso ocorre por meio da 

interação. Vygotsky (2010) define essa interação ao descrever que o 

desenvolvimento de conceitos deve se apoiar nos conhecimentos prévios, os quais 

não podem ser relegados em importância nesse processo. Uma vez que não se 

pode separar em caixas isoladas um e outro, a interação culmina na generalização 

de estrutura superior, próprias dos conceitos, modificando a estrutura dos 

conhecimentos prévios. Vygotsky (2010, p. 264) assim explana o assunto: 
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[...] a criança assimila o conceito sobre a lei de Arquimedes de modo 
diferente do que assimila o conceito de irmão. Ela sabia o que era irmão, e 
no desenvolvimento desse conceito percorreu muitos estágios antes que 
aprendesse a definir essa palavra, se é que alguma vez na vida se lhe 
apresentou essa oportunidade. O desenvolvimento do conceito de irmão 
não começou pela explicação do professor nem pela formulação científica 
do conceito. Em compensação, esse conceito é saturado de uma rica 
experiência pessoal da criança.   

 

Vygotsky (2010, p. 293) expande este entendimento sobre a participação 

dos conhecimentos prévios quando explica que, por ser “científico pela própria 

natureza, o conceito científico pressupõe seu lugar definido no sistema de conceitos, 

lugar esse que determina sua relação” com outros conhecimentos.  

Argumenta ainda que, do ponto de vista lógico, a delimitação dos 

conhecimentos prévios, definidos por Vygotsky (2010, p. 294) como conceitos 

espontâneos, “coincide com a delimitação de conceitos empíricos e científicos”. 

Assim, o autor entende que os conhecimentos prévios são importantes no processo 

de formação de conceitos, sendo necessária haver a tomada de consciência para 

que a construção do conhecimento e a formação de conceitos se concretize.  

Nesse sentido, Vygotsky (2010) entende que a tomada de consciência 

tem participação ímpar na construção do conceito e deve necessariamente produzir 

a verbalização. Ele utiliza Claparède 4  ao expressar que a consciência de 

semelhança aparece depois da consciência da diferença, uma vez que é a diferença 

que provoca um confronto com o que se sabe previamente e traz em seu bojo a 

tomada de consciência. Vygotsky (2010, p. 274) explica a tomada de consciência: 

 

[...] tomar consciência de alguma operação significa transferi-la do plano da 
ação para o plano da linguagem, isto é, recriá-la na imaginação para que 
seja possível exprimi-la em palavras. Esse deslocamento da operação do 
plano da ação para o plano do pensamento conjuga-se com a repetição 
daquelas dificuldades e daquelas peripécias que acompanharam a 
assimilação dessa operação no plano da ação.  

 

Vygotsky (2010, p. 286) ressalta que a criança no limiar da idade escolar 

já possui “certa maturidade da percepção e memória” fazendo parte das premissas 

                                                             
4
 Édouard Claparède, natural de Genebra (1873 a 1940), conhecido entre os que realizaram estudos 

universitários em Psicologia e em Pedagogia em um período anterior a 1980. A maioria de seus 
livros, escritos na primeira metade do século XX, era frequentemente lida pelos estudantes desejosos 
de melhor compreender o pensamento infantil. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ 
pp/v23n2/a14v23n2.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2017. 

http://www.scielo/
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do desenvolvimento psíquico ao longo de toda a infância. Isso deixa claro que a 

“tomada de consciência e assimilação” não pertencem apenas a uma fase superior 

de desenvolvimento, podendo ser amplificado desde cedo na ação docente visando 

a construção de conhecimento e a formação de conceitos.   

Explica ainda a relação que se estabelece entre o desenvolvimento e a 

aprendizagem na construção do conhecimento e na formação do conceito. Define 

que, na criança, os conceitos gerais surgem antes dos particulares e exemplifica que 

a criança aprender a palavra ‘flor’, essa não é mais genérica que a palavra ‘rosa’, é 

apenas um entendimento ampliado: 

 

[...] É claro que quando a criança dispõe apenas de um conceito a sua 
relação com o objeto é diferente de quando ela dispõe de um segundo 
conceito. Mas também depois disso o conceito ‘flor’ continua durante muito 
tempo ao lado do conceito ‘rosa’, e não sobreposto a ele. Não incorpora o 
conceito mais particular nem o subordina a si mesmo, mas o substitui e o 
dispõe em uma série consigo mesmo. Quando surge a generalização do 
conceito ‘flor’, modifica-se também a relação entre a ‘flor’ e ‘rosa’ assim 
como em outros conceitos subordinados. Nos conceitos surge um sistema 
(VYGOTSKY, 2010, p. 294).  

 

Vygotsky (2010, p. 347), ao elucidar a relação entre os conhecimentos 

prévios e os conceitos, concebe um esquema em que os conceitos espontâneos, 

nessa dissertação entendidos como conhecimentos prévios, e os conceitos 

propriamente ditos se desenvolvem como duas linhas em sentidos opostos, 

conforme indica a Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1 - Esquema de representação do desenvolvimento de conhecimentos prévios e conceitos 
  Fonte: A Autora (2017).   

 

Refere-se aos conceitos como relacionados à tomada de consciência, 

Sujeito 

 

Objeto 

Os conceitos se desenvolvem 

de cima para baixo, das 

propriedades mais complexas e 

superiores para as mais 

elementares e inferiores.  

Os conhecimentos prévios da 

criança se desenvolvem de baixo 

para cima, das propriedades 

mais elementares e inferiores às 

superiores.  
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“poderíamos dizer convencionalmente” que os conhecimentos prévios “da criança se 

desenvolvem de baixo para cima, das propriedades [...] inferiores às superiores”, já 

“os conceitos se desenvolvem de cima para baixo das propriedades [...] superiores 

para as mais elementares e inferiores” (VYGOTSKY, 2010, p. 347). 

Pode-se dizer que o desenvolvimento dos conhecimentos prévios é de 

primeira gestação, vinculado ao “choque imediato da criança com estes ou 

aqueles objetos” que são vivos e reais (VYGOTSKY, 2010, p. 348). Somente 

depois de um longo desenvolvimento é que a criança chega a tomar consciência do 

objeto, do próprio conceito e das operações abstratas com ele. 

Ao mencionar a gestação dos conceitos, esclarece que se dá de forma 

inversa, contrária. Explana que:  

 

A gestação de um conceito [...], ao contrário, não começa pelo choque 
imediato com os objetos, mas pela relação imediata com os objetos. Se 
lá há a caminhada do objeto para o conceito, aqui é forçada constantemente 
a fazer o caminho inverso do conceito para o objeto (VYGOTSKY, 2010, p. 
348, grifo nosso). 

 

Esse caminho inverso, explica Vygotsky (2010, p. 348), a criança aprende 

na construção das relações lógicas entre os conceitos. Entretanto, o movimento se 

dá para dentro, “abrindo caminho para o objeto, vinculando-se à experiência que [...] 

a criança tem, e incorporando-a”. Desta forma, o autor estabelece uma relação entre 

a construção dos conhecimentos prévios e a formação de conceitos.  

O autor faz essa relação ao refletir que os conhecimentos prévios abrem 

caminho para novos conceitos e que, da mesma forma, estes conceitos abrem 

caminho para a construção de novos conhecimentos: 

 

O desenvolvimento dos conceitos [...] começa no campo da concretude e do 
empirismo e se movimenta no sentido das propriedades superiores dos 
conceitos: da consciência e da arbitrariedade. Os vínculos entre o 
desenvolvimento dessas duas linhas diametralmente opostas revelam 
indiscutivelmente a sua verdadeira natureza: é o vínculo da zona de 
desenvolvimento imediato e do nível atual de desenvolvimento 
(VYGOTSKY, 2010, p. 350). 

 

O autor acrescenta a este sistema o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Imediata, pois a criança aprende o que não sabe fazer sozinha “e 

lhe vem a ser acessível em colaboração”. Assim, “o fundamental na aprendizagem é 

justamente o fato de que a criança aprende o novo” (VYGOTSKY, 2010, p. 331). 
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O próprio teórico russo assim define o nível em que a criança realiza 

sozinha, sem auxílio de um adulto ou outra criança, uma atividade qualquer, 

considerada a Zona de Desenvolvimento Atual5: 

 

Recentemente centrou-se a atenção sobre o fato de que para definir a 
relação efetiva entre o desenvolvimento e aprendizagem não basta somente 
definir o grau de desenvolvimento. É preciso determinar ao menos dois 
níveis de desenvolvimento, caso contrário não conseguiremos encontrar a 
relação entre desenvolvimento e possibilidade de aprendizagem. 
Chamamos o primeiro destes níveis ‘desenvolvimento atual da criança’. 
Corresponde ao grau de desenvolvimento pelas funções atingido pelas 
funções psíquicas da criança (VYGOTSKY, 1934 apud VERGNAUD, 2004, 
p. 30). 

 

Vygotsky (1984, p. 97) explica que o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal ou Imediata é a “distância entre o nível de 

desenvolvimento real”, o que a criança faz sem auxílio e já domina, “e o nível de 

desenvolvimento potencial”, ou seja, o que a criança realiza “sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração” com seus pares mais experientes. 

Nesses termos, para Vygotsky (2010), um princípio para o 

desenvolvimento e a aprendizagem seria o ensino que se estabelece antecedendo o 

desenvolvimento, ou seja: 

 

[...] O fundamental na aprendizagem é justamente o fato de que a criança 
aprende o novo. Por isso a zona de desenvolvimento imediato, que 
determina esse campo das transições acessíveis à criança, é a que 
representa o momento mais determinante na relação da aprendizagem com 
o desenvolvimento (VYGOTSKY, 2010, p. 331). 

 

Os estudos de Vygotsky sobre os processos que apoiam a formação das 

funções psíquicas superiores, em relação ao desenvolvimento e à aprendizagem, 

demonstram que estas aparecem duas vezes, primeiro como “atividade coletiva, 

social” e, na segunda vez, como “atividade individual, como propriedade interior do 

pensamento da criança” (VYGOTSKY, 1934 apud VERGNAUD, 2004, p. 30). 

Em linhas gerais, a aprendizagem não se ajusta, pois, ao 

desenvolvimento. Entretanto, a Zona de Desenvolvimento Proximal ou Imediata 

intermedeia obrigatoriamente a aprendizagem e o desenvolvimento.  

                                                             
5
 Alves (2005) esclarece que em algumas traduções publicadas no Brasil o Nível de Desenvolvimento 

Real é traduzido por Zona de Desenvolvimento Atual e Zona de Desenvolvimento Proximal por Zona 
de Desenvolvimento Imediato. A mesma explicação é corroborada por Chaiiklin (2011), traduzida por 
Juliana Campregher Pasqualini.  
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Segundo Vygotsky (1934), “não existe diferença fundamental entre a 

aprendizagem do adulto e a aprendizagem da criança”, apenas se sente esta 

diferença para certas aprendizagens fundamentais que modificam a configuração 

mental humana, como a linguagem do bebê e a da criança em idade escolar, a 

leitura, a aritmética, as Ciências Naturais (VYGOTSKY, 1934 apud VERGNAUD, 

2004, p. 32).  

Tratando da formação de conceitos, Vygotsky (2010) argumenta sobre a 

“palavra” e pondera que a significação dessa é um fenômeno de linguagem e um 

fenômeno do pensamento simultaneamente. Explica que: 

 

[...] A palavra desprovida de significado, não é uma palavra é um som vazio. 
Logo, o significado é um traço constitutivo indispensável da palavra. Mas 
[...] o significado da palavra não é se não uma generalização ou um 
conceito. Generalização e significado da palavra são sinônimos. Toda 
generalização, toda formação de conceitos é o ato mais específico, mais 
autêntico e mais indiscutível de pensamento. Consequentemente, estamos 
autorizados a considerar o significado da palavra como um fenômeno de 
pensamento (VYGOTSKY, 2010, p. 398).  

 

Deste modo, para Vygotsky (2010), a composição do pensamento não se 

faz por palavras isoladas, como a linguagem, mas o que existe no pensamento é 

desenvolvido concomitantemente na linguagem. Entende o autor que o significado 

da palavra só se concretiza como fenômeno de pensamento “na medida em que o 

pensamento está relacionado à palavra e nela materializado e vice-versa”, ou seja, 

“é a unidade da palavra com o pensamento” (VYGOTSKY, 2010, p. 398). 

Vygotsky (2010), ao entender a unidade da palavra com o pensamento, 

afirma a importância do pensamento verbal para a construção do conhecimento e a 

formação do conceito:  

 

[...] O conceito é impossível sem palavras, o pensamento em conceitos é 
impossível fora do pensamento verbal; em todo esse processo, o momento 
central, que tem todos os fundamentos para ser considerado causa 
decorrente do amadurecimento de conceitos, é o emprego específico da 
palavra, o emprego funcional do signo como meio de formação de conceitos 
(VYGOTSKY, 2010, p. 170).  

 

O autor amplia essa visão ao expressar que o significado das palavras 

“pode sofrer uma série de mudanças quantitativas e externas” inclusive em sua 

natureza (VYGOTSKY, 2010, p. 398). 

Vygotsky (2010, p. 399) avança em sua análise quando expressa ”que o 
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novo e essencial [...] é a descoberta de que os significados das palavras se 

desenvolvem”. Como expresso acima, o significado da palavra não é se não um 

conceito, logo, os conceitos também se desenvolvem.  

Baseado em Ach 6 , Vygotsky (2010) supera o mero significado das 

palavras pelo associacionismo, indicando um processo complexo nesse 

desenvolvimento de conceitos. Assim o explica: 

 

[...] uma vez que o significado da palavra pode modificar-se em sua 
natureza interior, modifica-se também a relação do pensamento com a 
palavra. [...] É necessário elucidar o papel funcional do significado da 
palavra no ato de pensamento [...] para concebermos como esse processo 
se realiza [...] no seu aspecto integral, a complexa estrutura de qualquer 
processo real de pensamento e o seu fluxo complexo no momento mais 
vago de germinação do pensamento até sua conclusão final na formulação 
verbal, [...] esboçar o processo de funcionamento dos significados no curso 
vivo do pensamento verbal (VYGOTSKY, 2010, p. 408).  

 

Ao se dar conta de sua descoberta, Vygotsky (2010, p. 409) expressa que 

“supera tudo o que a respeito poderiam imaginar os esquemas das imaginações 

mais ricas dos pesquisadores”. Usando Tolstói, diz que a palavra se relaciona com o 

pensamento fazendo da formação de conceitos um “processo complexo, misterioso 

e delicado da alma” (VYGOTSKY, 2010, p. 409).  

Acrescenta à explicação a ideia de que o pensamento se realiza na 

palavra, explicando que o pensamento tem um fluxo, um desdobramento, ou seja, 

“cumpre alguma função, executa algum trabalho, resolve alguma tarefa”, num 

movimento interno por meio de “uma série de planos”, transitando “do pensamento 

para a palavra e da palavra para o pensamento” (VYGOTSKY, 2010, p. 410). 

Suplementa essa concepção ao referir-se aos estudos de Ach e Rimat, 

quando expressa que a formação de conceitos é um processo de caráter produtivo: 

 

[...] sobre o processo de formação de conceitos, apontaram o caráter 
produtivo e criador do conceito, elucidaram o papel essencial do método 
funcional no surgimento do conceito, salientaram que só com o surgimento 
de certa necessidade de conceito, só no processo de alguma atividade 
voltada para este fim ou para a solução de um determinado problema é 
possível que o conceito surja e ganhe forma (VYGOTSKY, 2010, p. 163).  

 

Ao aprofundar o estudo sobre a formação de conceitos em crianças, ele 

                                                             
6

 Narziss Ach (1871-1946) foi um psicólogo alemão da Escola de Wurtzburg. Contrário aos 
associacionistas, elaborou a ideia de que os pensamentos, no decorrer da resolução de tarefas, são 
determinados por uma tendência nela implícita. Disponível em: <http://www.scielo.br/s 
cielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-02922013000300014>. Acesso em: 30 abr. 2017. 

http://www.scielo.br/s%20cielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-02922013000300014
http://www.scielo.br/s%20cielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-02922013000300014
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critica o uso das definições meramente verbais; “a experiência pedagógica nos 

ensina que o ensino direto de conceitos sempre se mostra impossível e 

pedagogicamente estéril”. Registra que o professor que age assim apenas alcança 

uma assimilação vazia de palavras, pois, nestes casos, o emprego do conhecimento 

consciente não existe, a criança meramente reproduz “através de um verbalismo 

puro e simples” (VYGOTSKY, 2010, p. 247).   

Desta forma, Vygotsky (2010, p. 248) afirma que “o conceito ou 

significado da palavra evoluem e o próprio desenvolvimento é um processo 

complexo e delicado”. Assim sendo, conclui que a formação de conceitos é um 

processo único, por dizer que: 

 

[...] o caminho entre o primeiro momento em que a criança trava 
conhecimento com o novo conceito e o momento em que a palavra e o 
conceito se tornam propriedade da criança é um complexo processo 
psicológico interior, que envolve a compreensão da nova palavra que se 
desenvolve gradualmente a partir de uma noção vaga, a sua aplicação 
propriamente dita pela criança e sua efetiva assimilação apenas como elo 
conclusivo. Em essência [...] no momento em que a criança toma 
conhecimento pela primeira vez do significado de uma nova palavra, o 
processo de desenvolvimento dos conceitos não termina, mas está apenas 
começando (VYGOTSKY, 2010, p. 250). 

 

A conclusão a que chega esse teórico, com base nos estudos de Ach, é 

que o conceito é impossível sem as palavras e que não se trata de construir uma 

cadeia associativa de palavras apenas, mas, “para que o processo se inicie, deve 

surgir um problema que só possa ser resolvido pela formação de novos conceitos” 

(VYGOTSKY, 2010, p. 157). 

Vygotsky (1996) demonstrou que há três estágios básicos na trajetória da 

formação de conceitos. O primeiro estágio é denominado de Agregação 

desorganizada, caracteriza-se como amontoados vagos de objetos desiguais com 

fatores perceptuais que são irrelevantes e com o predomínio do sincretismo. 

Vygotsky (1996) chama a atenção para o fato de que uma criança de três anos e um 

adulto podem se comunicar, porque partilham de um mesmo contexto e utilizam um 

grande número de palavras com o mesmo significado, não caracterizando o conceito 

no sentido real, pois estão apoiadas em operações psicológicas diferentes 

(características concretas, significações abstratas).  

Sobre este primeiro estágio, explica que o “significado da palavra é um 

encadeamento sincrético [...] que nas representações e na percepção da criança, 
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estão mais ou menos concatenados com uma imagem mista” (VYGOTSKY, 2010, p. 

175). Menciona Claparède ao explicar essa forma de percepção neste primeiro 

estágio: 

 

[...] na percepção, no pensamento e na ação a criança revela essa 
tendência a associar, a partir de uma única impressão, os elementos mais 
diversos e inteiramente desconexos, fundindo-os numa imagem que não 
pode ser desmembrada; Claparède chamou essa tendência de sincretismo 
da percepção infantil (VYGOTSKY, 2010, p. 175, grifo nosso). 

 

Em seus estudos, Vygotsky (2010, p. 176) divide este estágio em três 

fases, sendo a primeira a formação da imagem sincrética ou amontoado de objetos, 

quando a criança “escolhe os novos objetos ao acaso, por intermédio de algumas 

provas que se substituem mutuamente quando se verifica que estão erradas”. A 

segunda fase quando os objetos se aproximam “em uma série e são revestidos de 

um significado comum [...]” através da “semelhança que entre eles se estabelece 

nas impressões da criança” (VYGOTSKY, 2010, p. 177). A terceira fase é a 

transferência para o segundo estágio, deste modo, descreve Vygotsky (2010, p. 

177): 

  

A fase terceira é superior de todo esse processo, que marca a sua 
conclusão e a passagem para o segundo estágio na formação de conceitos, 
é a fase em que a imagem sincrética, equivalente ao conceito, forma-se em 
uma base mais complexa e se apoia na atribuição de um único significado 
aos representantes dos diferentes grupos, antes de mais nada daqueles 
unificados na percepção da criança.  

 

No segundo estágio denominado de Pensamento por complexos, os 

objetos associam-se não apenas devido às impressões subjetivas da criança, mas 

também devido às relações concretas e factuais que de fato existem entre esses 

objetos. Entretanto, podem mudar uma ou mais vezes durante o processo de 

ordenação. Tais características selecionadas podem parecer irrelevantes para os 

adultos (VYGOTSKY, 1996).  

Neste estágio, descreve que o desenvolvimento de conceitos envolve 

uma grande multiplicidade do mesmo modo de pensamento, conduzindo ao 

“estabelecimento de relações entre diferentes impressões concretas, à unificação e 

à generalização de objetos particulares, ao ordenamento e à sistematização de toda 

a experiência da criança” (VYGOTSKY, 2010, p. 178). 

Sobre a generalização e criação de vínculos no estágio de pensamento 
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por complexos, considera que: 

 

Isto significa que as generalizações criadas desse modo de pensamento 
representam, pela estrutura, complexos de objetos particulares concretos, 
não mais unificados à base de vínculos subjetivos que acabaram de surgir e 
foram estabelecidos nas impressões da criança, mas de vínculos 
objetivos que efetivamente existem entre tais objetos (VYGOTSKY, 
2010, p. 178, grifo nosso). 

 

Este segundo estágio se caracteriza “por construção de complexos que 

tem mesmo sentido funcional [...] trata-se de um novo caminho do domínio de 

conceito”, menciona Vygotsky (2010, p. 179), que é a passagem para o tipo 

“superior de pensamento”. Há o início da unificação de objetos em um grupo 

comum, segundo leis de vínculos que a criança descobre em tais objetos.  

Vygotsky (2010, p. 179) explica esse avanço ao mencionar que “o 

pensamento por complexos já constitui um pensamento coerente e objetivo” e a 

“coerência e a objetividade” que existem ainda não são as necessárias ao 

pensamento conceitual.  

É interessante a ponderação de Vygotsky (2010) em relação ao 

pensamento da criança neste segundo estágio de desenvolvimento, pois explica que 

a criança pensa em termos de nomes de famílias e os vínculos se estabelecem em 

nível concreto e factual entre os objetos.  

Vygotsky (2010) divide em cinco fases este segundo estágio chamado de 

pensamento por complexos. Na primeira fase, “complexo de tipo associativo”, as 

palavras não são mais nomes de objetos avulsos, “tornam-se nomes de família”, 

mas sempre num “vínculo concreto” (VYGOTSKY, 2010, p. 182).  

A segunda fase consiste em “combinar objetos e impressões concretas 

em grupos especiais, lembrando coleções, [...] aqui os objetos se combinam e 

formam um todo único” (VYGOTSKY, 2010, p. 182).  

A terceira fase é chamada de complexo em cadeia, apresenta uma 

experiência em que a criança reúne figuras triangulares, até que a cor azul chame 

sua atenção e ela passe a formar coleções de cor azul independente da forma. O 

autor explica que o complexo se estabelece na conexão dos elementos concretos 

“[...] cada elo torna-se membro isônomo desse complexo [...] mais uma vez pelo 

traço associativo, pode tornar-se o centro de atração para uma série de objetos 

concretos” (VYGOTSKY, 2010, p. 186). 
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A quarta fase é assim explicada por Vygotsky (2010, p. 188): 

 

Uma característica essencial distingue esse quarto tipo de complexo: o 
próprio traço, ao combinar por via associativa os elementos e complexos 
concretos particulares, parece tornar-se difuso, indefinido, diluído, confuso, 
dando como resultado um complexo que combina através dos vínculos 
difusos e indefinidos os grupos diretamente concretos de imagens ou 
objetos. [...]. Essa forma de pensamento por complexos, também 
sumamente estável e importante nas condições naturais de 
desenvolvimento da criança.   

 

Ao explicar essa fase, entende que a criança escolhe um triângulo 

amarelo, mas há entre estes também trapézios, uma vez que lembram triângulos, 

aos trapézios juntam-se quadrados e aos quadrados juntam-se hexágonos. Assim 

se dilui e se torna indefinido o traço básico (VYGOTSKY, 2010). 

Na quinta e última fase, Vygotsky confere importância “tanto no 

pensamento experimental quanto no pensamento vivo da criança”. Chama esta de 

complexo de pseudoconceito (VYGOTSKY, 2010, p. 190). Assim elucida essa fase 

importante: 

 

Se analisarmos atentamente essa última fase no desenvolvimento do 
pensamento por complexos, veremos que estamos diante de uma 
combinação complexa de uma série de objetos fenotipicamente idênticos ao 
conceito, mas que não são conceitos, [...] pela natureza genética, pelas 
condições de surgimento e desenvolvimento e pelos vínculos dinâmico-
causais que lhe serve de base. Em termos externos, temos diante de nós 
um conceito, em termos internos, um complexo. Por isso denominamos 
pseudoconceito (VYGOTSKY, 2010, p. 190). 

 

Nessa quinta fase dos pseudoconceitos, a generalização por complexos 

combina com a generalização construída com base no conceito. Afirma que nessa 

fase é possível construir conceitos, além de conceber os significados de palavras 

que compreende com auxílio do adulto, pode conceber “a mesma coisa de modo 

diferente, por outro meio e com auxílio de outras operações intelectuais” 

(VYGOTSKY, 2010, p. 202). 

Vygotsky (2010, p. 218) assevera que o pensamento por complexos na 

criança é a “raiz” da história do desenvolvimento dos seus conceitos e menciona que 

este “estágio é intermediário entre o pensamento por complexos e outra raiz da 

evolução dos conceitos”.  

Para Vygotsky (2010), o conceito plenamente desenvolvido é mais que a 

combinação e a generalização da experiência concreta, envolve discriminação, 
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abstração e isolamento de certos dados, exigindo a habilidade de examinar esses 

dados fora do vínculo concreto e fatual vivenciado na experiência concreta. É no 

terceiro estágio, denominado de Pensamento conceitual, que o grau de abstração 

deve possibilitar a sincronia da generalização e da diferenciação.  

Este terceiro estágio é formado por duas fases. Explica o teórico russo 

que a primeira fase é muito próxima dos pseudoconceitos, pela primeira vez aparece 

um processo de abstração, mesmo que de forma precária. É como se abrisse um 

espaço na percepção da criança, surgindo dois processos, “abstração positiva e 

negativa”. Desta forma, “o objeto integra o complexo, insere-se na generalização” 

criado pela criança com “base no máximo de semelhança”, sendo um processo mais 

abastado que o pseudoconceito (VYGOTSKY, 2010, p. 220). Já a segunda fase do 

Pensamento Conceitual Vygotsky (2010, p. 222) chama de estágio de “conceitos 

potenciais, [...] a criança dessa fase [...] costuma destacar um grupo de objetos que 

ela generaliza depois de reunidos segundo um atributo comum”. 

Utilizando os estudos de Groos7, explica que o “conceito potencial” é uma 

“ação do hábito”, na forma elementar “consiste em que motivos semelhantes 

provocam ‘impressões gerais semelhantes’”, portanto, uma “diretriz centrada no 

hábito”, ocorrendo na tenra idade da criança (VYGOTSKY, 2010, p. 222, grifo do 

autor). 

Para exemplificar sua afirmação, Vygotsky (2010) volta sua atenção às 

primeiras palavras da criança, que por seu significado se avizinham dos conceitos 

potenciais. Pondera que, “em primeiro lugar, por sua referência prática a um 

determinado círculo de objetos e, em segundo, pelo processo de abstração isoladora 

que lhe serve de base” pode-se considerar que são conceitos dentro de uma 

possibilidade ainda não realizada, mas poderá se tornar um conceito (VYGOTSKY, 

2010, p. 223). 

Nessa fase há a tomada de consciência da atividade mental, 

internalizando o que é essencial do conceito e na apreensão de que faz parte de um 

sistema. Primeiro, formam-se os conceitos potenciais, com base no isolamento de 

certos predicados comuns, e depois os verdadeiros conceitos.  

Ao explicar esta tomada de consciência, o autor relaciona com o 

conhecimento da realidade que cerca a criança: 

                                                             
7
 Karl Groos nasceu na Alemanha em 1861 e morreu em 1946. Foi filósofo, psicólogo, professor e 

propôs a Teoria Evolutiva do Jogo. Disponível em: <https://prezi.com/t_pxanz61zup/karl-groos-ii/>. 

https://prezi.com/t_pxanz61zup/karl-groos-ii/
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O conceito surge quando uma série de atributos abstraídos torna a 
sintetizar-se, e quando a síntese abstrata assim obtida se torna basilar de 
pensamento com o qual a criança percebe e toma conhecimento da 
realidade que a cerca. Neste caso, o experimento mostra que o papel 
decisivo na formação do verdadeiro conceito cabe à palavra. É 
precisamente com ela que a criança orienta arbitrariamente a sua atenção 
para determinados atributos, com a palavra ela os sintetiza, simboliza o 
conceito abstrato e opera como lei suprema entre todas aquelas criadas 
pelo pensamento humano (VYGOTSKY, 2010, p. 226, grifo nosso). 

 

Esse pensamento conceitual vai ocorrer na adolescência, entretanto, não 

se trata de um processo mecânico e sim do desenvolvimento de um quadro bem 

mais complexo. Evidencia que a “existência do conceito e a consciência do mesmo 

não coincidem” nem quanto à origem, nem quanto ao funcionamento, mas 

acrescenta que a “análise da realidade fundada em conceitos surge bem antes que 

a análise dos próprios conceitos” (VYGOTSKY, 2010, p. 228). 

Logo, para o processo de formação de conceitos é necessário propor uma 

problematização cuja solução se dê por meio do conceito que se quer construir, “um 

problema que se coloca para o pensamento”, portanto, o conceito é resultado da 

solução da questão posta (VYGOTSKY, 2010, p. 237).  

É importante ressaltar que na interação social diária da criança, os 

processos cotidianos, a experiência individual e a aprendizagem em sala de aula 

atuam, segundo Vygotsky (1996), como contributos para a construção dos 

conhecimentos prévios e a formação de conceitos, que se relacionam e se 

influenciam constantemente. Assim, Luria (1991) entende que os conhecimentos 

prévios e os conceitos não se conflitam. Esses pertencem a um mesmo processo, 

mesmo que se desenvolvam sob condições externas e internas diferentes e 

causados por problemas diferentes. Na verdadeira formação de conceitos é 

importante unir e separar, a síntese deve combinar-se com a análise.  

Ao realizar este processo de formação de conceitos, Vygotsky (2010) 

entende que o conceito é uma generalização que tem de ser verbalizada, de forma 

que a tomada de consciência é parte integrante e importante na construção deste. 

Através de suas pesquisas e experiências, identificou que: 

 

[...] das imagens e vínculos sincréticos, do pensamento por complexos, dos 
conceitos potenciais e com base no uso da palavra como meio de 
formação de conceito surge a estrutura significativa original que podemos 
denominar de conceito na verdadeira acepção desta palavra (VYGOTSKY, 
2010, p. 239, grifo nosso). 



36 

 

 

Vis-à-vis da teoria de Vygotsky é necessário que as práticas docentes nos 

anos iniciais oportunizem a construção de conhecimento e a formação dos conceitos 

em Ciências Naturais partindo dos conhecimentos prévios das crianças. Entretanto, 

a concretização dessa ação por parte do professor deve estar respaldada pela 

compreensão do que vem a ser essa formação de conceitos e que, principalmente, 

ele próprio domine o conceito a ser ensinado.  

Além da percepção de que é necessário reforçar o conhecimento em 

Ciências Naturais, o professor precisa, na sua ação docente, compreender a 

participação dos conhecimentos prévios na construção do conhecimento e na 

formação de conceitos, segundo a perspectiva de Vygotsky.  

Com o intuito de ampliar essa compreensão, este trabalho traz a teoria de 

Piaget, que tem na Tomada de Consciência o fator principal na formação de 

conceitos. Destarte, o curso de formação continuada a ser elaborado e aplicado na 

presente pesquisa vem em auxílio para, possivelmente, suprir a deficiência tanto em 

relação ao conhecimento teórico sobre o que é formar conceitos, bem como suprir a 

defasagem na formação do professor em Ciências Naturais.  

 

 2.2 A construção de conhecimento e a formação de conceitos em Piaget 

 

Jean Piaget nasceu no dia 09 de agosto de 1896, na cidade de 

Neuchâtel, na Suíça, e morreu no ano de 1980 em Genebra. Tornou-se famoso na 

adolescência por artigos em Biologia. Piaget terminou seus estudos universitários 

formando-se em Biologia pela Universidade de Neuchâtel, fez doutorado em 

Ciências Naturais na mesma instituição e em 1918 iniciou seus estudos na área de 

Psicologia. Em 1919 começou a trabalhar com Alfred Binet, pedagogo e psicólogo 

francês, em Paris, sendo decisivo para definir seu rumo científico e profissional.  

Em 1924 casou-se com Valentine Châtenay com quem teve três filhas, 

Jacqueline (1925), Lucienne (1927) e Laureni (1931). Piaget acompanhou a 

evolução mental de suas filhas e a expôs minuciosamente. As conclusões 

alcançadas com a experiência realizada com suas próprias filhas resultaram em 

várias publicações e estudos. Piaget substituiu Claparède na função de diretor e 

docente na Universidade de Genebra, onde ensinou História do Pensamento 
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Científico, Psicologia e Sociologia (SANTANA, 2017, p. 2). 

Piaget (1999) demonstra interesse na formação de conceitos nas 

crianças, encadeando a noção infantil de realidade (conhecimentos prévios) e as 

noções adquiridas na relação com os adultos, entendendo que a concatenação 

destes dois segmentos forma conceitos.  

Becker (2011, p. 147) explica que para Piaget o “progresso do 

pensamento [...] consiste numa inversão fundamental de sentido [...] cuja 

característica fundamental é a reversibilidade”. Nesse sentido, Piaget explica a 

reversibilidade por criar um modelo que denomina de agrupamento. Assim expressa 

a ideia: 

 

O aparecimento das noções de conservação [...] anuncia a passagem da 
ação irreversível à ação reversível ou operação, ou seja, a construção [...] 
de uma nova estrutura, para explica-la Piaget cria um modelo ao qual 
chama ‘agrupamento’ (BECKER, 2011, p. 147).  

 

Segundo Becker (2010), a passagem da ação à operação é fértil de 

mudanças mediada pela tomada de consciência; é neste processo que a formação 

de conceito supera “os ‘planos restritos e provisórios’ da ação material e pré-

operatória” (BECKER, 2010, p. 147). 

Assim, se para Piaget, segundo estudos de Becker, a atividade conceitual 

é “originária de outras formas mais elementares de atividade, construídas mediante 

tomadas de consciência e abstrações reflexivas, [...] conceber a aprendizagem à 

margem desse processo ou contra ele” é uma incoerência na ação que visa 

estabelecer a aprendizagem (BECKER, 2010, p. 148). 

Piaget (1977) explica detalhadamente os quatro campos possíveis de 

tomada de consciência e de constatação dos dados de observação, enfatizando a 

necessidade da ação da criança dentro de um problema posto.  

O primeiro pondera que a “conceituação da situação e dos dados do 

problema” são comparáveis aos subsídios fornecidos na observação, destes o 

sujeito retém certos aspectos, “e isso constitui, portanto, um primeiro campo de 

tomada de consciência e de leitura de dados de observação” (PIAGET, 1977, p. 79). 

O segundo campo, para Piaget (1977, p. 79), são as “intenções variáveis 

do sujeito”. O terceiro campo, as “realizações sucessivas”, relaciona os dois eventos 

explicando sua ação de tomada de consciência: 

 



38 

 

 

Ambas dão origem em cada ação particular a uma tomada de consciência e 
a constatação das dificuldades, embora ainda reste estabelecer suas 
ligações com a colocação do problema e a assimilação dos dados, e sobre 
esses pontos o sujeito não pode conhecer a razão de seus erros. Mas estes 
dependem [...] de 1 e 4 (PIAGET, 1977, p. 79). 

 

No quarto e último campo, a tomada de consciência advém das 

conexões estabelecidas entre as ações consecutivas e as razões: “trata-se”, pois, 

“do ponto crucial na conceituação das construções e seu exame é que permite 

resolver o problema colocado” (PIAGET, 1977, p. 79). 

O autor esclarece que a interiorização das ações se relaciona com a 

tomada de consciência da seguinte forma: 

 

Ora, que a interiorização das ações mediante representações suponha a 
tomada de consciência das primeiras, trata-se ainda de algo evidente, visto 
que essa tomada de consciência é uma conceituação. Em compensação, 
para passar da interiorização das ações à antecipação, é necessária uma 
condição a mais: é que a consciência não se liga unicamente a cada uma 
das ações particulares, mas também a suas consequências, enquanto as 
tentativas mais aleatórias em sua aparência já são pouco dirigidas, e não 
somente do exterior pela lei do efeito, mas pelas relações que se 
estabelecem entre as significações sucessivamente elaboradas. Trata-se, 
portanto, dessa tomada de consciência progressiva do conjunto da conduta 
(PIAGET, 1977, p. 80). 

 

Diante do exposto, relaciona a tomada de consciência às ideias 

preconcebidas, cinemáticas ou causais, “pelas quais o sujeito assimila pelo 

pensamento o que faz diferentemente pela ação” (PIAGET, 1977, p. 85).  

O teórico ainda correlaciona a tomada de consciência às ações e suas 

condições espaciais, numa “hipótese geral” em que “a tomada de consciência 

depende da regulação ativa das ações [...] pela importância das escolhas que ela 

requer e que supõem então uma estimativa das razões pró ou contra” (PIAGET, 

1977, p. 91). 

Ao falar das ações espontâneas, faz menção a que dados de observação 

a criança registrará em relação ao efeito de suas ações sobre o objeto, associando 

esse registro à tomada de consciência, sendo “a conceituação, proveniente das 

relações estabelecidas entre esses dois tipos de dados de observação” e a 

coordenação de ações subsequentes, podendo levar à tomada de consciência 

(PIAGET, 1977, p. 94).  

Sobre este fato, Piaget (1977, p. 97), depois de vários experimentos, 
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esclarece que embora tendo solucionado o problema o aluno não sabe explicar 

como fez, “tudo parece indicar que ele próprio não toma consciência clara do modo 

como as coisas se passaram”; logo, se não há a verbalização (explicação do como), 

consequentemente, não houve a tomada de consciência.  

Assim, quanto mais a criança é exposta às situações diversas de relação 

causa e efeito tanto melhor será a “leitura dos dados de observação relativos ao 

objeto” originando uma “tomada de consciência” mais eficiente. Mas isso se dá 

graças a uma compreensão causal (PIAGET, 1977, p. 102-103): 

 

[...] a solução que nos pareceu impor-se consiste, então, em distinguir [...] a 
tomada de consciência das ações particulares, que depende, pois, em boa 
parte dos dados de observação relativos ao objeto, e a própria coordenação 
das ações como um todo inteligível, de onde é, então, extraída por 
abstração refletidora uma conceituação atribuível aos objetos e que constitui 
a fonte das coordenações causais.  

 

Explicando a dialética geral do sujeito e do objeto, menciona que os 

dados de observação relativos ao objeto esclarecem os do sujeito, “sob a forma de 

uma tomada de consciência das ações particulares, ao passo que, por sua vez, 

aclaram as coordenações causais que ligam os objetos” (PIAGET, 1977, p. 103). 

Discutindo as razões funcionais da tomada de consciência, Piaget (1977) 

recorre a Claparède: 

 

[...] Claparède já tinha dado uma interessante contribuição, a respeito da 
consciência das semelhanças e diferenças entre objetos, mostrando que as 
crianças mais novas, na idade em que generalizam exageradamente, 
tomam mais consciência das características diferenciais do que das 
semelhanças: os fatores de inadaptação é que, portanto, ocasionariam a 
tomada de consciência (PIAGET, 1977, p. 197). 

 

A criança, ao ter sua atenção captada pela diferença, é forçada a uma 

adaptação que causa a tomada de consciência. Piaget (1977) explica que “se passa 

do ‘porque’ [...] da tomada de consciência a seu ‘como’, portanto, ao mecanismo 

efetivo que torna conscientes os elementos que permaneciam até aquele momento 

inconscientes”. Acrescenta que não se trata de uma iluminação e sim de uma 

conceituação, ou seja, a passagem da assimilação prática para assimilação por 

meio dos conceitos (PIAGET, 1977, p. 200).  

Conclui Piaget (1977) sobre o mecanismo de tomada de consciência, 

associando-o à formação de conceitos, como “um processo de conceituação que 
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reconstrói e depois ultrapassa, no plano da semiotização e da representação, o que 

era adquirido no plano dos esquemas de ação” (PIAGET, 1977, p. 204). 

Para Vygotsky (2010), a tomada de consciência, por meio da atividade 

mental, se dá ao se internalizar os pontos essenciais do conceito e compreender 

que faz parte de um sistema. Enfatiza-se o papel da palavra na formação de 

conceito, pois a palavra direciona a atenção da criança para determinados atributos. 

Assim, pode-se ressaltar a aproximação com a teoria de Piaget quando este 

menciona que o movimento de interiorização à conceituação passa pelo processo de 

tomada de consciência. 

Essa passagem se dá pela própria ação por meio da linguagem e 

imagens mentais, e converge-se em dois tipos de abstrações: 

 

Mas, desde o início, e na medida em que ocorrem os progressos da própria 
ação, essa tomada de consciência se polariza em função dos dois tipos 
possíveis de abstrações: a abstração empírica fornece, então, uma 
conceituação de certa forma descritiva dos dados de observação 
constatados nas características materiais da ação, ao passo que a 
abstração refletidora extrai das coordenações da ação o necessário para 
construir as coordenações inferenciais que, no nível do conceito, 
permitem ligar e interpretar esses dados de observação (PIAGET, 1977, 
p. 210, grifo nosso). 

 

Becker (2011) menciona que o processo de assimilação complementa o 

progresso da consciência. Uma vez que a inadaptação, por si só, não engloba todos 

os casos, “embora permanecendo generalizável em ações, o esquema se torna 

conceito e a assimilação se faz representativa, isto é, suscetível de evocações em 

extensão”. Ou seja, o progresso da consciência não está vinculado às dificuldades 

da ação, mas é resultado do processo assimilador (PIAGET, 1977, p. 199). 

Becker (2010) se posiciona sobre o que significa essa afirmação de 

Piaget (1977) para o processo de aprendizagem. Esclarece que o esquema é a 

generalização no plano da ação concreta e que pode, através de “progressivas 

tomadas de consciência e de abstrações reflexionantes, tornar-se conceito, 

generalização no plano mental ou intelectual”. Explica ainda que as transduções se 

converterão de forma progressiva em raciocínios (BECKER, 2010, p. 166). 

O autor, com base nos estudos de Piaget, explica que o que a criança 

adquire no plano da ação será recomposto no plano conceptual, embora não se 

abandone a experiência, será reelaborado no plano das ações reversíveis. Seria o 

mesmo que reaprender no plano do pensamento o que já adquiriu no plano da ação. 
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A esse processo chama de reestruturação. 

Justificando esse posicionamento, Becker (2010) pondera sobre o “como” 

se dá o processo. Apresentando as argumentações de Piaget (1977), acrescenta 

que: 

 

[...] a tomada de consciência é posterior aos sucessos precoces da ação; 
em seguida, tem lugar uma fase mais ou menos longa ‘em que a ação e sua 
conceituação são aproximadamente do mesmo nível e em que efetuam 
troca constante entre a duas’ finalmente, inverte-se a situação inicial, isto é, 
a conceituação passa a fornecer à ação, ao contrário dos ‘planos restritos e 
provisórios’, ‘uma prorrogação de conjunto’, análogo ao que ocorre na vida 
adulta ‘quando a prática se apoia em teorias’ (PIAGET, 1978, p. 75 apud 
BECKER, 2010, p. 167). 

 

Becker (2010) entende que o mecanismo de tomada de consciência 

aparece no processo de conceituação, explicando que na base do processo 

“encontra-se a ação (sensório-motora); essa ação constitui a condição necessária da 

tomada de consciência e, por conseguinte, de qualquer estágio desse processo de 

conceituação”, sendo primeiro concreta e depois formal (BECKER, 2010, p. 170). 

Piaget estabelece três níveis sucessivos e hierarquizados na formação de 

conceitos. O primeiro desses níveis é definido por ação material sem existir 

conceituação, entretanto, o sistema de esquemas que se apresenta é muito 

elaborado (PIAGET, 1977). 

No segundo nível, o da conceituação, ocorre a retirada dos elementos da 

ação por causa da tomada de consciência, entretanto, a criança incorpora tudo que 

há de novo ao esquema (PIAGET, 1977). 

Já o terceiro nível, “contemporâneo das operações formais, o mecanismo 

formador que consiste em operações na segunda potência”, ou seja, “operações 

novas, mas realizadas sobre as operações anteriores”, são abstrações que ocorrem 

partindo do nível precedente, que se enriquecem por combinações ainda não 

realizadas até o momento (PIAGET, 1977, p. 208).  

Nessa linha de pensamento, a ação é um “saber fazer” que é “fonte de 

conhecimento consciente, isto é, da compreensão conceituada” (BECKER, 2010, p. 

184). Para Piaget (1977), a conceituação é “ação interiorizada”, a característica das 

“estruturas operatórias de conjunto”. Como estas operações se encontram 

interiorizadas, atuam como suporte de novas operações, abstraídas destas, daí o 

termo segunda potência. Sob a ótica da tomada de consciência em Piaget (1977), a 
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conceituação é uma reconstrução da ação. 

 Becker (2010) raciocina sobre essa questão explicando que a 

conceituação modifica a ação e a lógica do sujeito, fornece novos instrumentos, 

fornece a “capacidade de antecipação e regulagem mais ativa”. Esses fatores 

auxiliam no processo de tomada de consciência, surgindo novas coordenações de 

ações de movimento, “portanto, de fatores materiais e causais, por um lado, e, por 

outro, conceituação, ‘conexões lógicas ou implicativas’” (BECKER, 2010, p. 184). 

Enfatiza que a linguagem é condição necessária, mas não suficiente à 

realização das estruturas lógicas; explica três situações, apoiando-se nos estudos 

de Piaget (1977):  

 

Primeiramente [...] antes da linguagem, no nível sensório-motor, já se 
constata a formação de todo um sistema de esquemas. O esquema – ‘o que 
é generalizável numa ação dada’ – funcionará como uma espécie de 
conceito prático. [...] Ao generalizarem-se, os esquemas funcionam como 
classificações, com ‘compreensão’ e ‘extensão’. [...] Somos, portanto, 
levados a concluir que, anteriormente às operações formuladas pela 
linguagem, existe uma espécie de lógica das coordenações de ações que 
comporta, notadamente, as relações de ordem e as ligações de 
concatenação. [...] a operação, que depende da ação e de sua 
interiorização, origina-se dessa lógica de coordenação de ações. 
[...] Em segundo lugar, porque o pensamento com ‘representação’ 
conceptual e a linguagem não se encontra numa relação de causa e efeito, 
pois ambos fazem parte de um processo mais amplo: o da constituição da 
função simbólica. 
[...] Em terceiro lugar, porque ‘uma vez adquirida a linguagem não é 
suficiente para assegurar a transmissão de estruturas operatórias acabadas 
que a criança receberia assim de fora, por imposição linguística’ (BECKER, 
2010, p. 186-187). 

 

 Segundo Piaget (1973), esta questão se coloca da seguinte forma “a 

linguagem não é condição suficiente à realização das estruturas lógicas, ela é 

condição necessária do seu acabamento” (PIAGET, 1973 apud, BECKER, 2010, p. 

189). O autor explica que é como se a linguagem educasse o pensamento ou 

raciocínio, face às situações de comunicação e à prévia correção dos erros. 

Becker (2010) explica que a “linguagem verbal” é necessária ao 

“desenvolvimento da inteligência” no nível das trocas simbólicas, é o “exercício pleno 

da linguagem” (BECKER, 2010, p. 189).  

Portanto, segundo Piaget (1977), a ação é um “saber fazer” que é “fonte 

de conhecimento consciente, isto é, da compreensão conceituada” (BECKER, 2010, 

p.184). A conceituação é “ação interiorizada”, atributo das “estruturas operatórias de 

conjunto” que se encontram interiorizadas, agem como apoio de novas operações 
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(PIAGET, 1977), servindo de suporte à formação de conceitos.  

Nessa dissertação, adota-se, em relação à formação de conceitos, as 

contribuições do teórico Piaget que se concatenam com a teoria de Vygotsky. Na 

teoria de Vergnaud se encontrarão estes pontos de convergência em relação à 

construção de conhecimentos e à formação de conceitos. 

 

2.3 A construção de conhecimento e a formação de conceitos em Vergnaud 

 

 

O francês Gerard Vergnaud foi diretor de pesquisa do Centre National de 

La Recherche Scientifique, e evidenciava grande orgulho pelo fato de ser filho de 

“um pai analfabeto e de uma mãe que se aposentou como empregada doméstica”. 

Atualmente é Diretor Emérito de Estudos do Centro Nacional de Pesquisas 

Científicas na França e compôs o segundo grupo de pesquisadores doutorados por 

Piaget em Paris e Genebra. Desse encontro resultou uma mudança em sua vida, foi 

da Psicologia e da Filosofia para a Matemática e seguiu em frente. Vergnaud mudou 

para Paris enquanto escrevia sua tese, em 1968, ficando muito próximo a Piaget. 

Essa relação de estudos permitiu que Vergnaud percebesse que seu orientador não 

estava muito interessado na aprendizagem escolar, pois era um generalista do 

conhecimento. Porém, Piaget não trabalhava com as contribuições da prática 

escolar, assim, Vergnaud seguiu outro caminho de pesquisa, após seu doutorado 

(GEEMPA, 2017, p. 1).  

Vergnaud (1990) aprofunda os estudos de Piaget e Vygotsky sobre a 

formação de conceitos e menciona que: 

 

Um conceito não pode ser reduzido à sua definição, se estiver interessado 
em sua aprendizagem e ensino. É através das situações e dos problemas 
que se intenciona resolver que o conceito adquire significado para a criança 
(VERGNAUD, 1990, p. 1, tradução nossa)

8
. 

 

Acrescenta que esses “problemas” podem ser tanto teóricos como 

práticos, que isto “não prejudica a análise e o papel da linguagem e do simbolismo 

na conceitualização e que é um papel muito importante” (VERGNAUD, 1990, p. 2, 

                                                             
8
 Un concepto no puede ser reducido a su definición, al menos si se está interesado en su 

aprendizaje y enseñanza. A través de las situaciones y de los problemas que se pretenden resolver 
es como un concepto adquiere sentido para el niño (VERGNAUD, 1990, p. 1). 
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tradução nossa)9. 

A criança lança mão dos esquemas internalizados para a resolução dos 

problemas, que podem ser ampliados por novas experiências tendo por base 

esquemas já adquiridos, conforme já exposto neste capítulo de acordo com a teoria 

de Piaget. Assim explica Vergnaud: 

 

O esquema, organizador dinâmico da ação do sujeito para uma classe de 
situações específicas, é, portanto, um conceito fundamental da psicologia 
cognitiva e da didática. [...]. Se reconhece facilmente que um esquema é 
composto de regras de ação e de antecipação, posto que gera uma série de 
ações com a finalidade de alcançar um determinado objetivo, não se 
reconhece sempre que é igualmente composto, de forma essencial, de 
invariantes operatórias (conceitos-em-ato e conhecimentos-em-ato) e de 
inferências. As inferências são indispensáveis para pôr em funcionamento o 
esquema em cada situação em particular: está certo, como temos visto, um 
esquema não é um estereótipo, mas uma função temporalizada de 
argumentos, que permitem gerar uma série de diferentes ações e de 
coleção de informações em função dos valores e das variáveis da situação. 
Um esquema é sempre universal, pois está associado a uma classe e além 
do que esta classe não é geralmente finita (VERGNAUD, 1990, p. 5, 
tradução nossa)

10
. 

 

Segundo Vergnaud (1990), o esquema é responsável por orientar a ação 

e as inferências, a fim de solucionar o problema com um conceito específico, e 

explica que o todo é dinâmico e o esquema é que organiza as ações e antecipações 

do sujeito. Acrescenta que “isto só é possível, porque forma a parte integrante do 

esquema de representação implícita ou explícita do real analisado em termos de 

objetos, de categorias-em-ação (propriedades e relações)”. Afirma que são essas 

invariantes operatórias que organizam e orientam as inferências (VERGNAUD, 1990, 

p. 20, tradução nossa)11.  

                                                             
9

 Esto no prejuzga tampoco el análisis del papel del lenguaje y del simbolismo en la 
conceptualización; este papel es muy importante (VERGNAUD, 1990, p. 2). 
10

 El esquema, la totalidad dinámica organizadora de la acción del sujeto para una clase de 
situaciones específicas, es por tanto un concepto fundamental de la psicología cognitiva y de la 
didáctica. [...]. Si se reconoce fácilmente que un esquema está compuesto de reglas de acción y de 
anticipaciones puesto que genera una serie de acciones con el fin de lograr un cierto objetivo, no se 
reconoce siempre que está igualmente compuesto, de manera esencial, de invariantes operatorios 
(conceptos-en-acto y conocimientos-en-acto) y de inferencias. Las inferencias son indispensables 
para la puesta en funcionamiento del esquema en cada situación particular. En efecto, como hemos 
visto, un esquema no es un estereotipo sino una función temporalizada de argumentos, que permite 
generar series de diferentes acciones y de recogida de información en función de los valores de las 
variables de la situación. Un esquema es siempre un universal puesto que está asociado a una clase, 
y que además esta clase no es en general finita (VERGNAUD, 1990, p. 5). 
11

 Totalidad dinámica y funcional, el esquema [...]. Si organiza la conducta del sujeto comporta reglas 
de acción y anticipaciones. Pero esto no es posible sino porque forma parte integrante del esquema 
una representación implícita o explícita de lo real analizable en términos de objetos, de categorías-en-
acto (propiedades y relaciones) [...]. Estos invariantes operatorios organizan la búsqueda de 
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Adicionando a ideia dos esquemas e que estes contêm conceitos, 

Vergnaud (2009) expressa que os esquemas têm propriedade generativa e 

componente conceitual, “sem os quais eles seriam incapazes de adaptar a atividade 

à variedade de casos que um sujeito normalmente encontra” (VERGNAUD, 2009, p. 

88, tradução nossa)12. 

Embora a construção de conhecimento e conceitos não se formem pela 

mera aproximação verbal, Vergnaud (2004, p. 79) expressa que “o papel da palavra 

na formação do conceito” é extremamente importante. Aprofundando os estudos de 

Ach, enfatiza a necessidade de incluir “os dois elementos: o material e a palavra”. 

Vergnaud (2004, p. 79) chama atenção para o fato de que a tese de Ach 

“[...] é de que as condições que presidem aos processos de conceitualização são de 

extrema complexidade. E [...] é preciso reconstituir o ponto de partida do sujeito”. 

Reitera a necessidade de que para desenvolver conceitos é necessário 

que se coloque um problema que só possa ser solucionado pelo conceito a ser 

desenvolvido. Vergnaud (2004, p. 80) explica a participação da palavra na 

construção de conhecimento e na formação de conceitos, dizendo que são 

indispensáveis, reforçando a ideia vygotskiana dos instrumentos psicológicos, mas 

adverte que “o objetivo, por si só, não cria a atividade de conceitualização”.  

Explica a complexidade do processo de formação de conceitos como 

oriundo da experiência: 

 

[...]. Assim, o processo do pensamento navega dos objetos para os sinais e 
dos sinais para os objetos: descobrindo uma palavra desprovida de sentido 
no verso de um objeto, o sujeito é convidado a pesquisar objetos 
suscetíveis de ter, segundo ele e por hipótese, o mesmo nome. 
Paulatinamente, aumentam o número de objetos virados e o das palavras 
(VERGNAUD, 2004, p. 81). 

  

O autor complementa esta explicação com a experiência de Sakharov13 

em que crianças são estimuladas, sendo estas previamente informadas que se trata 

                                                                                                                                                                                              
información pertinente en función del problema a resolver o del fin a lograr, y dirigen las inferencias 
(VERGNAUD, 1990, p. 20). 
12

 The main points I needed to stress in this definition are the generative property of schemes, and the 
fact that they contain conceptual components, without which they would be unable to adapt activity to 
the variety of cases a subject usually meets. 
13

 Leonid Solomonovich Sakharov (1900-1928) trabalhou com Vygotsky no Instituto Experimental de 
Psicologia (encabeçado por Kornilov) e rapidamente começou a cooperar com Vygotsky. Outras 
publicações suas também se referem a métodos (alemães) de investigação da formação de 
conceitos. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/fractal/v25n3/a17v25n3.pdf>. Acesso em: 18 fev. 
2016. 

http://www.scielo.br/pdf/fractal/v25n3/a17v25n3.pdf
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de um jogo de palavras artificiais inventadas as quais adquirem novos conceitos. 

Citando Vygotsky, Vergnaud (2004) especifica que os processos de 

formação de conceitos têm raízes na infância e a necessidade de exercitar as 

operações intelectuais que contribuem para a formação de conceitos.  

Apoiando-se nas pesquisas de Vygotsky e Sakharov, Vergnaud destaca 

os três principais estágios na formação de conceitos: 

 

O primeiro estágio, na criança pequena, é a construção de uma massa 
indistinta e sem ordem de quaisquer objetos, reunidos sem uma razão 
anterior. [...] O segundo estágio compreende formas diferentes do 
pensamento que Vygotsky qualifica de ‘pensamento por complexos’. [...] O 
terceiro do pensamento da criança depende da decomposição, análise, da 
abstração. Os traços de um objeto não chamam a atenção igualmente. 
Aqueles que estão retidos são separados dos outros, o que permite falar ao 
mesmo tempo de abstração positiva (os traços retidos) e de abstração 
negativa (os traços negligenciados) (VERGNAUD, 2004, p. 83, grifo nosso). 

 

Uma vez que Vergnaud toma por base as teorias de Vygotsky em relação 

à formação de conceitos, estes já foram apresentados neste capítulo de forma 

minuciosa. Enfatiza a importância da linguagem mencionando que os atos de 

pensamento que a criança realiza com ajuda da linguagem não são coincidentes 

com os do adulto, “no entanto, seu pensamento está próximo do pensamento do 

adulto, mas o pensamento por complexos continua a fazer sua obra, ao lado do 

pensamento lógico” (VERGNAUD, 2004, p. 87). 

Acrescenta que, para que a criança se desenvolva, é preciso 

“desestabilizar fortemente concepções e maneiras de fazer já adquiridas”: 

 

[...] é preciso colocar o aluno em situações que estão relativamente 
afastadas de suas competências e de suas concepções, de maneira a 
desestabilizá-lo e a criar condições de uma tomada de consciência, 
necessária à sua transformação e à sua evolução (VERGNAUD, 2004, p. 
92). 

 

Destaca a importância dos processos de mediação, tanto pelo adulto 

como a mediação pelo sinal, pondera Vergnaud (2004, p. 93) a respeito do “conceito 

de signo linguístico, ao qual Vygotsky concedeu tanta importância no funcionamento 

do pensamento e da conceitualização”. 

Embora os signos sejam instrumentos psicológicos, explica o autor, são 

necessários que os conceitos, por eles representados, sejam operatórios. As 

situações de ação são fonte de conceitualização, e assevera dizendo que “a 
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conceitualização não pode reduzir-se à significação das palavras” (VERGNAUD, 

2004, p. 93).  

Vergnaud (2004, p. 94) afirma que Vygotsky é “o psicólogo da consciência 

e da tomada de consciência”, pois quando fala em convocar o aluno para a 

aprendizagem o faz pela necessidade de se “estar consciente de certas 

propriedades dos objetos para agir eficazmente”. Aclara esta afirmação por 

expressar:  

 

Vygotsky gosta de fórmulas [...]. Para falar da consciência [...] utiliza [...] 
’consciência antes/consciência depois‘ que recobre esta ideia de que é 
preciso estar consciente de certas propriedades dos objetos para agir 
(consciência antes), mas que a tomada de consciência pode prosseguir seu 
caminho depois da ação, numa espécie de retorno reflexivo (consciência 
depois). É uma ideia próxima daquela desenvolvida por Piaget [...] já existe 
na obra de Claparède, na qual Piaget e Vygotsky, ambos se inspiram 
(VERGNAUD, 2004, p. 95). 

 

Vergnaud (2004, p. 101) utiliza-se do conceito de esquema mental para 

clarificar a compreensão da formação de conceito. Segundo o autor, “permite [...] 

integrar teoria da atividade e teoria da mediação”. Elucida a questão por dizer que o 

esquema mental é uma forma de organização da atividade e conduta aplicada a 

uma classe de situações, não é um estereótipo, portanto, é universal como o 

conceito, mesmo se a classe de situações for pequena (VERGNAUD, 2004, p. 102). 

Para explicar a situação Vergnaud (2004) utiliza-se de um exemplo, o 

tratamento de um problema matemático, conforme segue:  

 

Tomemos um segundo exemplo, o tratamento dos problemas da quarta 
proporcional. O preço de 2 Kg de pêssegos é de 15 francos. Quanto custam 
7 Kg? Existem várias formas de raciocínio e de cálculo para tratar essa 
categoria de problemas; retenhamos três no momento: 
a) – o produto cruzado e a regra de três: 
      15 x 7 = “x”= 15x 7/2 
b) – o cálculo do preço de um quilograma: 
      15/2 = F 7,50 
depois, a multiplicação pelo número de quilos: 
       7,50 x 7 = F 52,50 
c) – o raciocínio por isomorfismo das duas grandezas proporcionais: 
      O preço de 7 Kg está para 15 F, assim como 7 Kg está para 2 Kg. 7 Kg 

é 3,5 vezes 2 Kg, ou ainda 2 Kg mais 2 Kg mais 2 Kg mais a metade de 
2 Kg; o preço é, portanto 15 F mais 15 F mais 15 F mais 7,50 F.  

O produto cruzado é ensinado no mundo inteiro. Por vezes, é o único 
raciocínio ensinado; portanto, é uma forma cultural! No entanto, alunos [...] 
preferem muitas vezes outros raciocínios, especialmente o terceiro descrito 
acima (VERGNAUD, 2004, p.102-103). 

 

Ao analisar as formas de resolução apresentadas pelos estudantes, 
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embora haja outras, apresenta três: a do “produto cruzado e a regra de três; o 

cálculo do preço por quilograma; e o raciocínio por isomorfismo das duas grandezas 

proporcionais”. Entretanto, afirma que o produto cruzado é uma forma cultural de 

resolução, por sua ampla utilização, e ressalta que muitas vezes os alunos preferem 

outra forma, no caso, a terceira descrita (VERGNAUD, 2004, p. 103).  

Assim, observa-se que estas formas de organização da atividade “não são 

puramente sociais e repousam também sobre a maneira pela qual as crianças se 

apropriam das diversas relações em jogo” (VERGNAUD, 2004, p. 103). 

Embora o autor fale a respeito do papel desempenhado pelas palavras e 

signos na conceitualização, complementa que raciocinar de forma correta nem 

sempre prescinde de explicitar os teoremas que dão apoio ao raciocínio, o que 

coincide com a tese vygotskiana. Entretanto, avança em relação à conceitualização 

ao expor que há “necessidade de dispor de um quadro conceitual que permita 

abarcar os conhecimentos subjacentes à atividade: conceito-em-ato e teorema-em-

ato” (VERGNAUD, 2004, p. 104). 

Expandindo o entendimento de esquema mental, Vergnaud (2004, p. 104) 

aponta quatro classes de elementos, sendo eles: “um ou vários objetivos gerais”, 

dividindo-se “em objetivos específicos e antecipações; regras de ação”; “invariantes 

operatórios: conceitos-em-ato e teoremas-em-ato; possibilidades de inferência”.  

Segundo Vergnaud (2004), estes elementos permitem a ação de várias 

propriedades do esquema mental, tais como: 

 

[...] a intencionalidade (objetivos gerais e específicos), o caráter gerador (as 
regras geram, passo a passo, a atividade), o conhecimento do real (os 
invariantes operatórios), a adaptabilidade à variedade dos casos de figura e 
ao cálculo em situação (as possibilidades de inferência) (VERGNAUD, 
2004, p. 104). 

 

Do exposto, pode-se notar que Vergnaud (2004) avança na compreensão 

de formação de conceitos tanto em relação a Vygotsky, quanto em relação a Piaget. 

Enfatiza a tomada de consciência e a ação de mediação, sendo que essa mediação 

deve desestabilizar o esquema internalizado, somente assim se alcança a solução 

do problema através de novas experiências e conhecimentos com a consequente 

formação conceitual desejada no processo de ensino e aprendizagem.  

Embora Vergnaud se utilize dos esquemas mentais para a formação de 

conceitos em Matemática, não se pode descartar a contribuição significativa à 
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formação de conceitos em Ciências Naturais. A opção por utilizar Vergnaud ocorreu 

em razão do paralelo que seus estudos traçam entre Piaget e Vygotsky, em relação 

à tomada de consciência e a necessidade de utilização de uma situação problema 

ou de um problema que precisa ser resolvido com o conhecimento ou conceito a ser 

construído.  

 

2.4 Vygotsky, Piaget e Vergnaud e a formação de conceitos 

 

Vygotsky, Piaget e Vergnaud expressam de maneira clara o que é formar 

conceitos e a importância de se fazer isso no ambiente escolar desde os anos 

iniciais. Embora não tenham como foco o ensino em Ciências Naturais, não se 

podem descartar as contribuições, uma vez que as teorias ora apresentadas tratam 

da construção de conhecimento e formação de conceitos de forma geral, as quais, 

por analogia, podem ser empregadas ao ensino e aprendizagem em Ciências 

Naturais.  

Vygotsky (2010, p. 241) esclarece a função da escola no desenvolvimento 

infantil como “uma questão prática de imensa importância - talvez até primordial”. 

Pondera o assunto dizendo que a escola deveria iniciar a criança no “sistema de 

conceitos”, entretanto, afirma que o desenvolvimento mental da criança, o ponto “de 

partida para o estudo do pensamento infantil, quase não tenha sido estudado”.  

Ao afirmar que a aprendizagem se dá num processo de colaboração entre 

professor-aluno, Vygotsky (2010, p. 244) destaca a fase “central do processo 

educativo”: 

 

A essa colaboração original entre a criança e o adulto – momento central do 
processo educativo paralelamente ao fato de que os conhecimentos são 
transmitidos à criança em um sistema – deve-se o amadurecimento precoce 
dos conceitos científicos e o fato de que o nível de desenvolvimento desses 
conceitos entra na zona das possibilidades imediatas em relação aos 
conceitos espontâneos, abrindo-lhes caminho e sendo uma espécie de 
propedêutica do seu desenvolvimento.  

 

O autor salienta que a formação de conceitos não se dá pela assimilação 

da palavra vazia e que os conceitos das palavras são passíveis de evolução. Logo, é 

possível, por extensão, aplicar o mesmo princípio ao desenvolvimento dos 

conceitos.  

 



50 

 

Em qualquer idade, um conceito expresso por uma palavra representa 
uma generalização. Mas os significados das palavras evoluem. Quando 
uma palavra nova, ligada a um determinado significado, é apreendida pela 
criança, o seu desenvolvimento está apenas começando; no início ela é 
uma generalização do tipo mais elementar que, à medida que a criança se 
desenvolve, é substituída por generalizações de um tipo mais elevado, 
culminando o processo na formação dos verdadeiros conceitos 
(VYGOTSKY, 2010, p. 246, grifo nosso). 

 

Por conseguinte, o professor não deve praticar o ensino direto de 

conceitos e palavras vazias. Isso implica numa ação docente que propicie à criança 

a construção do conhecimento, por meio de um processo entre o contato com 

situações que estimulam a elaboração do conceito ou reelaboração de forma 

progressiva até esse se tornar propriedade da criança, por assim dizer. Segundo 

Vygotsky (2010), a compreensão da palavra, por parte da criança, se desenvolve da 

noção vaga à aplicação propriamente dita, com ativa assimilação, como elo de um 

processo. E esclarece que “o processo de desenvolvimento dos conceitos não 

termina, mas está apenas começando” (VYGOTSKY, 2010, p. 250, grifo nosso).  

Vygotsky (2010), ao fazer ponderações sobre a obra de Piaget, menciona 

as investigações do teórico suíço sobre a criança em idade escolar: 

 

Piaget demonstrou que o mais peculiar dos conceitos e do pensamento em 
geral nessa idade é a incapacidade da criança para conscientizar as 
relações que, não obstante, ela é capaz de utilizar de modo espontâneo, 
automático e plenamente correto quando isto não lhe exige tomada de 
consciência especial. [...] (VYGOTSKY, 2010, p. 272). 

 

Em relação à tomada de consciência que favorece a formação de 

conceitos, tanto Piaget como Vygotsky fazem menção a esta necessidade, pois 

ambos tomam por base Claparède. Vygotsky (2010) relaciona a tomada de 

consciência à internalização do conceito e à apreensão de que ele faz parte de um 

sistema. Piaget vê na tomada de consciência a origem do processo de formação de 

conceitos (BECKER, 2010).  

Piaget recorre às duas leis de Claparède para explicar como a criança 

toma consciência: 

 

[...] A primeira delas é a lei da tomada de consciência, a qual mostra que a 
consciência da semelhança é posterior à tomada de consciência da 
diferença. [...] Surge a necessidade da outra lei: a lei da mudança de 
posição ou deslocamento (GASPARIN, 2011, p. 64). 
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Baseando-se em Claparède, Piaget (1997, p. 199) esclarece que a 

consciência das diferenças surge primeiro, antes da consciência das semelhanças. 

Explica que o conjunto dos “fatores de inadaptação é que, portanto, ocasionariam a 

tomada de consciência”, este fato se dá pela captação da diferença e necessidade 

de adaptação. Logo, a criança lança mão de novas maneiras de solucionar o 

problema, desenvolvendo novos conceitos. 

Ao experimentar essas novas possibilidades, Becker (2010) explica que a 

criança passa da “ação à operação” no processo de tomada de consciência, 

recompondo no campo conceitual o que adquiriu no campo da ação. 

No intuito de reafirmar essa ideia, Vergnaud (1990) menciona que o 

conceito não pode ser reduzido a sua definição e enfatiza a necessidade das 

situações problemas para que os conceitos se desenvolvam. Vergnaud (2004) 

enfatiza ainda, com base em seus estudos de Vygotsky e Piaget, que os processos 

de formação de conceitos têm raízes na infância, portanto, é necessário exercitar as 

operações intelectuais. O “conceito-em-ato e teorema-em-ato” permite a ação com 

“intencionalidade, o caráter gerador, o conhecimento do real a adaptabilidade” a 

várias situações (VERNAUD, 2004, p. 104). 

Os três teóricos, utilizados como base teórica na pesquisa, convergem ao 

externar que a atividade com as crianças quanto mais cedo se inicia mais propicia a 

formação de conceitos.  

Vergnaud (2004), ao se expressar sobre Piaget e Vygotsky, o faz em 

relação à orientação histórico-cultural da seguinte maneira: 

 

[...] A importância concedida à perspectiva desenvolvimentista é comum a 
Piaget e a Vygotsky, mas Vygotsky é abertamente marxista e Piaget não o 
é, a despeito das relações profundas que se pode identificar entre as 
maneiras de pensar de Piaget e as do marxismo. Por causa disto Vygotsky 
encontra-se em melhor posição que Piaget para desenvolver em psicologia 
a orientação histórico-cultural (VERGNAUD, 2004, p. 98). 

 

Segundo a orientação histórico-cultural, o “homem é produto da cultura”; 

seu pensamento é “o resultado de um longo processo histórico; a educação é um 

processo de transmissão e de apropriação da cultura” (VERGNAUD, 2004, p. 99). 

Preservados os focos de pesquisa de cada teórico utilizado, tem-se que 

para Vygotsky a preocupação reside na construção do conhecimento que se dá na 

interação com os outros, tendo na Zona de Desenvolvimento Proximal o campo de 
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ação para o professor.  

Em Piaget, o objeto de estudo é a gênese do pensamento infantil, como 

ele se dá e se desenvolve, tendo no processo de desestabilização do sistema 

interiorizado na criança o campo propício para a ação do professor. 

Vergnaud avança na pesquisa de Piaget e Vygotsky com o objetivo único 

de tornar a ação escolar mais produtiva para formar crianças capazes de construir 

conhecimentos e formar conceitos. Destaca uma questão importante na organização 

das atividades, pois essa deve “repousar sobre a maneira que as crianças se 

apropriam das diversas relações” (VERGNAUD, 2004, p.103). 

Não se pode colocar Piaget e Vygotsky em total oposição, a não ser 

quanto ao entendimento da linguagem. Sobre esta questão, assim se posiciona 

Vergnaud (2004, p. 99, grifo nosso): 

 

 [...] Piaget é [...] influenciado pelo evolucionismo; sua perspectiva 
interacionista e sua teoria da equilibração se situam totalmente nesta 
perspectiva. À primeira vista ele parece menos sensível à história, mas seus 
trabalhos estão cheios de exemplos tirados da epistemologia histórica, em 
relação à qual ele situa muitas vezes sua epistemologia genética. A maior 
diferença no fundo, é que Piaget privilegia a interação da criança com o 
mundo dos objetos físicos e toma como primeira referência a ação 
material sobre e com os objetos, enquanto Vygotsky privilegia a 
interação da criança com o outro e toma como referência a linguagem. 
[...] não é uma diferença insignificante, mas, ao mesmo tempo, vê-se bem 
que as duas abordagens são complementares e não contraditórias.  

 

Vergnaud (2004, p. 100) expressa que Vygotsky “vê na criança pequena o 

reflexo da interação social e da influência da escola. Piaget vê na criança o jogo de 

operações de pensamento em situações [...] de pontos de vista possíveis”. 

Atualmente, a educação deveria considerar estas duas posições e propiciar 

oportunidades que levem à tomada de consciência e consequente formação de 

conceitos em Ciências.  

 

2.5 A construção de conhecimentos e formação de conceitos na educação em 

Ciências Naturais 

 

Nesta dissertação considera-se a construção de conhecimentos e a 

formação de conceitos em Ciências Naturais como componentes do processo de 

Alfabetização Científica. 
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Tomando por base o exposto por Lorenzetti e Delizoicov (2001), para 

alfabetizar cientificamente é necessário ir além da reprodução pura e simples de 

conceitos: 

 

[...] ‘alfabetização científica’ [...] é uma atividade vitalícia. [...] é um processo 
que tornará o indivíduo alfabetizado cientificamente nos assuntos que 
envolvem a Ciência e a Tecnologia, ultrapassando a mera reprodução de 
conceitos científicos, destituídos de significados, de sentidos e de 
aplicabilidade (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 48). 

 

Logo, a ação pedagógica nos anos iniciais no tocante ao Ensino de 

Ciências vai muito adiante do simples decorar definições e esquemas superficiais 

das Ciências da Natureza, implica em construir conhecimentos e formar conceitos 

em Ciências Naturais. Somente por esse meio os alunos dos anos iniciais poderão 

alçar voos mais altos para compreender e agir além-muro escolar, modificando e 

agindo no seu entorno social.  

A construção de conhecimentos e a formação de conceitos em Ciências 

Naturais permite que as crianças consigam desenvolver uma compreensão própria 

sobre o mundo. Entendendo este conhecimento como construção histórica, sendo 

assim alfabetizados, mantém-se o proposto por Lorenzetti e Delizoicov (2001): 

 

[...] A definição de alfabetização científica como a capacidade do indivíduo 
ler, compreender e expressar opinião sobre assuntos que envolvam a 
Ciência, parte do pressuposto de que o indivíduo já tenha interagido com a 
educação formal, dominando, desta forma, o código escrito. [...] Outro 
aspecto que merece atenção é esclarecer que sempre que estivermos 
conceituando e definindo alfabetização científica nas Séries Iniciais, 
partimos do pressuposto que a alfabetização científica é um processo 
que tornará o indivíduo alfabetizado cientificamente nos assuntos que 
envolvem a Ciência e a Tecnologia, ultrapassando a mera reprodução 
de conceitos científicos, destituídos de significados, de sentidos e de 
aplicabilidade (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 40, grifo nosso). 

 

Corroborando o expresso por Vygotsky, Piaget e Vergnaud, Lorenzetti e 

Delizoicov (2001) entendem a grande importância em se formar conceitos em 

Ciências nos anos iniciais, pois o objetivo comum que é ler e interpretar a sociedade 

cada vez mais tecnológica na qual vivemos é assim definido: 

 

A definição de alfabetização científica como a capacidade do indivíduo ler, 
compreender e expressar opinião sobre assuntos que envolvam a Ciência, 
parte do pressuposto de que o indivíduo já tenha interagido com a educação 
formal, dominando, desta forma, o código escrito. Entretanto, 
complementarmente a esta definição, e num certo sentido a ela se 
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contrapondo, partimos da premissa de que é possível desenvolver 
uma alfabetização científica nas Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental, mesmo antes do aluno dominar o código escrito. Por 
outro lado, esta alfabetização científica poderá auxiliar significativamente o 
processo de aquisição do código escrito, propiciando condições para que os 
alunos possam ampliar a sua cultura (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 
43, grifo nosso). 

 

Entende-se a construção de conhecimentos em Ciências Naturais por 

meio da superação de desafios, sob a ótica de Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2011) que propõem: 1) superação do senso comum pedagógico; 2) ciência para 

todos; 3) Ciência e Tecnologia como cultura; 4) incorporar conhecimentos 

contemporâneos em ciência e tecnologia; 5) superação das insuficiências do livro 

didático; e 6) aproximação entre pesquisa de Ciências e Ensino de Ciências. 

Tais desafios podem ser vencidos ao se buscar a formação de conceitos 

desde os anos iniciais, permitindo aos alunos conquistar a aprendizagem por meio 

da mediação com o professor e a sociedade, visando a ação na sociedade que 

habitam, compreendendo o ensino de Ciências como parte integrante do processo 

educativo.  

É necessário ter em mente que “não se pode nem subestimar, na 

aprendizagem, o peso da atividade própria do sujeito que aprende, nem 

superestimar o peso da atividade da mediação do educador” (VERGNAUD, 2004, p. 

100). A ação de mediação do professor na formação dos conceitos em Ciências 

deve abranger os dois campos. O objetivo dessa ação é que os alunos dos anos 

iniciais possam ter acesso aos conceitos em Ciências Naturais, ampliando assim as 

possibilidades de aprendizagem.  

Nesse sentido, entende-se que a função da escola é provocar a 

construção de conhecimento e a formação do conceito, levando o aluno à uma 

tomada de consciência. Assim, segundo Vergnaud (2004, p. 38), a escola deveria ter 

“um efeito de desestabilização e de reorganização dos conceitos anteriormente 

formados”.  

Nos tópicos anteriores deste capítulo procurou-se discutir sobre a 

construção de conhecimento e a formação de conceitos no ensino em Ciências 

Naturais. A seguir analisa-se como os trabalhos apresentados no Encontro Nacional 

de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) abordam a construção do 

conhecimento em Ciências Naturais. 
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2.6 A construção de conhecimento e a formação de conceitos em Ciências Naturais 

nos trabalhos apresentados no ENPEC 

 

Pretendendo ampliar e conhecer este panorama sobre as pesquisas em 

formação de conceitos em Ciências Naturais para os anos iniciais, realizou-se uma 

pesquisa documental que ordenou e analisou os trabalhos apresentados no 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) em relação aos 

referenciais teóricos, construção de conhecimentos em Ciências Naturais, formação 

de conceitos, sugestões didáticas para a formação de conceitos e compilação dos 

trabalhos elaborados sobre este tema. 

O estudo foi realizado no primeiro semestre de 2016 na produção 

registrada nas atas dos ENPEC de 1997 a 2015. A pesquisa foi realizada mediante a 

procura do termo “formação de conceitos” no título e nas palavras-chave. 

Nos 18 anos de produção acadêmica e científica do ENPEC foram 

apresentados 601 (seiscentos e um) trabalhos que tratam de forma geral da 

formação de conceitos. Esses trabalhos foram analisados em relação ao público-

alvo, identificando-se que 201 trabalhos discutem a formação de conceitos na 

perspectiva dos alunos e somente 2,33%, conforme Tabela 1, trataram do assunto 

em relação aos anos iniciais. A composição deste número de 601 produções foi 

resultado da pesquisa realizada em dois artigos: Delizoicov, Slongo e Lorenzetti 

(2013)14 e Slongo, Lorenzetti e Garvão (2015)15 e nas Atas do X ENPEC16. A partir 

da base de dados destes autores, localizaram-se os trabalhos que discutem a 

formação de conceitos em Ciências Naturais, os quais foram localizados nas Atas do 

ENPEC. 

Na Tabela 1 apresenta-se a distribuição, por nível de ensino, dos 201 

trabalhos com foco na formação de conceitos em Ciências Naturais apresentados no 

ENPEC durante o período de 1997 a 2015. 

 

 

 

 

                                                             
14

 Na Tabela 5 os autores indicam a existência de 128 artigos sobre Formação de conceitos. 
15

 Na Tabela 4 os autores indicam a existência de 287 artigos sobre Formação de conceitos.  
16

 Ata do X Enpec disponível em: <http://abrapecnet.org.br/wordpress/pb/atas-dos-enpecs/>. Listou os 
186 trabalhos restantes. 

http://abrapecnet.org.br/wordpress/pb/atas-dos-enpecs/
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Tabela 1 – Número de trabalhos apresentados no ENPEC que tratam de formação de conceitos 

NÍVEL DE ENSINO 
ENPEC 

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL % * 

Educação Infantil 0 0 1 0 0 1 2 3 2 1 10 1,66 

E. Fund. (anos 
iniciais) 

2 0 2 2 2 4 0 0 0 2 14 2,33 

E. Fund. (anos 
finais) 

0 0 6 0 0 3 2 30 13 1 55 9,15 

Ensino Médio 3 1 5 1 0 2 1 38 25 3 79 13,14 

Ensino Superior 0 1 3 0 0 0 3 20 11 5 43 7,15 

Total 5 2 17 3 2 10 8   91 51 12 201  

*% Em relação a todos os trabalhos apresentados sobre o tema do I ao X Enpec (601 trabalhos) 
Fonte: A autora (2017). 

 

Verificou-se, durante a análise documental, que o número de pesquisas 

que se dedicam ao estudo da formação de conceitos tem maior concentração para 

Ensino Fundamental II com percentual de 9,15% (n=55) e o Ensino Médio com 

13,14% (n=79) em detrimento dos anos iniciais. Verifica-se, portanto, uma grande 

discrepância de interesse em relação a esta matéria. 

Após a identificação dos trabalhos que se adequavam ao interesse da 

presente pesquisa, realizou-se uma meticulosa leitura de cada trabalho. Foi 

elaborada uma planilha no formato Excel com os aspectos relevantes, como ano de 

publicação, autoria, problema, tipo de pesquisa, metodologia, conceito em evidência, 

público-alvo, propostas de desenvolvimento de conceitos científicos, contribuições 

para a educação em Ciências Naturais e autores citados. Dessa pesquisa preliminar 

resultou o Quadro 1, que listou 14 trabalhos que discutem a formação de conceitos 

nos anos inicias, desde a primeira edição do ENPEC até o ano de 2015.  

Esse levantamento indiciou a presença de trabalhos que discutem a 

formação de conceitos nos anos iniciais nas edições do I, III, IV, V e X, sendo 

apresentados dois trabalhos em cada ENPEC e no VI evento foram apresentados 

quatro trabalhos, conforme Quadro 1. 

 

Ano Autores Título Ano 
 

1997 
SANTOS, A. K. P.; DAL 

PIAN, M. C.  

Abordagem teórica e metodológica para o estudo do 

conceito de mente nas crianças. 
1º 

1997 ASSIS, A.; NARDI, R.  

Uma experiência pedagógica com alunos de 1º grau, 

utilizando atividades de ensino sobre espaço, forma e 

força gravitacional do planeta Terra. 

1º 

2001 CARVALHO, A. M. P. A linguagem e o ensino de física na escola fundamental. 2º 

2001 LEAL, M. C.  Estudo piloto de transposição didática da cadeia 1º ao 4º 
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alimentar. 

2003 

OLIVEIRA, V. L. B; PAZ, 

A. M.; ABEGG, I.; 

SILVA, M.   

Cadeia alimentar: modelos e modelizações no ensino 

de Ciências Naturais. 
4 

2003 
RODRIGUES, E.; 

VITORETTI, T. M. R.  

As experiências de Piaget e o ensino/aprendizagem de 

ciências nas séries iniciais. 
2º 

2005 
FERREIRA, R. S.; 

LORENCINI JÚNIOR, A.  

A construção do conhecimento biológico nas séries 

iniciais: o papel das interações discursivas em sala de 

aula. 

1º 

2005 
SIQUEIRA, L. S.; 

ARAÚJO-JORGE, T. C.  

Entre práticas docentes e discentes: os fazeres 

escolares registrados nos cadernos de ciências. 
1º ao 4º 

2007 
SOBRAL, A. C. M. B.; 

TEIXEIRA, F. M. 

Conhecimentos prévios: investigando como são 

utilizados pelos professores de ciências das séries 

iniciais do ensino fundamental. 

1º ao 5º 

2007 

 

JOTTA, P. A. C. V.; 

MOTTA, P. C.; 

CARNEIRO, M. H. S.; 

JOTTA, L. A. C. V.  

Um estudo sobre aranhas: as concepções de crianças 

de três diferentes escolas. 
1º 

2007 
ARAMAN, E. M. O.; 

BATISTA, I. L. 

Uma abordagem histórico-pedagógica para o ensino de 

ciências nas séries iniciais do ensino fundamental. 
1º ao 5º 

    

2007 

SILVA, K. M. E.; 

AMARAL, E. M. R.; 

OLIVEIRA, M. A. B. 

Uma proposta de perfil conceitual para o conceito de 

manguezal: primeiras caracterizações de zonas de 

perfil. 

1º 

2015 
SOUZA FILHO, F; LAU, 

P. F.R; MEDEIROS, I.S. 

A Teoria da Ação Mental de Galperin e a formação de 

conceitos em Ciências no Ensino Fundamental por meio 

da visita ao zoológico do 7º BIS/RR. 

1º ao 5º 

2015 

MIANI, C. S.; 

MALVESTIO, L. L.; 

BRANDÃO, F. R.  

Aulas de campo e o tratamento didático do conceito de 

diversidade biológica no ensino fundamental. 
5º 

Quadro 1 – Relação dos Trabalhos analisados nos ENPEC de 1997 a 2015, abordagem em formação 
de conceitos 
Fonte: A autora (2017).  

 

2.6.1 Caracterizando a formação de conceitos em Ciências Naturais nos anos 

iniciais 

 

Apresenta-se, a seguir, uma caracterização dos 14 trabalhos elencados, 

destacando os seguintes elementos de cada trabalho: série/ano que discutem a 

formação de conceitos, concepções de formação de conceitos, estratégias didáticas 

indicadas pelos autores e referenciais teóricos utilizados.  

Inicialmente, apresentam-se os anos do Ensino Fundamental a que se 

propõem cada um dos trabalhos. Cinco trabalhos (35,7%) abordam o tema para o 1º 
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ano, dois trabalhos (14,30%) para o 2º ano, um trabalho (7,15%) para o 4º ano e um 

trabalho (7,15%) para o 5º ano. Cinco trabalhos (35,7%) atendem do primeiro ao 

quinto ano. Nenhum trabalho foi dirigido especificamente ao 3º ano.  

Os trabalhos voltados ao 1º Ano do Ensino Fundamental foram Santos e 

Dal Pian (1997), Assis e Nardi (1997), Ferreira e Lorencine (2005), Jotta et al. (2007) 

e Silva et al. (2007). 

Santos e Dal Pian (1997) mostraram os conceitos que subsidiam a 

possibilidade de aprendizagem, a habilidade em resolver problemas complexos e a 

capacidade de comunicação e construção de conhecimento. Evidenciaram a 

percepção gestaltica, a habilidade de formar imagens mentais para a criança 

começar do nível superior e descer para o nível subordinado, categorização e 

cognição. Trazem como referencial teórico Dal Pian, Souza e Germano.  

Em Assis e Nardi (1997), a abordagem foi a construtivista, expondo a 

necessidade do equipamento psicológico preparado para aquisição do 

conhecimento. Entretanto, o artigo não abordou de maneira direta o que entende por 

formação de conceitos. Escolheram o referencial teórico de Naussbaum e Posner.  

Embora Ferreira e Lorencine (2005) também utilizem a visão construtivista, Vygotsky 

é o referencial teórico adotado, o qual considera que o aprendizado introduz algo 

novo no desenvolvimento da criança, utilizando o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP). Ou seja, as funções ainda não amadurecidas no 

sujeito e que podem sofrer interferências de outros acabam por proporcionar a 

construção de um conhecimento, um conceito, que deve ocorrer mediante a 

intervenção do professor. 

Jotta et al. (2007) utilizam o referencial de Driver que levanta a 

importância das características dos conhecimentos anteriores dos alunos, 

demonstrando que se tratam de esquemas equipados com coerência interna. 

Explicam os fenômenos da natureza por uma lógica interna, válida em algumas 

situações, embora os alunos usem uma linguagem do senso comum para expressar 

as suas ideias, essas são análogas à dos estudantes de diferentes meios e idades. 

Assim, não se podem conferir todas as dificuldades do estudante aos 

seus esquemas conceituais alternativos. Essa posição está em sintonia com os 

trabalhos de Assis e Nardi (1997) e Ferreira e Lorencine (2005). Silva et al. (2007) 

trazem, além do referencial teórico de Vygotsky, as contribuições de Mortimer, 
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Driver, Asoko e Leach em relação à convivência de saberes e à construção de 

conceitos.  

Dessa forma, na visão construtivista têm-se duas correntes básicas para o 

ensino de Ciências. Na primeira, a aprendizagem resulta das interações individuais, 

tendo como apoio as ideias de Piaget e as implicações de sua teoria, com foco na 

mudança conceitual. A segunda é vista como uma construção social, a partir dos 

pressupostos de Vygotsky. Ambos os processos, individual e social, são 

importantes. Silva et al. (2007) enfatizam a proposta do perfil conceitual, que rompe 

com as perspectivas de mudanças conceituais. Embora mencionem a teoria de 

Piaget, não trazem nas referências a fonte pesquisada.  

Para o 2º ano dos anos iniciais identificou-se o trabalho de Carvalho 

(2001) utilizando o referencial de Bakthin que vê na riqueza da discussão, seja qual 

for o tema, a origem do estimulo para a criança falar e escrever, com a possibilidade 

de incluir novas palavras ao vocabulário. Essa inclusão permite compreender novos 

conceitos relacionando com o desenvolvimento da linguagem, como exposto por 

Luria. Da teoria de Vygotsky, emprega a noção do desenho e da escrita, como tendo 

origem de construção comum, ou seja, a linguagem falada. Rodrigues e Vitoretti 

(2003) utilizaram Piaget, que, segundo estudos apresentados pelos autores da 

pesquisa, afirma que as crianças em diferentes faixas etárias têm diferentes visões 

de conservação de peso, volume e substâncias e que somente a partir dos 12 anos 

é que a criança tem capacidade de entender a conservação da substância, do peso 

e do volume, existindo assim um desenvolvimento gradual desta habilidade de 

compreensão da conservação.  

Apenas a pesquisa de Oliveira et al. (2003) tratou do 4º ano, com o 

referencial teórico de Giordan e Pietrocola, que apresenta os conceitos como 

construções teóricas e não fenômenos observáveis ou passíveis de experimentação.  

Ainda utilizam os Parâmetros Curriculares Nacionais ao expressar que “são 

aspectos que só podem ser interpretados, são ideias construídas com o auxílio de 

outras mais simples, de menor grau de abstração, que podem [...] parcialmente, ser 

objeto de investigação por meio da observação e da experimentação diretas” 

(BRASIL, 1997, p. 49). 

Com um trabalho focado para o 5º ano, Miani et al. (2015), utilizam como 

referencial teórico Senicecato, Cavassan e Silva Oliveira et al. (2003), que discutem 

a aprendizagem como processo cognitivo intricado que envolve o ser humano 
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podendo ocorrer no ensino formal, mediante informações oferecidas pelos 

professores na mediação e livros, ou informal, na vivência direta do ambiente 

através dos órgãos dos sentidos. Entretanto, não se aprofunda na questão da 

formação de conceitos em Ciências. 

Cinco trabalhos não apresentam a especificação do ano a que se 

destinam. Leal (2001) evidenciou a passagem de representações espontâneas para 

representações elaboradas, com a articulação do saber espontâneo ao saber 

científico. Ao se resgatar a história do conceito, identifica o contexto que o gerou e 

as implicações de sua criação, ao retomar a interpretação e, assim, dar significados 

mais plurais e ricos às metáforas, às analogias, aos modelos que vão sendo 

construídos e reconstruídos no percurso da transposição didática. Utilizou os 

referenciais teóricos de Giordan, Lakoff, Joson e Morin, ampliando 

consideravelmente a questão. 

Sobral e Teixeira (2007) adotam Piaget e Vygotsky na intenção de situar 

as discussões acerca da participação dos conhecimentos prévios na aprendizagem 

de novos conceitos. Destacaram a contribuição destes dois teóricos para clarificar a 

Teoria da Equilibração Piagetiana e a abordagem vygotskiana da interação social 

para a construção de novos conhecimentos, bem como dialogaram com Driver e 

Mortimer. Os autores não apresentaram a referência de Piaget utilizada como fonte, 

mas fizeram alusão no corpo do trabalho. 

Sousa Filho e Medeiros (2015), com base em Luria, Nuñes e Galperin, 

analisam a formação de conceitos a partir da teoria de Galperin, fundamentada na 

ação mental do aluno e na motivação como aspecto inerente ao processo de ensino. 

De Luria trazem a questão da interação social para a construção do conceito. Assim, 

a formação de conceitos na Teoria da Ação Mental necessita da motivação e a 

preparação das ações antes da elaboração da Base Orientadora de Ação, essência 

dos conceitos oferecendo aos alunos as categorias necessárias à execução das 

tarefas.  

Araman e Batista (2007) utilizam Ausubel, Moreira e Novak, valendo-se 

da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, “aprendizagem significa 

organização e integração do material na estrutura cognitiva” (MOREIRA; MASINI, 

1982, p. 4). A aprendizagem significativa é o processo cognitivo natural do indivíduo. 

Consequentemente, novas ideias e informações são aprendidas na medida em que 

novos conceitos estejam realmente claros na estrutura cognitiva do sujeito. A 
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experiência cognitiva exige também modificações significativas na estrutura 

cognitiva por meio da interação com o novo material. Logo, a Aprendizagem 

Significativa se dá mais facilmente quando os novos conceitos ou significados 

conceituais são abarcados por outros mais abertos e inclusivos, assim, os conceitos 

mais gerais e inclusivos devem ficar no topo do mapa conceitual, e os conceitos 

mais particulares consecutivamente abaixo deles.  

Siqueira e Araújo-Jorge (2005) discutem a aprendizagem, mas não 

expõem o que é o conceito no artigo. Embora usem o termo duas vezes, não 

explicitaram o que é este conceito que se desenvolve ao usar o caderno no qual 

alunos copiam lições, registram conceitos e estruturam saberes, sendo este um 

dispositivo de perpetuação ou transformação de determinada cultura escolar.  

Com base nas concepções de formação de conceitos abordada nos 14 

trabalhos foi possível identificar contribuições para a ação docente visando a 

construção de conceitos.  

 

2.6.2 Sugestões didáticas e contribuições para a formação de conceitos  

 

Somente os trabalhos de Souza e Dal Pian (1997) e de Siqueira e Araújo-

Jorge (2005) não apresentam sugestões didáticas para a formação de conceitos. 

Carvalho (2001) e Rodrigues e Vitoretti (2003) utilizam a experiência prática para 

trabalhar conceitos da Física. Assis e Nardi (1997) trabalharam o campo 

gravitacional, Sobral e Teixeira (2007) com o conceito de Biomas e Miani e Melvestio 

(2015) com a conservação da diversidade biológica. Sugeriram a construção de 

atividades de ensino levando em consideração as concepções e significação do 

tema trabalhado para desenvolver conceitos específicos em Ciências.  

Amaral e Oliveira (2007), Miani e Melvestio (2015) e Souza Filho e 

Medeiros (2015) propõem a aula de campo e a sistematização em sala do novo 

conhecimento direcionado à aprendizagem dos conceitos.  

Leal (2001) utilizou-se da transposição didática para a cadeia alimentar. 

Oliveira et al. (2003) se utilizaram dos três momentos pedagógicos para desenvolver 

conceitos de cadeia alimentar, ligando-se à realidade dos alunos, conforme 

expresso por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011).  

Ferreira e Lorencine (2005) sugerem a ativação da Zona de 

Desenvolvimento Proximal através da intervenção construtivista do professor. Jotta 
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et al. (2007) sugerem o desenho antes e depois do conhecimento apresentado e a 

comparação destes para aferir a formação do conceito. Já Araman e Batista (2007) 

indicam a elaboração de Mapas Conceituais como atividade inicial e final, cuja 

discussão central foi a reflexão dos raios de sol nas nuvens, o arco-íris.  

Na análise dos trabalhos apresentados nas edições do ENPEC de 1997 e 

2001 foi verificado um posicionamento construtivista, evidenciado quando: a) 

privilegiaram a experiência planejada de atividades fundamentadas numa 

abordagem que desencadeia conflitos; b) enfatizaram a exposição dialogada, na 

participação ativa da discussão em grupo; c) apresentaram as matrizes de 

transposição didática auxiliando significativamente no trabalho de caracterização das 

metáforas, analogias e modelos. Esse posicionamento merece ser discutido e 

aperfeiçoado no sentido de permitir uma retomada do tema para aprofundamento de 

estudos voltados à discussão das relações entre os modos de pensamento narrativo 

e paradigmático e os processos de transposição didática.  

Nos ENPEC de 2003 e 2005 as contribuições residem na utilização da 

aprendizagem significativa dos conhecimentos teóricos, havendo necessidade de 

afinar a prática com o discurso epistemológico e na escolha dos métodos e recursos. 

Esse posicionamento é identificado pela vinculação dos conteúdos ensinados nas 

situações do dia a dia do aluno, bem como pela estimulação de situações de 

“choque de ideias”, que dão suporte para a construção de conhecimentos. 

Nos eventos de 2007 e 2015 as contribuições foram evidenciar o 

planejamento de ensino e o domínio do conteúdo específico por parte do professor 

como ferramentas importantes para a condução de um trabalho pedagógico. 

Levantou-se a importância das experiências individuais, familiares ou comunitárias 

que influenciam na construção de conceitos e a necessidade do incentivo, do 

estímulo, da empolgação dos alunos, antes, durante e depois das aulas, bem como 

a valorização de um pluralismo metodológico, como as aulas de campo, associadas 

ao uso de fotos, proposição de discussões e reflexões direcionadas à formação de 

conceito. 

Tais sugestões expostas nos 14 trabalhos apresentados têm suporte no 

referencial teórico discutido no presente estudo.  
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2.6.3 Referenciais teóricos utilizados nas pesquisas 

 

O foco dos trabalhos selecionados para a pesquisa documental é a 

formação de conceitos em Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Assim, realizou-se um levantamento dos teóricos utilizados para 

embasamento nestas pesquisas analisadas. Esse levantamento foi realizado através 

da análise das referências apresentadas em cada um dos trabalhos, verificando 

quais foram utilizadas por mais de um trabalho. A Tabela 2 apresenta esses 

resultados. 

 

Tabela 2 – Frequência dos autores que discutem formação de conceitos utilizados nos 14 
trabalhos apresentados nos ENPEC analisados 

AUTOR FREQ. AUTOR FREQ. AUTOR FREQ. 

VYGOTSKY, L.S. 7 NOVAK, J. 2 LAKOFF, G. 1 
MORTIMER, E. F. 5 LURIA, A R. 2 JOSON, M. 1 

DRIVER, R. 4 DAL PIAN, M. C. 2 GIRAULT, Y. 1 

GIORDAN, A. 3 PIETROCOLA, M. 1 BAKTHIN, M. 1 

GALPERIN, P. 3 NUSSBAUM, J. 1 AUSUBEL, 

D. 

1 

SILVA, P. G. P. 2 MOREIRA, M. A. 1 AMARAL, E. 

M. R. 

1 

QUEIROZ, N. M. 2 MERCER, N. 1 PIAGET, J. 1 

NÚÑES, I. 2 GERMANO, A. 1   

SENICIATO, T. 1 BECKER, F. 1   
  Fonte: A autora (2017). 

 

O resultado demonstra que Vygotsky foi utilizado em sete trabalhos, 

Mortimer em cinco, Driver em quatro, Gordan e Galperin três vezes cada, Silva 

Queiroz, Nuñes, Novak, Luria, Dal Pian duas vezes cada e com uma utilização 

Senicicato, Pietrocola, Nussbaum, Moreira, Mercer, Germano, Lakoff, Joson, Girault, 

Bakthin, Ausubel, Amaral e Piaget.  

Observa-se a ausência de Vergnaud, que contribui consideravelmente 

para a matéria, principalmente ampliando a visão de Vygotsky em relação às 

interações sociais, bem como a utilização de Piaget em apenas um trabalho. 

Considera-se que ambos podem, de forma consistente, embasar a construção de 

conhecimentos e a formação de conceitos, principalmente para os anos iniciais.  

É necessário observar que a lacuna teórica que se apresenta na 

abordagem da construção de conhecimentos e da formação de conceitos em 
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Ciências Naturais nos anos iniciais reflete diretamente na prática em sala de aula e 

nas pesquisas que visam a melhoria da ação educativa. 

Evidencia-se que no período de 1997 a 2015, nas atas dos ENPEC, são 

encontrados 25 teóricos distintos para explicitar o processo de construção de 

conhecimentos e formação de conceitos. Os mais referenciados foram Vygotsky com 

14%, Mortimer 10%, Driver 8%, Giordan 6% e Galperin 6%. A Tabela 3 confirma que 

nestes 18 anos não surgiram novos teóricos ou não foram utilizados teóricos que 

tratassem da construção de conhecimentos e da formação de conceitos em Ciências 

voltados aos anos iniciais de forma a superar o entendimento dos clássicos, se 

assim pode-se classificá-los.  

Dos 14 artigos selecionados, 10 compartilharam referências bibliográficas, 

conforme organizados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Número de artigos que compartilham a mesma referência 

Título da Obra e Autor 
Freq. 

Uso 

DRIVER, R.; et al. Construindo o conhecimento científico em sala de aula. Química Nova 

na Escola, São Paulo, n. 9, maio 1999. 
2 

GIORDAN, A., VECCHI, G. As origens do saber: das concepções dos aprendentes aos 

conceitos científicos. Porto Alegre: Artmed, 1996. 
2 

NÚÑES, I. B. Vygotsky, Leontiev e Galperin: formação de conceitos e princípios 

didáticos. Brasília: Liber Livro, 2009. 
2 

VYGOTSKY, L. A formação social da mente. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994.  2 

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 2 

Fonte: A autora (2017). 

 

Desta forma, tem-se que, para Driver et al., aprender Ciências envolve o 

ingresso das crianças e adolescentes em uma forma diferenciada de pensar sobre o 

mundo natural e de explicá-lo. É “tornar-se socializado, em maior ou menor grau, 

nas práticas da comunidade científica, com seus objetivos específicos, suas 

maneiras de ver o mundo e suas formas de dar suporte às assertivas do 

conhecimento” (DRIVER et al., 1999, p. 36).  

Segundo Giordan e Vecchi (1996, p. 11), “conhecer não é apenas reter 

temporariamente uma multidão de noção anedótica ou enciclopédica para ‘regurgitá-

lo’, como o pede o ensino atual”. O saber é a capacidade de utilizar o que se 
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aprendeu na resolução de um problema. Em outras palavras, desenvolver um 

conceito que pode ser aplicado em várias situações.  

Nuñes (2009) afirma que a educação é um processo de internalização e 

de assimilação da cultura produzida historicamente, e a aprendizagem é decorrência 

de um tipo específico de atividade que faz com que os alunos além de se 

apropriarem dos conceitos científicos, também se apropriam dos procedimentos 

através dos quais os conceitos são assimilados.  

Para Vygotsky (1996), os processos cotidianos, a experiência individual 

da criança e a aprendizagem em sala de aula contribuem para a formação de 

conhecimentos prévios e de conceitos que se pautam e se influenciam 

constantemente. O discurso interior, que corresponde a uma linguagem interna, não 

está estruturado em frases conexas e completas, mas em fragmentos de modo que 

o indivíduo possa entender os conceitos. E a fala egocêntrica, que ocorre no espaço 

entre o discurso socializado e o discurso interior, equivale a uma conversa 

exteriorizada empregada como base do planejamento de encadeamentos a serem 

seguidos, como recurso na solução de problemas.   

Após a análise dos referenciais teóricos, da definição de formação de 

conceitos científicos e das sugestões didáticas para a formação desses conceitos 

nos anos iniciais, pode-se aferir a necessidade de se promover pesquisas 

aprofundadas sobre a construção de conhecimento e a formação de conceitos em 

Ciências Naturais.  

Dos três referenciais teóricos citados como aporte na definição de 

construção de conhecimentos e formação de conceitos na presente pesquisa, 

Vygotsky e Piaget foram utilizados nos trabalhos dos ENPEC analisados. Entretanto, 

a abordagem teórica poderia ser ampliada com maior utilização de Piaget, já que foi 

utilizado uma única vez, bem como o uso de Vergnaud, que possibilitaria maior 

compreensão da formação de conceitos para o ensino em Ciências Naturais nos 

anos iniciais. O fato verificado consiste na necessidade de compreender que a 

formação de conceitos em Ciências Naturais nos anos iniciais expande a 

possibilidade de os alunos desenvolverem habilidades de leitura de mundo, 

permitindo a alfabetização científica.  

Contudo, ao discutir tal matéria é necessário falar sobre a formação 

continuada, tão utilizada nas instituições escolares, que contribui, ou deveria 

contribuir, para a ação docente no ensino de Ciências Naturais para os anos iniciais, 
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uma vez que são os professores polivalentes que atuam neste nível escolar. 
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3 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS NATURAIS 

 

 

Parte-se do pressuposto de que os professores que ministram aulas de 

Ciências nos anos iniciais apresentam atuação deficitária, principalmente em relação 

ao conhecimento da disciplina de Ciências Naturais. Nesse sentido, a formação 

continuada pode ser uma possibilidade para que os professores superem, 

parcialmente, a deficiência nesta área específica do ensino de Ciências. 

Neste capítulo, o escopo é ponderar sobre a formação continuada com a 

finalidade de contribuir para a ação docente em relação à formação de conceitos em 

Ciências Naturais. Nesse contexto, torna-se imprescindível refletir sobre os saberes 

que podem contribuir para a ação docente e quais as contribuições da formação 

continuada neste sentido.    

Ao considerar sobre a diversidade dos saberes necessários à formação 

docente, assim se posiciona Tardif (2011, p. 36, grifo nosso): 

 

[...] a relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função 
de transmissão dos conhecimentos já constituídos. Sua prática integra 
diferentes saberes, com os quais o corpo docente mantém diferentes 
relações. Pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado 
pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da 
formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 
experienciais.  

 

Desse modo, a formação inicial e a formação continuada são integrantes 

da formação do professor e têm função específica dentro da ação docente. Essa 

especificidade está vinculada aos saberes teóricos, aos saberes a serem ensinados 

e aos saberes práticos. Em outras palavras, é necessário o domínio por parte do 

docente da matéria a ser ensinada, o domínio das competências didáticas e o 

domínio dos aspectos práticos da sala de aula.   

Assim, ao se tratar da construção de conhecimento e da formação de 

conceitos em Ciências Naturais, é necessário conhecer esses saberes teóricos, 

mas, acima de tudo, os vínculos que esses estabelecem com os saberes cotidianos 

do aluno e, neste ponto, efetivar a mediação.  

 

 

 



68 

 

3.1 A formação de professores para o ensino de Ciências Naturais 

 

A formação de professores para o ensino de Ciências Naturais colabora 

para a mudança de concepções. A orientação do “trabalho de formação de 

professores [...]” deve contribuir “de forma funcional e efetiva, para a transformação 

de suas concepções iniciais” (CARVALHO; GIL-PEREZ, 1993, p. 15). 

Os autores esquematizam as necessidades formativas do professor de 

Ciências: 

 

1. A ruptura com visões simplistas 
2. Conhecer a matéria a ser ensinada 
3. Questionar as ideias docentes de ‘senso comum’ 
4. Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das ciências  
5. Saber analisar criticamente o ‘ensino tradicional’ 
6. Saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva 
7. Saber dirigir o trabalho dos alunos 
8. Saber avaliar 
9. Adquirir a formação necessária para associar ensino e pesquisa didática 
(CARVALHO; GIL-PEREZ, 1993, p. 11). 

 

Pode-se mencionar como fatores importantes para a presente discussão 

a necessidade de se conhecer a matéria de Ciências Naturais, superar as visões 

simplistas, a aquisição de conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das 

Ciências e preparar atividades de forma a promover a aprendizagem.  

A ação docente que objetiva construir conhecimentos exige, por parte do 

docente, conhecimentos específicos das matérias que compõem as Ciências 

Naturais, bem como saberes específicos para que se proporcione a construção de 

conhecimentos, e, por sua vez, promova a aprendizagem. 

Campos (2013) avalia o saber docente, necessário à ação docente, como 

sendo complexo tanto no aspecto pedagógico como disciplinar: 

 

O conhecimento docente é um saber complexo, sincrético, heterogêneo, 
temporal e plural. Pela capacidade e sensibilidade do professor, que se 
fundam na experiência, esses saberes se gestam na prática reflexiva do 
docente (CAMPOS, 2013, p. 230, grifo nosso)

17
. 

 

Essa complexidade é oriunda da própria “prática reflexiva”, conforme 

expresso por Campos (2013). Ao enfatizar essa complexidade, Contreras (2002) 

                                                             
17

 Trata-se de Edição Eletrônica, e-book. Assim, a página trata-se da posição no aplicativo Kindle.  
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aponta dimensões, as quais também são intricadas e que desenvolvem a ação 

docente.  

Contreras (2002, p. 76) assim explicita as dimensões para o 

desenvolvimento da prática educativa: a “obrigação moral, o compromisso com a 

comunidade e a competência profissional”. Em que pese que a obrigação moral e o 

compromisso com a comunidade sejam uma questão de embasamento 

epistemológico, que deve ser ofertado na formação dos professores, e de decisão 

pessoal, a questão da competência profissional deve ser condição sine qua non para 

qualquer curso de formação em docência. 

 Contreras (2002, p. 83, grifo nosso) ao mencionar que as 

“competências profissionais complexas que combinam habilidades, princípios 

e consciência do sentido e das consequências das práticas pedagógicas” 

reforça a questão da complexidade da competência docente levantada por Campos 

(2013). Ao argumentar dessa forma, Contreras (2002) aborda a questão não 

somente do ponto de vista de capital de conhecimento, mas também em relação ao 

objetivo de se desenvolver o conhecimento profissional. 

Do exposto, se observa que a complexidade da formação de professores 

abrange um campo amplo, da formação epistemológica à ação docente. Essa 

formação necessariamente perpassa pela competência didática, compromisso ético, 

conhecimentos sólidos disciplinares, no caso em tela das Ciências Naturais, e a 

realização da conexão com a realidade do aluno. Tais quesitos deveriam ser 

contemplados em todo o processo de formação do professor, quer seja essa 

formação a inicial ou a continuada.    

É preciso considerar que a formação do pedagogo trata das 

especificidades da ação docente no tocante às questões psicológicas de 

aprendizagem, às metodologias de ensino e às questões epistemológicas da 

construção do conhecimento e, em menor grau, dos conteúdos de Ciências 

Naturais, pela própria configuração na diretriz curricular estabelecida para o curso de 

Pedagogia (BRASIL, 2006). 

Ao contrário, o docente graduado para o ensino das Ciências Naturais 

(Química, Física e Ciências Biológicas) tem uma boa formação em relação aos 

conhecimentos químicos, físicos e biológicos e em menor grau em relação às 

questões didáticas e epistemológicas para a ação de docência propriamente dita, 
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evidenciado pelas matrizes curriculares definidas pelo Ministério da Educação e 

Cultura (BRASIL, 2001). 

A presente pesquisa tem por objetivo realçar a necessidade de ofertar 

uma formação continuada que dê conta dos conhecimentos disciplinares com foco 

na construção de conhecimentos e na formação de conceitos em Ciências Naturais 

para os anos iniciais. A maciça atuação dos professores nesse nível de ensino é 

oriunda dos cursos de pedagogia.  

A preocupação externada por Carvalho e Gil-Perez (1993) sobre o 

conhecimento da matéria a ser ensinada, não é problema para os egressos dos 

cursos que abrangem as Ciências Naturais, pois, espera-se que atendam à 

necessidade do conhecimento específico, suprindo o item um da Figura 2. 

Segundo Carvalho e Gil-Perez (1993), os saberes necessários aos 

professores de Ciências são a análise crítica do ensino tradicional, o preparo de 

atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva, a direção do trabalho dos 

alunos e a avaliação. Tais saberes precisam ser desenvolvidos nos docentes de 

Ciências Naturais. 

Esses saberes são dispostos na Figura 2, ressaltando o que deverão 

“saber” e “saber fazer” os professores responsáveis pelo ensino das Ciências. 

Destes, fazem parte os professores polivalentes que se dedicam ao ensino das 

Ciências Naturais para os anos iniciais.  
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Figura 2 – O que deverão “saber” e “saber fazer” os professores de Ciências 
Fonte: CARVALHO; GIL-PEREZ (1993, p. 19). 

 

Contudo, em relação à prática do professor polivalente, o panorama é 

outro. A disciplina relacionada às Ciências Naturais é ofertada no Curso de 

Pedagogia com carga horária variando de 45 a 90 horas/aula em boa parte das 

instituições. Exemplificou-se, na Tabela 4, com a carga horária em três 

universidades localizadas na Região Sul. Se considerarmos, nessas três 

universidades, os percentuais do ensino das Ciências Naturais, ou disciplinas 

correlatas, em relação ao total de horas do curso de Pedagogia, são ínfimos, 

variando de 1,4% a 2,3%. 

Os alunos que ingressam nestas universidades em busca da graduação 

em Pedagogia, quando provenientes dos cursos de magistério, têm cerca de 520 

horas/aula (433 horas) de Biologia, Química e Física, disciplinas que concentram os 

O que 

exige 
Possibilitam 

QUADRO 1 
O que deverão “saber” e “saber fazer” os professores de Ciências 

Proposta baseada, de um lado, na ideia de aprendizagem como construção de conhecimentos com as 
características de uma pesquisa científica e, de outro, na necessidade de transformar o pensamento 

espontâneo do professor. 

 

2. Conhecer e 
questionar o pen- 
samento docente 
espontâneo. 

3.Adquirir conheci-
mentos teóricos sobre 
a aprendizagem e 
aprendizagens de 
Ciências. 

4. Crítica funda- 
mentada no ensino 
habitual. 

1. Conhecer a 
matéria a ser 
ensinada. 

8.Utilizar a    
pesquisa e a 
inovação. 

5. Saber 
preparar 

atividades 

7. Saber 
avaliar. 6.Saber dirigir 

a atividade 
dos alunos. 
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conteúdos das Ciências Naturais 18 , sendo responsáveis pelo ensino visando a 

construção de conhecimentos e formação de conceitos para os anos iniciais, 

conceitos esses que, muitas vezes, não estão claros para o próprio docente 

(PARANÁ, 2006). 

Conforme Tabela 4, a grade curricular de cada universidade pesquisada 

para o curso de Pedagogia, à sua maneira, busca ofertar as disciplinas relacionadas 

às Ciências Naturais. Entretanto, o tempo despendido é mitigado para que se supra 

a possível defasagem em relação à disciplina.  

 

Tabela 4: Carga Horária em Horas/aula das disciplinas relacionadas ao ensino de Ciências nos 

Cursos de Pedagogia 

UNIVERSIDADE → 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL
19

 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA 

CATARINA
20

 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PARANÁ
21

 

Carga horária total do 
curso (h/a)  

3200 3870 3200 

Disciplina obrigatória 
referente às Ciências 

Naturais (H/A) 

75 
Educação em Ciências 

Naturais 

90 
Ciências, Infância e 

Ensino 

 
45 

Metodologia de 
Ensino de 
Ciências 

Fonte: A autora (2017).  

 

Neste sentido, o item um, conhecer a matéria a ser ensinada, da Figura 2, 

é deficitário. Carvalho e Gil-Perez (1993) evidenciam a preocupação com a questão: 

 

[...] uma falta de conhecimentos científicos constitui a principal 
dificuldade para que os professores afetados se envolvam em 
atividades inovadoras. Todos os trabalhos investigativos existentes 
mostram a gravidade de uma carência de conhecimentos da matéria, o que 
transforma o professor em um transmissor mecânico dos conteúdos do livro 
texto (CARVALHO; GIL-PEREZ, 1993, p. 21, grifo nosso). 

 

Os autores mencionam o fato de que conhecer o conteúdo da disciplina 

envolve conhecimentos profissionais variados que vão além dos que são abrangidos 

                                                             
18

 Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/diretriz_formacao 
_docentes.pdf>. Acesso em: 23 set. 2017.  
19

 Currículo disponível em: <http://www.ufrgs.br/pedagogia/arquivos/ppc/view>. Acesso em: 17 jul. 
2017. 
20

 Currículo disponível em: <http://cagr.sistemas.ufsc.br/relatorios/curriculoCurso?curso=308>. 
Acesso em: 17 jul. 2017. 
21

Currículo disponível em: <http://www.educacao.ufpr.br/portal/matriz-curricular-pedagogia-
presencial/>. Acesso em: 17 jul. 2017. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/diretriz_formacao%20_docentes.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/diretriz_formacao%20_docentes.pdf
http://www.ufrgs.br/pedagogia/arquivos/ppc/view
http://cagr.sistemas.ufsc.br/relatorios/curriculoCurso?curso=308
http://www.educacao.ufpr.br/portal/matriz-curricular-pedagogia-presencial/
http://www.educacao.ufpr.br/portal/matriz-curricular-pedagogia-presencial/
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nos cursos universitários: 

 

[...] conhecer os problemas que originaram a construção dos conhecimentos 
[...] conhecer, em especial, quais foram as dificuldades e obstáculos 
epistemológicos (o que constitui uma ajuda imprescindível para 
compreender as dificuldades dos alunos). [...] conhecer as interações 
Ciência/Tecnologia/Sociedade associados à referida construção, sem 
ignorar o caráter, em geral, dramático, do papel social das Ciências; a 
necessidade da tomada de decisões (CARVALHO; GIL-PEREZ, 1993, p. 
22). 

 

Sem o aprofundamento necessário do conhecimento da disciplina de 

Ciências Naturais na formação inicial, os professores polivalentes, que em sua 

maioria tem formação em Pedagogia, têm dificuldades em propiciar aos alunos dos 

anos iniciais a construção do conhecimento e a formação de conceitos e, 

consequentemente, dificuldades em ligar a disciplina à realidade dos discentes.  

Corroborando com a questão das competências profissionais, Paquay et 

al. (2001) expressam a seguinte definição: 

 

[...] consideraremos aqui sob a expressão ‘competências profissionais’ um 
conjunto diversificado de conhecimentos da profissão, de esquemas de 
ação e de posturas que são mobilizados no exercício do ofício. De acordo 
com essa definição bem ampla, as competências são, ao mesmo tempo, de 
ordem cognitiva, afetiva, conativa e prática (PAQUAY et al., 2001, p. 12). 

 

Tendo em vista essa definição, os autores expressam que a formação de 

professores é complexa, pois deve ser refletida e fundamentada. É necessário 

conhecer as competências que serão exigidas na ação docente, “o que não 

acontece se não houver clareza preliminar sobre a natureza de uma competência e 

de sua Gênese” (PAQUAY et al., 2001, p. 12). 

Ainda desenvolvendo o tema das competências, os autores comentam, 

acerca da prática da sala de aula, que todo professor exerce duas funções que são 

complementares para exercer diferentes tipos de tarefas: a “função didática de 

estruturação e gestão de conteúdos [...] e a função pedagógica de gestão e 

regulação interativa dos acontecimentos em sala de aula” (PAQUAY et al., 2001, p. 

27). 

 

Esses dois campos de práticas articulam-se de maneira funcional na ação 
em situações complexas, mobilizando conhecimentos e competências 
profissionais plurais e diferentes tipos. Trata-se, pois, de identificar a sua 
natureza para tentar restituir o seu funcionamento. [...] Esses 
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conhecimentos profissionais são ‘conhecimentos-em-ação do sujeito’, para 
retomar a fórmula de Vergnaud (1991), ou fontes cognitivas mobilizáveis 
para a ação graças a ‘esquemas de pensamento’ ou ‘habitus’ que articulam 
diversos esquemas (PAQUAY et al., 2001, p. 27, grifos dos autores). 
 

Seguindo esse raciocínio, as competências são de ordem cognitiva, 

afetiva, conativa e prática. Os autores acrescentam ainda que são de “ordem técnica 

e didática na preparação dos conteúdos e de ordem relacional, pedagógica e social, 

na adaptação às interações em sala de aula” (PAQUAY et al., 2001, p. 28). 

Paquay et al. (2001) fazem uma diferenciação entre saber e 

conhecimento: 

 

[...] – a informação é ‘exterior ao sujeito e de ordem social’; - o 
conhecimento é ‘integrado ao sujeito e de ordem pessoal’. O saber situa-se 
‘entre os dois polos’, na interface ou, como diria Lebert (1992), ‘em um 
intermédio interfacial entre conhecimento e a informação’. O saber constrói-
se na interação entre conhecimento e a informação, entre sujeito e 
ambiente, na mediação através dela (PAQUAY et al., 2001, p. 28). 

 

Dessa forma, os autores propõem uma tipologia do saber que, em última 

instância, traduz a mesma necessidade colocada por Carvalho e Gil-Perez (1993) na 

Figura 2, dividindo os saberes teóricos de forma a se distinguir em: 

  

- Os SABERES A SEREM ENSINADOS, compreendendo os disciplinares, 
os constituídos pelas ciências e os tornados didáticos a fim de permitir aos 
alunos a aquisição de saberes constituídos e exteriores; - Os SABERES 
PARA ENSINAR, incluindo os pedagógicos sobre a gestão interativa em 
sala de aula, os didáticos nas diferentes disciplinas e os saberes da cultura 
que os está transmitindo (PAQUAY et al., 2001, p. 30). 

 
Classificam ainda os saberes práticos, “oriundos das experiências” do 

fazer docente em situação de trabalho, como “saberes empíricos”. 

Ao colocarem essas questões, os autores abordam que, no ensino, as 

competências incluem todos os “saberes plurais” (PAQUAY et al., 2001, p. 28), os 

quais deveriam fazer parte da formação inicial dos cursos de Licenciatura e 

Pedagogia. Porém, na prática, com base nos dados apresentados nesse trabalho, 

essa formação inicial não se apresenta dessa forma, o que representa uma 

necessidade a ser suprida pela formação continuada.  
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3.2 A formação continuada de professores para as Ciências Naturais  

 

A formação continuada tem sido foco de muitos livros e trabalhos de 

pesquisa. No presente trabalho foi levantado, por meio da pesquisa documental dos 

trabalhos do ENPEC e dissertações de mestrado, que alguns desses se pautam na 

formação pedagógica, ou seja, nas técnicas e métodos necessários ao processo de 

ensino, o que faz sentido, uma vez que a grande maioria dos trabalhos é voltada à 

formação de professores licenciados em Matemática, Química, Biologia e Física, os 

quais carecem de maior fundamentação didática para sua prática docente. 

Logo, a formação continuada vem suprir a limitação tanto dos saberes 

ditos pedagógicos como os disciplinares de conteúdos, visando a melhoria da ação 

docente.   

Entendendo as Ciências Naturais sob a ótica de Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011, p. 131), tem-se que: 

 

As Ciências Naturais são compostas de um conjunto de explicações com 
peculiaridades próprias e procedimentos para obter essas explicações 
sobre a natureza e os artefatos materiais. Seu ensino e sua aprendizagem 
serão sempre balizados pelo fato de que os sujeitos já dispõem de 
conhecimentos prévios a respeito do objeto de ensino. 

 

A vinculação desses conhecimentos prévios com os conhecimentos 

sistematizados historicamente e a construção de conceitos em Ciências Naturais 

exigem, por parte do docente, especificidades em sua formação, seja a inicial ou a 

continuada.  

Ao tratar da formação necessária ao exercício da ação docente do 

professor de Ciências Naturais para os anos iniciais, Augusto e Amaral (2015, p. 

508) reforçam a ideia de que a formação continuada vem para suprir a necessidade 

dos conhecimentos específicos: 

 

Considera-se, ainda, que a formação continuada se faz necessária para 
suprir essas deficiências em conteúdos específicos de todo o contingente 
de professoras habilitadas nos moldes atuais para a docência nas séries 
iniciais. Para atender a esta demanda, seria preciso oferecer cursos, de 
média ou longa duração, que tratem de conteúdos específicos associados à 
prática pedagógica. 

 

Ainda, Augusto e Amaral (2015), ao tratarem da formação do professor, 

mencionam que é um processo contínuo de aperfeiçoamento da prática refletida sob 
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e sobre teorias metodológicas. Afirmam essa necessidade face à clientela plural, 

entretanto, reconhecem que o excesso de trabalho e a rotina dos professores 

proporcionam poucas oportunidades de reflexão sobre sua prática docente. Assim, 

os autores veem na formação continuada um espaço para esta reflexão.  

Podem-se definir algumas diretrizes norteadoras para a formação do 

professor em relação ao ensino de Ciências Naturais, destacadas por Amaral e 

Fracalanza (2008, p. 3, grifo nosso): 

  

• Não é possível pensar a formação do professor independente da profissão 
docente, nem a formação continuada independente da formação inicial.  

• Deve-se buscar um contínuo entrelaçamento do processo de formação do 
professor com o cotidiano escolar em suas diversas manifestações e 
dimensões.  

• É necessário que o professor compreenda que os modelos de ensino 
se apoiam em concepções específicas de ciência, conhecimento, 
ambiente, educação e sociedade, bem como particularmente 
desvende aquelas concepções em que se apoia sua prática 
pedagógica.  

 

Os autores consideram a importância da formação atrelada à ação 

docente. Contudo, compreendem que a vinculação com o dia a dia escolar em suas 

especificidades é integrante do processo, indo além de treinamento em serviço, de 

técnicas e práticas, pois ressaltam que é necessário que o docente compreenda que 

metodologias e modelos de ensino se apoiam em concepções que interferem 

diretamente na prática pedagógica. 

Amaral e Fracalanza (2008, p. 4) observam que os cursos de formação 

devem propiciar a compreensão, por parte dos docentes, de que a crítica da 

realidade “deve ser praticada enquanto método de construção do conhecimento”, 

assim “a relação teoria e prática” é um “pressuposto tanto no trabalho pedagógico, 

quanto no trabalho de pesquisa”. 

Em que pese que os autores Campos (2013), Paquay et al. (2001) e 

Carvalho e Gil-Perez (1993) não tratem especificamente da formação continuada, 

mas são utilizados na presente pesquisa com o intuito de reforçar a importância de 

uma formação sólida para o ensino das Ciências Naturais. Registre-se que Amaral e 

Fracalanza (2008), nas diretrizes para os cursos de formação de professores, 

mencionam que não há que se pensar em formação inicial ou continuada, 

independente da profissão docente. 

Dessa forma, nada impede que tais especificidades na formação docente 
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sejam tratadas em cursos de formação continuada, abrangendo o amplo espectro da 

preparação do professor polivalente para a docência das Ciências Naturais nos anos 

iniciais.  

Consequentemente, se faz necessário que o docente domine este 

conhecimento para que possa estabelecer a mediação entre o saber historicamente 

construído e os conhecimentos prévios do aluno. Somente assim, segundo Campos 

(2013, p. 241), o docente ator se torna “mediador pelo diálogo da relação entre ele, o 

educando e o saber de formação, postos em interação”. 

Campos (2013) complementa essa ideia sobre a necessidade de 

contextualização do conhecimento para que se estabeleça o diálogo: 

 

O diálogo que se estabelece entre sujeitos é situado num contexto próprio 
que marca a relação entre estes, estabelecida pela interação comunicativa. 
O sentido gerado pela comunicação entre aluno e professor, num processo 
dialógico de trocas, sugere uma reconceitualização sobre reflexão 
epistemológica que daí se coloca. Assim, a prática docente deve ser revista 
como produtora de um conhecimento que lhe é próprio, gerando uma 
racionalidade específica como produtora de conhecimento (CAMPOS, 2013, 
p. 252).  

 

Dessa forma, Campos (2013, p. 297-298) entende que “o conteúdo 

disciplinar, transformado pedagogicamente, não é nem o conteúdo da disciplina em 

si, nem o conteúdo disciplinar enquanto senso comum”, indo além, por meio da 

reconceitualização, carecendo de um conhecimento sólido por parte do docente.  

Em relação aos professores polivalentes, se esse conhecimento foi ofertado de 

forma limitada na formação inicial, deve ser complementado na formação 

continuada.  

A formação continuada supre a integração entre teoria e prática, conforme 

exposto por Amaral e Fracalanza (2008), Campos (2013), apoiado por Paquay et al. 

(2001, p. 33) que expressa esta necessidade:  

 

[...] prática-teoria-prática é algo que se alimenta de saberes intermediários 
para nomear, interpretar, distanciar-se das práticas, das situações, das 
interações pedagógicas, dos instrumentos de formalização e de apropriação 
da realidade produzidos pela pesquisa.  

 

Embora não se trate especificamente da formação continuada, o fato é 

que o professor deve “conhecer a matéria a ser ensinada”, principalmente no tocante 

à formação de conceitos em Ciências Naturais nos anos iniciais. Essa dificuldade foi 
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levantada na presente pesquisa em relação à formação inicial dos professores 

polivalentes (CARVALHO; GIL-PEREZ, 1993, p. 22). 

Carvalho e Gil-Perez (1993, p. 23, grifos dos autores) externam que o 

“professor precisa conhecer a história das Ciências, não só como um aspecto básico 

da cultura científica geral, mas [...] como uma forma de ‘associar os conhecimentos 

científicos com os problemas que originaram sua construção’”. Tal conhecimento é 

indispensável na ação docente que visa à alfabetização científica, fato esse também 

ressaltado por Amaral e Fracalanza (2008), ao considerarem os princípios da 

formação continuada: 

 

‘Importância de o professor conhecer as bases (filosóficas, epistemológicas, 
sociológicas, psicológicas e pedagógicas) em que se assenta o modelo de 
ensino por ele praticado ou que pretenda vir a praticar’; ‘Compreensão de 
que os modelos de ensino de Ciências se apoiam em concepções 
específicas de Ciência, Ambiente, Educação e Sociedade’; ‘Compreensão 
da importância do contexto e das condições de produção do ensino para o 
entendimento das concepções e práticas pedagógicas’. (AMARAL; 
FRACALANZA, 2008, p. 9). 

 

Carvalho e Gil-Perez (1993) chamam atenção para a necessidade da 

aproximação do “mundo dos livros” da realidade e de “saber selecionar conteúdos 

adequados” que aproximem a Ciência à vida real dos alunos. Face à questão da 

formação inicial dos professores polivalentes, já abordada nesse capítulo, a 

formação continuada deveria contemplar, em última instância, “a preparação para 

adquirir novos conhecimentos em função dos avanços científicos” (CARVALHO; GIL-

PEREZ, 1993, p. 24).  

Essa necessidade é ressaltada por Delizoicov, Lopes e Alves (2005, p. 5) 

que mencionam a articulação entre os aspectos formativos e a atuação profissional: 

 

De qualquer forma, é preciso, cada vez mais, enfrentar a questão da melhor 
relação entre aspectos formativos e atuação profissional. Se, por um lado, 
há a necessidade de uma articulação mais orgânica da formação inicial e a 
atuação profissional nos espaços escolares, também não é suficiente uma 
formação continuada que não esteja articulada organicamente ao cotidiano 
de atuação docente. 

 

Conhecer as deficiências da preparação docente não é um obstáculo, 

mas o fio condutor de uma “mudança didática” que leva os docentes “a ampliarem 

seus recursos e modificarem suas perspectivas”, segundo Carvalho e Gil-Perez 

(1993, p. 30).  Uma forma de se estabelecer a mudança didática é, conforme um dos 
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objetivos da presente pesquisa, por meio da formação continuada.  

O processo de formação da ação docente, seja ela inicial ou continuada, 

para o ensino de Ciências Naturais para os anos iniciais, deve contemplar 

competências específicas, dentre elas: 

 

[...] – as competências são construídas a partir de uma prática, de uma 
experiência, quando há um confronto com situações reais [...], com 
situações que apresentam problemas, incidentes críticos. É durante as 
situações que se constroem e se reconstroem as práticas [...];  
– a confrontação com o real complexo é, em certa medida, preparada, 
antecipada, através da formação de cenários, hipóteses, planos de ação, 
suscetíveis de serem ‘testados’ (PAQUAY et al., 2001, p. 220).  

 

Observa-se que, além da competência de vincular o conteúdo de sala de 

aula com o real, alguns “temas transversais”, segundo os autores, devem ser 

considerados: 

 

Aprender a ver e analisar [...] é aprender a relacionar os elementos, as 
variáveis de uma situação, é aprender identificar os mecanismos 
subjacentes, as lógicas de funcionamento. 
Aprender a falar e ouvir, a escrever e a ler, a explicar.  
[...] Aprender a fazer [...] é enfrentar progressivamente a complexidade e 
dispor de um enquadramento [...] que permita falar de suas dúvidas e de 
seus medos, buscar um apoio ou conselhos, dar sentido à experiência [...]. 
Aprender a refletir [...] é tomar essa distância que permite adaptar-se a 
situações inéditas e, sobretudo, aprender a partir da experiência. [...] A 
transposição didática na formação profissional [...] Não basta ensinar 
‘saberes profissionais’, esperando que os professores e os futuros 
professores apliquem. Transpor através de práticas e de competências 
profissionais [...] tem uma latitude muito mais ampla de interpretação, de 
conceitualização de práticas de referência e de competências que elas 
mobilizam (PAQUAY et al., 2001, p. 221-222, grifo nosso).  

 

Como colocado por Amaral e Fracalanza (2008, p. 10), os cursos de 

formação continuada devem “estimular os professores [...] a produzir, aplicar e 

avaliar propostas alternativas no ensino de Ciências”. Deve ocorrer o incentivo ao 

“exercício da função de professor-pesquisador de suas próprias práticas 

pedagógicas”.  

Os cursos de formação continuada requerem uma estruturação e 

planejamento, de forma a abarcar as nuances necessárias à ação docente de 

maneira ampla e eficaz no ensino, para a construção de conhecimentos e a 

formação de conceitos em Ciências Naturais nos anos iniciais. 

Os Mestrados Profissionais que têm como estrutura do curso a produção 
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de um produto a ser utilizado na ação docente também foram objeto dessa 

pesquisa. 

 

3.3 Breve relato dos Mestrados Profissionais 

 

Ao iniciar os estudos para a presente dissertação foi realizada uma 

pesquisa na Plataforma Sucupira, nos mestrados profissionais e acadêmicos da 

Região Sul com trabalhos concluídos na área de ensino, formação de professores 

e/ou formação continuada desenvolvidos no ano de 2006 a 2015, chegando-se a um 

número de 20 trabalhos, sendo 14 oriundos de Programas de Mestrado Profissional.  

A busca foi realizada na página de cada um dos programas, a partir das 

palavras “formação de conceitos” e “formação continuada na Educação em 

Ciências” localizadas nos títulos dos trabalhos. 

Desses 14 trabalhos foram elencados 11, com base na temática da 

pesquisa, ou seja, área de formação continuada ou foco na formação de conceitos, e 

na Área de Ensino ampla22, sendo esse o critério para a busca. A Tabela 5 indica os 

trabalhos mapeados por nível de ensino: 

 

Tabela 5 – Trabalhos pesquisados no Mestrado Profissional, voltados para Formação de 
Professores e/ou Formação continuada, com foco no Ensino de Ciências 

Trabalhos por Modalidade de Ensino Produto Quantidade 

Ensino Superior Oficinas com acadêmicos 2 

Ensino Médio Trabalho com alunos 2 

Ensino Fundamental II Formação continuada 1 

Ensino Fundamental II Trabalho com alunos 1 

Ensino Fundamental I Formação continuada 1 

Ensino Fundamental I Trabalho com alunos 2 

Educação Infantil Trabalho com alunos 2 

Fonte: A autora (2017).  

 

A formação inicial de professores foi objeto de dois trabalhos. O trabalho 

de Lopes (2013), intitulado “A história da matemática e o blog na formação inicial do 

professor”, direcionado para o curso de licenciatura de Matemática enfoca as 

                                                             
22

 Área de Ensino Ampla é entendida, nessa dissertação, como os trabalhos que se dedicaram às 
questões didáticas da docência propriamente dita, como técnicas e metodologias de ensino. 
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metodologias de ensino. Já Coelho (2012), cujo título é “A inclusão das tecnologias 

de informação e comunicação na prática docente dos professores dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental: Análise de seu uso na abordagem dos conceitos de física”, 

é voltado aos acadêmicos do 7º período do Curso de Pedagogia, enfatizando o uso 

de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para o ensino de Astronomia. 

Coelho (2012) expõe que os acadêmicos têm pouco ou nenhum 

conhecimento em Ciências Naturais, o que dificulta o trabalho com a disciplina nos 

anos iniciais, corroborando a afirmação anterior de que a formação do professor 

polivalente para o desempenho no Ensino de Ciências Naturais é deficitária e deve 

ser suprido. Assim descreve a situação: 

 

[...] as consequências são visíveis: professores que não desenvolvem todos 
os conceitos previstos para o nível de ensino em que atuam, deixando 
assim de desenvolver diversas competências e habilidades em seus alunos; 
ou professores que cometem erros conceituais ao abordarem determinados 
temas, que não possuem a formação mínima necessária. O Ensino de 
Ciências em nosso país, [...], não apresenta uma uniformidade com relação 
aos conceitos a serem desenvolvidos em cada etapa do EF, o que piora 
ainda mais o seu desenvolvimento em cursos de formação inicial de 
professores e em suas escolas de atuação (COELHO, 2012, p. 70). 

 

Duas pesquisas na modalidade do Ensino Médio trabalham diretamente 

com os alunos, sendo o estudo de Zanoto (2015) sobre “Saberes populares: 

recursos para o ensino de conceitos químicos num enfoque CTS”, e o trabalho de 

Possato (2014) sobre “Formação de conceitos químicos mediadas pelas tecnologias 

da informação e comunicação: uma proposta para o ensino de soluções utilizando o 

Facebook”. Os dois trabalhos têm como interlocutores os alunos de Ensino Médio 

com atividades docentes específicas para a formação de conceitos, não tratam da 

questão do processo de formação de conceitos em si. 

Em relação ao Ensino Fundamental II, Silva (2014), no trabalho 

“Formação continuada: algumas compreensões sobre o processo formativo a partir 

das concepções dos professores de Ciências”, têm por objetivo incentivar, por meio 

da formação continuada dos professores, o interesse por parte dos alunos pelas 

aulas de Ciências, ainda centrado nas práticas docentes de forma a tornar as aulas 

de Ciências mais interessantes. Em Mattos (2010), o trabalho “Construção de 

conceitos de Matemática via projetos de aprendizagem” trata da formação de 

conceitos em Matemática, e teve o enfoque na prática docente aplicado diretamente 

com alunos de sexto ano. Ambos os trabalhos tratam do desempenho docente 
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através de práticas do saber-fazer, o que é compreensível, uma vez que os 

professores que atuam nesta modalidade de ensino têm formação disciplinar 

específica para a matéria de Ciências Biológicas e Matemática.  

O estudo de Schastai (2012) sobre “Pró-letramento em Matemática: 

problematizando a construção do conceito de frações – uma contribuição para a 

formação de professores”, tem como objeto a formação continuada para professores 

dos anos iniciais na construção de conceitos de frações, compreensão dos 

algoritmos e diversificação de estratégias de ensino. Tem como base teórica 

Moreira, Tardif, Peres e Vygotsky. Aborda a visão vygotskiana da contribuição dos 

conceitos cotidianos na formação dos conceitos científicos.  

Grala (2006), com o trabalho “Favorecendo a aquisição de conceitos em 

crianças de 6 anos com a introdução precoce das situações e problemas da física”, 

tendo Moreira como aporte teórico, chama atenção ao uso de situações problemas e 

tarefas para dar sentido aos conceitos de Força e Energia. Aplicado com crianças de 

6 anos, teve resultados satisfatórios, mostrando-se viável proporcionar às crianças 

dos anos iniciais experiências com a Física. Nessa linha, a presente dissertação visa 

a contribuição que um curso de formação continuada possa propiciar à formação de 

conceitos em Ciências Naturais nos docentes para que compreendam como é 

possível realizar com o aluno, diferenciando a passagem da definição do conceito da 

construção do conceito.  

Weirich (2015) abrange a questão ambiental com a Educação Infantil sob 

o tema “Formação e assimilação de conceitos científicos com abordagem da 

educação ambiental na educação infantil”. A aprendizagem significativa utilizada 

como objeto de estudo, na prática reforça o exposto na presente pesquisa em 

relação aos conhecimentos e conceitos aprendidos que devem ser aproximados da 

realidade das crianças. Tal posicionamento corrobora a possibilidade de construção 

de conhecimentos e a formação de conceitos em crianças, mesmo na Educação 

Infantil, desde que utilizada a metodologia adequada com professores 

comprometidos. 

Rodrigues (2010), com a pesquisa “Conceitos de física para crianças: 

uma proposta para as séries iniciais”, toma por base Delizoicov, Gasparin, Krasilchik 

e Lorenzetti, e enfatiza a necessidade da compreensão de que o aluno é possuidor e 

construtor de ideias e que o professor que ensinará Ciências necessita de 

competências fundamentais para o ensino desta. Apresenta uma visão 
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interdisciplinar para a ação docente através dos projetos, voltada à formação de 

conceitos de Física relacionando-os com a vida cotidiana. Tem como produto um 

projeto com o tema “Energia para crianças dos anos iniciais”, escolhido pela 

amplitude de abordagens científicas que envolvem e, ao mesmo tempo, por ser 

próximo à realidade. A pesquisa teve enfoque nas estratégias de ensino, utilizando o 

desafio como mediador entre o conhecimento historicamente sistematizado e a 

aprendizagem.  

O curso de formação continuada a ser desenvolvido como produto da 

presente pesquisa se aproxima do proposto por Rodrigues (2010), pois busca 

contribuir para a formação de conceitos em Ciências Naturais de forma 

contextualizada com os professores, uma vez que se trata de um curso a ser 

desenvolvido com professores polivalentes. 

O trabalho de Fagundes (2013) corrobora os aspectos teóricos avocados 

no presente estudo face à defesa do uso dos temas cotidianos como catalisadores 

do processo de ensino-aprendizagem buscando a formação de conceitos. Assim, 

Fagundes (2013) desenvolve o trabalho “O uso de temas cotidianos para o ensino 

de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental”, e embora não discuta a 

formação de conceitos em Ciências propriamente dita, apoia-se nas pesquisas de 

Delizoicov, Halmenschlager e Jardin e Blanch. Ao abordar a questão do ensino de 

Ciências como forma de propiciar ao aluno o entendimento da natureza e do meio 

em que está inserido, abrange a observação e a experimentação como elementos 

integrantes na aprendizagem. O enfoque é sobre o processo de ensino-

aprendizagem, o saber-fazer, com base no cotidiano do aluno, indo além da 

memorização de conceitos. O tema escolhido foi Merenda Escolar e os 

interlocutores foram alunos de 8 a 12 anos, do terceiro ano do Ensino Fundamental 

I.  

Os 11 trabalhos analisados apresentaram, de forma geral, a formação 

continuada, corroborando que os professores têm pouco conhecimento em relação 

às disciplinas das Ciências Naturais, sendo necessária maior contextualização dos 

conteúdos de forma a tornar o ensino atrativo aos alunos e profícuo para a 

alfabetização científica. Dois trabalhos em especial, Grala (2006) e Rodrigues 

(2010), reforçam o exposto na presente pesquisa, ou seja, é possível apresentar e 

construir conhecimentos em Ciências Naturais nos anos iniciais e formar conceitos, 

contextualizando com a vida além-muro escolar.  
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Embora se compreenda a necessidade de a formação continuada 

contribuir para aprimorar as questões de metodologia para o saber-fazer em sala de 

aula, é necessário muito mais quando se trata da ação docente para os anos iniciais. 

Essa necessidade é decorrente da própria formação do pedagogo que não privilegia 

a complexidade da disciplina de Ciências Naturais, aliando isso à ação complexa de 

construção de conhecimentos e formação de conceitos, conforme já debatido no 

primeiro capítulo. Portanto, uma lacuna expressiva se apresenta na formação de 

docentes que visa o ensino baseado na construção de conhecimentos e na 

formação de conceitos em Ciências Naturais para os alunos dos anos iniciais. 

A pesquisa nos Mestrados Profissionais evidenciou um gap quando se 

trata da formação continuada para professores nos anos iniciais. Dos 11 trabalhos 

analisados, apenas cinco abordam os anos iniciais com enfoque nos saberes 

cotidianos e empíricos que o educando traz em sua bagagem antes da entrada na 

vida escolar e somente um trabalho aborda especificamente a formação continuada 

como produto do Mestrado Profissional.  

Portanto, manter vivo o interesse na construção de conhecimentos e na 

formação de conceitos em Ciências Naturais nos anos iniciais faz com que se 

permita crescer neste conhecimento de forma a atender às necessidades de 

formação do cidadão, propiciar ferramentas para que o aluno avance do 

conhecimento fechado e estagnado para o aberto e ativo, ampliando, assim, a sua 

leitura de mundo.   
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4 A JORNADA METODOLÓGICA  

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar o percurso metodológico 

que se constituiu de duas partes. A primeira se deu na preparação e aplicação de 

um questionário, com perguntas fechadas, que objetivou um levantamento, por 

amostragem, do posicionamento dos professores em relação às afirmações de 

teóricos sobre como ensinar Ciências. A segunda parte contempla um curso de 

formação continuada com dez professores que atuam nos anos iniciais, de maneira 

a contribuir com a construção de conhecimentos e a formação de conceitos em 

Ciências Naturais. A metodologia permitiu que os cursistas experimentassem como 

se processa essa construção de conhecimentos e formação de conceitos.  

Desenvolveu-se, assim, uma pesquisa descritiva com viés de 

levantamento e uma pesquisa interventiva que propiciou a constituição do corpus 

objetivando avaliar as contribuições do curso de formação continuada para a 

construção de conhecimento e a formação de conceitos em Ciências Naturais.  

Com o objetivo de elaborar e desenvolver um curso de formação 

continuada de forma a atender as necessidades dos professores sobre a construção 

de conhecimentos e a formação de conceitos, houve a autorização pelo Parecer nº 

1.786.905 do Comitê de Ética da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(ANEXO A), com anuência da Secretaria Municipal de Educação da Municipalidade 

de Quatro Barras (ANEXO B), para realização do trabalho de pesquisa em sua 

totalidade. 

 

4.1 Tipos de pesquisa envolvidos no presente estudo  

 

A escolha pela pesquisa de natureza qualitativa se deu face ao exposto 

por Triviños (1987) de que a abordagem de cunho qualitativo opera os dados na 

busca do seu significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu 

contexto. Ao usar a descrição qualitativa procura-se captar não só a aparência do 

fenômeno como também suas essências, procurando explicar as relações e 

mudanças e intuir as consequências. 

Creswel (2007) enfatiza que a preocupação com o processo é maior do 

que com o produto, assim sendo, o interesse do pesquisador é de “como” o 
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problema se manifesta nas atividades, nos processos e nas inter-relações 

cotidianas. Nesse contexto, a pesquisa qualitativa é o resultado de um processo. 

Dessa forma, de acordo com Flick (2006, p. 23), são quatro os aspectos 

da pesquisa qualitativa: “apropriabilidade de métodos e teorias, perspectivas dos 

participantes e sua diversidade, reflexividade do pesquisador e da pesquisa e 

variedade de abordagens e de métodos na pesquisa qualitativa”.  

Objetivando a elaboração de um curso de formação continuada que 

atendesse às necessidades reais dos professores sobre a construção de 

conhecimento e a formação de conceitos em Ciências Naturais, e segundo Fonseca 

(2002) que explicita a pesquisa como uma aproximação da realidade, é 

indispensável selecionar o procedimento de pesquisa a ser utilizado. Nesse sentido, 

para esse trabalho, as pesquisas descritivas e explicativas foram elencadas como a 

melhor opção, com delineamento de levantamento, pelas razões ora expostas. 

Na classificação de Gil (2000, p. 42), as pesquisas descritivas “têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. Uma 

característica fundamental é a utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, como questionários e/ou preenchimento de formulários. 

As pesquisas descritivas envolvem assuntos conhecidos por parte do 

pesquisador. Conforme expõe Mattar (2001, p. 23), “o pesquisador precisa saber 

exatamente o que pretende com a pesquisa, ou seja, quem (ou o que) deseja medir, 

quando e onde o fará, como o fará e por que deverá fazê-lo”. Cumpre informar que a 

pesquisadora tem atuado por 25 anos na Rede Municipal de Quatro Barras-PR, 

exercendo funções de professora, supervisora de ensino e diretora de departamento 

de educação, sendo responsável por cursos de formação para professores da rede. 

No ano de 2016 desenvolveu um projeto de ensino de Ciências Naturais que foi 

implantado junto aos alunos pertencentes ao programa Mais Educação. Esse projeto 

permitiu conhecer de forma mais ampla como tem sido trabalhada a disciplina na 

educação do município em questão.  

Na pesquisa descritiva, o investigador precisa de uma série de 

informações sobre o que deseja pesquisar, de forma a apresentar os fatos e 

fenômenos de uma determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). Vergara (2000, p. 47) 

ressalta que a pesquisa descritiva mostra as características de determinada 
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população ou fenômeno. “Não têm o compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação”.  

Assim se expressa Gil (2002, p. 42, grifo nosso) sobre o uso da pesquisa 

descritiva: 

 

As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 
habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 
atuação prática. São também as mais solicitadas por organizações como 
instituições educacionais, empresas comerciais, partidos políticos etc. 
Geralmente assumem a forma de levantamento [...]. 

 

O levantamento atende à necessidade de coleta de dados na pesquisa 

descritiva, tendo como vantagens o conhecimento direto da realidade, a economia e 

a rapidez, e a obtenção de dados agrupados em tabelas que possibilitam uma 

riqueza na análise estatística (FONSECA, 2002). Os estudos descritivos são os que 

mais se adéquam aos levantamentos.  

O questionário inicial aplicado objetivou um levantamento de como os 

professores compreendiam as afirmações dos teóricos sobre o ensino de Ciências 

Naturais, expressando-se em termos simples de concordância ou não com 

fragmentos das teorias. 

Para Gil (2002, p. 51), o levantamento consiste em solicitar “informações 

a um grupo significativo de pessoas” acerca do objeto de pesquisa, “para em 

seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes 

aos dados coletados”. Segundo Gil (2002, p. 51), são vantagens do uso do 

levantamento: 

 

a) conhecimento direto da realidade: à medida que as próprias pessoas 
informam acerca de seu comportamento, crenças e opiniões, a 
investigação torna-se mais livre de interpretações calcadas no 
subjetivismo dos pesquisadores; 

b) economia e rapidez: desde que se tenha uma equipe de entrevistadores, 
codificadores e tabuladores devidamente treinados, torna-se possível a 
obtenção de grande quantidade de dados em curto espaço de tempo. 
Quando os dados são obtidos mediante questionários, os custos tornam-
se relativamente baixos; 

c) quantificação: os dados obtidos mediante levantamento podem ser 
agrupados em tabelas, possibilitando sua análise estatística. As variáveis 
em estudo podem ser quantificadas, permitindo o uso de correlações e 
outros procedimentos estatísticos. À medida que os levantamentos se 
valem de amostras probabilísticas, torna-se possível até mesmo 
conhecer a margem de erro dos resultados obtidos. 
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Gil (2002, p. 52) complementa que “pode-se dizer que os levantamentos 

se tornam muito mais adequados para estudos descritivos que explicativos”.  

Já as pesquisas de intervenção pedagógica são aplicadas, ou seja, tem 

como finalidade contribuir para a solução de problemas práticos (GIL, 2010, p. 30). 

Acrescenta-se ainda que a pesquisa de intervenção ocorre quando uma prática 

“consiste essencialmente em determinar um objeto de estudo, selecionar variáveis 

capazes de influenciá-lo e definir formas de controle e de observação dos efeitos 

que a variável produz” (GIL, 2010, p. 32). 

Assim, a elaboração e aplicação do curso fazem parte da pesquisa de 

intervenção, pois a intenção é descrever os procedimentos realizados, avaliar e 

produzir explicações sobre os efeitos fundamentados na teoria.  

Neste escopo, o questionário foi disponibilizado para os 82 professores 

regentes de 1º ao 5º ano pertencentes à Rede Pública da Municipalidade de Quatro 

Barras, com o objetivo de levantar as nuances da realidade sobre o ensino de 

Ciências Naturais nos anos iniciais. Desse total, 42 professores responderam o 

questionário virtual.  

A pesquisa descritiva com delineamento de levantamento e interventiva 

proporcionou a coleta de dados para composição do corpus da pesquisa e, 

consequentemente, a análise das potencialidades de um curso de formação 

continuada para a construção de conhecimento e a formação de conceitos em 

Ciências Naturais.  

 

4.2 As etapas e universo da pesquisa 

 

O Município de Quatro Barras possui seis Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental I e uma Escola Especial. A população estimada pelo IBGE23 para 2016 

é de 22.353 habitantes. As matrículas somam perto de 2.019 alunos24, divididos em, 

aproximadamente, 82 turmas de 1º ao 5º ano. Assim sendo, há cerca de 82 

professores regentes que atuam como professores polivalentes nos anos iniciais.  

 

                                                             
23

 Dados disponíveis em:  <https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/pr/quatro-barras/panorama>. Acesso 
em: 10 jun. 2017. 
24

Segundo dados disponíveis em: <http://www.qedu.org.br/cidade/3315-quatro-barras/censo-
escolar?year=2015&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item>. Acesso em: 03 jun. 
2017. 

https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/pr/quatro-barras/panorama
http://www.qedu.org.br/cidade/3315-quatro-barras/censo-escolar?year=2015&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item
http://www.qedu.org.br/cidade/3315-quatro-barras/censo-escolar?year=2015&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item
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4.2.1 Etapa 1 – Aplicação do Questionário  

 

Com a finalidade de um levantamento sobre como o processo de ensinar 

Ciências é compreendido pelos professores, foi aplicado um questionário para os 

professores regentes de classe que atuam nos anos inicias na Rede Pública 

Municipal de Quatro Barras-PR. O questionário, aplicado online, contou com 13 

perguntas, 11 de múltipla escolha e duas discursivas.  

O instrumento (APÊNDICE A) foi composto com fragmentos de textos de 

teóricos que tratam da formação de conceitos, entretanto, os nomes dos autores 

foram suprimidos de forma a não influenciar a opinião do professor. Para cada 

enunciado os participantes deveriam se posicionar com os seguintes indicadores 

“Concordo Totalmente, Concordo Parcialmente, Discordo Parcialmente e Discordo 

Totalmente”.  

O Sistema utilizado para aplicação foi o formulário organizado com a 

ferramenta do Google Drive que realiza automaticamente a contagem dos dados 

coletados. O link para responder ao questionário foi encaminhado por correio 

eletrônico pessoal para cada um dos 82 professores da Rede Municipal que atuam 

de 1º ao 5º ano cuja resposta teve o sigilo afiançado. A aplicação do questionário 

ocorreu no segundo semestre de 2016.  

 

4.2.2 O Curso de Formação Continuada e a pesquisa interventiva 

 

O planejamento, desenvolvimento, aplicação e avaliação do Curso de 

Formação Continuada foram utilizados como instrumento da pesquisa interventiva 

que visa uma aproximação entre o campo teórico e prático, conforme expressa 

Romagnoli (2014, p. 51): 

 

Problematizações e estudos acerca da pesquisa-intervenção que insistem 
na coexistência da produção de conhecimento com a intervenção, 
aproximando sobremaneira o campo teórico do campo prático, remetem às 
questões propriamente científicas, no sentido de que a ciência deve 
produzir conhecimento para a transformação da realidade [...]. 

 

Durante a aplicação do curso, as situações práticas levantadas foram 

discutidas à luz da teoria que fundamentou a presente pesquisa, propiciando 

material de análise.  
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A aplicação e análise do questionário a que se refere o item 4.2.1 foram 

deficitárias para subsidiar a formatação e os conteúdos do curso de formação e do 

blog como aporte para o curso. Assim, a escolha dos conteúdos pautou-se em dois 

pontos. Primeiro, o Projeto de Ciências desenvolvido na Municipalidade com 

crianças de 6 a 12 anos no ano de 2016, quando se pode levantar os conteúdos de 

maior interesse para os alunos, cujo material trabalhado e as produções dos alunos 

encontram-se arquivados por essa pesquisadora. Segundo, buscou-se atender os 

conteúdos de Ciências Naturais ordenados na grade curricular municipal a serem 

trabalhados nos anos iniciais.  

O formato escolhido para o curso foi de 40 horas, sendo 20 horas 

presenciais e 20 horas com atividades online no blog. O curso foi planejado com um 

duplo objetivo: contribuir para o aprimoramento dos conhecimentos na área de 

Ciências Naturais e abordar as teorias sobre a formação de conceitos que 

colaboraram com a prática docente com foco na construção de conhecimento e na 

formação de conceitos.  

A definição do conteúdo e a divisão de módulos integrados foram 

organizados num crescente em relação à formação de conceitos em Ciências 

Naturais. A intenção foi contribuir com o conhecimento específico das Ciências 

Naturais em relação à formação de conceitos, bem como demonstrar, na prática, a 

ação possível em sala de aula para fazer com que os alunos desenvolvam conceitos 

em Ciências Naturais nos anos iniciais.    

Optando pela Corrente Sociointeracionista, na tendência do Materialismo 

Histórico, a elaboração e o desenvolvimento do curso foram baseados no método da 

Pedagogia Histórico Crítica. Essa metodologia propicia a construção do 

conhecimento vinculado à realidade do discente, sua construção dá-se no 

movimento dinâmico entre o conhecimento empírico (visão caótica do todo) e o 

conhecimento escolar em Ciências Naturais (proporcionado pelo ambiente escolar). 

Este fazer pedagógico não envolve apenas a esfera escolar. Sua 

intencionalidade ultrapassa eminentemente a técnica, abrangendo um cunho 

sociopolítico com viés crítico e transformador para a comunidade em que a escola 

se insere, uma vez que a pesquisadora e cursistas discutiram amplamente as 

implicações do conhecimento escolar na vida real do aluno. 

Na composição, o tema escolhido para o curso foi “Ciências Naturais 

nos anos iniciais: – do movimento dos planetas à produção de energia elétrica 
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– a ação do homem e a preservação da vida”, com o objetivo de abranger uma 

gama de conhecimentos que podem ser trabalhados de forma contextualizada e 

atrelada com a vida do educando além-muro escolar, conforme Quadro 2. 

 

 

TEMÁTICA E CONTEÚDOS: 

Módulo Integrado 1 - Parte 1: A formação de conceitos 

 
 Apresentação dos Resultados da Pesquisa sobre o processo de formação 

de conceitos realizado com os professores que atuam nos anos iniciais da 
Rede Municipal de Educação de Quatro Barras. 

 

Módulo Integrado 1 - Parte 2: A Astronomia e a vida na Terra 

 

 Conteúdo: Astronomia: Módulo Integrado Organizado na PHC 
o Os Planetas; 
o A Terra e a Lua; 
o Estações do Ano; 

 Conhecimento construído: Contagem do tempo, 
passagem das estações, marés e a vida ao redor do 
planeta.  

 Texto: Alfabetização Científica no contexto das séries iniciais. 
(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001); 

o Leitura Dirigida e Debate. 
 Atividade no blog. http://www.educienciasevida.com/: Atividade a ser 

realizada antes do primeiro encontro. Foi encaminhado um e-mail aos 
participantes do curso com instruções de acesso e como realizar as 
atividades no Blog, envolvendo uma leitura dirigida, um questionário para 
ser respondido e orientações para assistir a vídeos devidamente 
identificados para o módulo, os quais serão objeto da Prática Social Inicial e 
da Etapa de Instrumentalização. 

 

Módulo Integrado 2 – A Fotossíntese e o Fluxo de Energia 

 

 Fotossíntese: Um tema para Ensino de Ciências? (KAWASAKI; BIZZO, 
2000) 

 Leitura Dirigida e Debate. 
 Conteúdo Fotossíntese – Módulo Organizado na PHC 

o Fluxo de Energia; 
o Cadeia e Teia alimentar; 
o Alimentação dos seres vivos. 

 Conceito: Fotossíntese como Fluxo de Energia, 
manutenção da vida. 
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 Atividade no blog. http://www.educienciasevida.com/  

 

Módulo Integrado 3 – A ação do homem – Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente (CTSA) 

 
 Conteúdo O homem modifica seu meio: Módulo Integrado Organizado na 

PHC 
o Processos de desertificação; 
o Grandes cidades e o problema da falta de água; 
o O homem e o lixo – Consumismo; 
o Preservação da vida. 

 Conhecimento construído: Ação do homem afeta as 
condições do meio. 

 Texto: Pedagogia Histórico Crítica: da teoria à prática no contexto escolar. 
(GASPARIN; PETENUCCI, 1984). 

o Leitura Dirigida e Debate. 
 Atividade no blog – Assistir ao vídeo do Professor Gasparin.  

 

 
Módulo Integrado 4 – Produção de Energia Elétrica 

 
 Conteúdo Produção de Energia Elétrica: Módulo Integrado Organizado na 

PHC 
o Fontes de Energia; 

 Hidroelétrica; 
 Eólica; 
 Nuclear; 
 Solar. 

o Poluição e degradação do meio.  
 Conhecimento construído: Ser humano agente de 

mudança e conservação do meio. 
 Exposição Teórica: Formação de conceitos segundo Vygotsky, Piaget e 

Vergnaud; Atividade no blog.  

Quadro 2 – Descrição dos Módulos Integrados (MI) 
Fonte: A autora (2017) 

 
A escolha dos temas está vinculada com o processo de alfabetização 

científica (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001), uma vez que são temas de ampla 

contextualização.  

No Módulo Integrado 1 parte 2 – A astronomia e a vida na Terra –, a 

escolha foi realizada por ser possível estabelecer um vínculo lógico entre a 

existência da vida e a localização dos Planetas, como o Sol, a Lua e a Terra 

apresentam interação que afeta a vida (marés) e como as Estações do Ano nas 

diversas regiões influem na maneira dos seres humanos viverem e na cultura local. 

http://www.educienciasevida.com/
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Dessa forma, a construção de conhecimentos e a formação de conceitos deu-se 

numa perspectiva lógica em relação à aprendizagem, pois a questão de como as 

pessoas se organizam em relação ao espaço que ocupam é influenciada por essas 

questões.  

O Módulo Integrado 2 – A Fotossíntese e o Fluxo de Energia –, além de 

elucidar questões específicas do conhecimento do processo envolvido, faz uma 

conexão interessante em relação à manutenção da vida como um todo, pois o 

sistema biológico, químico e físico envolvido na produção de energia através da 

fotossíntese é frágil, apesar das nações industrializadas não fazerem conta desta 

fragilidade. Assim, esse tema permitiu discussões amplas em relação às plantações 

industrializadas, à criação de necessidades pelas culturas modernas e o 

consumismo desenfreado, passando pelo equilíbrio que o ser humano e o planeta 

precisam, ressaltando a preservação cultural dos povos em relação à sua forma de 

viver. 

O Módulo Integrado 3 – A ação do homem, Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA) – trouxe atenção a alguns problemas decorrentes da 

ocupação desenfreada de território no planeta: as grandes cidades e a questão da 

água, o homem e o consumismo, a cadeia alimentar e a alimentação dos seres 

vivos. Realizou-se uma ligação direta com o Módulo Integrado 2 de forma que os 

cursistas percebessem que tudo está interligado, desde a forma de manutenção das 

necessidades humanas, a exploração econômica, o consumismo e a vida no Planeta 

Terra.  

Para o Módulo Integrado 4 – Produção de Energia Elétrica – foram 

tratados aspectos da transformação de energia, por exemplo, da energia mecânica 

gerada pela água nas turbinas para a energia elétrica nas Usinas Hidroelétricas. Ao 

se tratar deste assunto, discutiu-se como são realizados os Relatórios de Impacto 

Ambiental e as questões envolvidas. Ao se considerar a geração de energia elétrica 

sem poluição, foram realizadas discussões em relação à energia eólica, nuclear e 

solar, bem como considerados os impactos econômicos, sociais e ambientais, 

dentro da perspectiva CTSA. Novamente estabeleceu-se uma ligação entre todos os 

módulos e a ação humana.  

Em todos os Módulos Integrados, conforme apresentado no Quadro 2, foi 

utilizada a Pedagogia Histórico Crítica, com a finalidade de desenvolver a 
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construção de conhecimento e a formação de conceitos em Ciências Naturais, 

ligando o saber escolar à vida cotidiana do aluno. 

 

4.2.2.1 A Pedagogia Histórico Crítica 

 

A metodologia escolhida para o desenvolvimento do curso foi a 

Pedagogia Histórico Crítica, que traz em sua prática a construção do conhecimento 

conforme exposto na fundamentação teórica apresentada na presente pesquisa, ou 

seja, a necessidade de uma questão a ser resolvida para que a tomada de 

consciência se efetive e o conhecimento se construa.  

Gasparin (2002) define essa teoria dialética do conhecimento em três 

palavras-chave: prática – teoria – prática, ou seja, a partir da prática social, 

questionar e analisar a ação cotidiana, buscando conhecimento teórico para 

compreender o que aconteceu, o que se tornará um guia para a nova 

ação/transformação. Este método é composto de cinco fases que são: Prática Social 

Inicial (PSI), Problematização, Instrumentalização, Catarse e Prática Social Final 

(PSI). 

 Para Vasconcellos, é importante conhecer o que os alunos pensam, 

sabem e sentem sobre o objeto do conhecimento, assim poderá: 

 

Conhecer a realidade dos educandos implica em fazer um mapeamento, um 
levantamento das representações do conhecimento dos alunos sobre o 
tema de estudo. A mobilização é o momento de solicitar a visão/concepção 
que os alunos têm a respeito do objeto (senso comum, síncrese) 
(VASCONCELLOS, 1993, p. 48). 

 

Esse conhecer é uma percepção da vida concreta dos alunos, assim, o 

primeiro olhar é sempre para a realidade. Reiterando o que Vygotsky (1996, p. 94) 

afirma, entende-se que a criança possui “sua própria aritmética antes do ingresso na 

escola”, e o mesmo se estende para outros conhecimentos. 

Esse conhecimento da realidade se dá através da Prática Social Inicial 

(PSI) que parte do nível de desenvolvimento atual do educando, assim, torna-se 

significativa para o discente que se identifica dentro do contexto social, sendo 

possível desenvolver um elo entre o conhecimento que o aluno traz e o 

conhecimento científico, valoriza-se, pois, o nível de desenvolvimento real em que o 

educando se encontra. 
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Segundo Gasparin (2002), o segundo passo no método dialético da 

construção do conhecimento é o processo de Problematização, etapa de transição 

entre a Prática Social Inicial e a Teoria, sendo o momento em que se evidencia o 

conhecimento sistematizado.  

Assim expressa Garparin (2202, p. 35) a função da Problematização: 

 

A problematização tem como finalidade selecionar as principais 
interrogações levantadas na prática social a respeito de determinado 
conteúdo. Essas questões, em consonância com os objetivos de ensino, 
orientam todo o trabalho a ser desenvolvido pelo professor e pelos alunos.  

 

Para Gasparin (2002), a etapa da Problematização é um desafio, pois 

deve criar a necessidade da busca de conhecimento, ou seja, é a demonstração de 

uma carência para o educando, que por meio de sua ação, busca o conhecimento.  

Complementa que se “toda realidade social envolve [...] um conjunto de 

aspectos interdependentes” deve essa, portanto, ser analisada em todas suas 

facetas. Dessa forma, o conhecimento sistematizado “será sempre um instrumento 

de compreensão da realidade em que aluno e professor estão inseridos” 

(GASPARIN, 2002, p. 38). 

Na etapa da Instrumentalização há o confronto dos sujeitos da 

aprendizagem com o conhecimento sistematizado. Para Vygotsky (1996, p. 74), “os 

conceitos não espontâneos não são aprendidos mecanicamente, mas evoluem com 

a ajuda de uma vigorosa atividade mental por parte da própria criança”. Essa etapa 

permite que a atividade mental se estabeleça. Nesse sentido, a caminhada para a 

aprendizagem é uma “espiral ascendente em que são retomados aspectos do 

conhecimento anterior que se juntam ao novo” e assim sucessivamente 

(GASPARIN, 2002, p. 50). 

Desse modo, a etapa da Instrumentalização, segundo Gasparin (2002, p. 

53), é o meio pelo qual “o conteúdo sistematizado é posto à disposição dos alunos 

para que o recriem e, ao incorporá-lo, transformem-no em instrumento de construção 

pessoal e profissional”. A ação de mediação docente é que intermediará a 

reconstrução interna do conhecimento sistematizado e posterior compreensão do 

mundo real.  

Durante o processo de Instrumentalização o aluno lança mão da análise 

para a construção do conhecimento, já na etapa de Catarse a operação mental 
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exigida é a síntese. Segundo Vygotsky (1996), não há como separar as duas 

operações mentais. Na formação de conceitos é importante unir e separar, portanto, 

a síntese deve convencionar com a análise.  

Waschowicz (1989, p. 107) entende a Catarse como “a verdadeira 

apropriação do saber por parte dos alunos”. Gasparin complementa dizendo que o 

aluno “não apenas aprendeu [...] mas constituiu para si uma nova visão da 

realidade” (GASPARIN, 2002, p. 125). 

Assim, a Catarse é “o momento em que o aluno é solicitado a mostrar o 

quanto se aproximou da solução dos problemas anteriormente levantados sobre o 

tema em questão” (GASPARIN, 2002, p. 127). É quando ocorre a apropriação do 

saber, a interiorização por parte dos alunos, quando se forma uma nova atitude 

mental que influencia diretamente a ação social.  

A quinta e última etapa da Pedagogia Histórico Crítica, a Prática Social 

Final (PSF), se caracteriza pelo retorno à prática social, entretanto, desta vez, 

devidamente embasada pelo conhecimento experienciado e vivido, o que modifica a 

maneira de ver o mundo e, consequentemente, de agir no mundo.  

Saviani (1999, p. 82) assim descreve a Prática Social Final: 

 

[...] o suporte e o contexto, o pressuposto e o alvo, o fundamento e a 
finalidade da prática pedagógica. E não são a mesma prática se 
considerarmos que o modo de nos situarmos em seu interior se alterou 
qualitativamente pela mediação da ação pedagógica; e já que somos, 
enquanto agentes sociais, elementos objetivamente constitutivos da prática 
social, é lícito concluir que a própria prática social se alterou 
qualitativamente.  

 

Ampliando essa visão de ação concreta de visão crítica da realidade, 

Gasparin (2001, p. 140) assim entende a ação docente: 

 

[...] Desenvolver ações reais e efetivas não significa somente realizar 
atividades que envolvam um fazer predominantemente material, como 
plantar uma árvore, fechar uma torneira, assistir a um filme etc. Uma ação 
concreta, a partir do momento em que o educando atingiu o nível do 
concreto pensado, é também todo o processo mental que possibilita análise 
e compreensão mais amplas e críticas da realidade, determinando uma 
nova maneira de pensar, de entender e julgar os fatos, as ideias. É uma 
nova ação mental. 

 
A Pedagogia Histórico Crítica, através de suas etapas, permite a tomada 

de consciência para a compreensão e a reconstrução do conhecimento 

sistematizado, provocando, em alguns casos, a construção de conhecimentos e a 
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formação de conceitos em Ciências Naturais nos anos iniciais. Essa razão motivou a 

escolha da metodologia para o curso desenvolvido junto aos professores, uma forma 

de propiciar a vivência da metodologia para o ensino das Ciências Naturais.  

 

4.2.3 O blog 

 

O blog objetivou dar suporte para o Curso de Formação Continuada 

ofertado aos Professores da Rede de Municipal de Quatro Barras. A elaboração do 

blog se deu por meio da ferramenta Wix.com, sendo adquirida a licença e o domínio 

no seguinte endereço <https://www.educienciasevida.com>.  

Na guia de início do blog apresentam-se links para dois textos: um que 

trata da formação de conceitos e outro que trata da alfabetização científica. Na guia 

de sugestões encontram-se textos e artigos que visam implementar a prática de sala 

de aula. Os vídeos são apresentados numa guia em separado, de forma a contribuir 

com a ação docente, propiciando a formação de conceitos (APÊNDICE B).  

As atividades para o curso são apresentadas em duas guias, uma de 

textos e outra de atividades, onde os cursistas acessam as tarefas de estudo online, 

sendo estas compostas de leituras, atividades específicas para a leitura dirigida, 

preenchimento do diário de bordo e acesso aos filmes específicos para cada Módulo 

Integrado do Curso (APÊNDICE C e APÊNDICE D). 

A guia de contato com o endereço da ministrante do curso serviu para 

tirar dúvidas e comunicação.  

 

4.3 O desenvolvimento do produto – O curso  

 

 O curso foi realizado em cinco encontros, distribuídos nos meses de abril 

e maio do ano de 2017, tendo carga horária de 20 horas presenciais e 20 horas em 

atividades realizadas no blog. Participaram dez professores, dentre estes uma 

supervisora e nove regentes dos anos iniciais. O grupo foi formado por professores 

que expressaram diretamente o interesse em fazer o curso, sendo aberta a inscrição 

a todos que participaram da pesquisa inicial. 

A Prática Social Inicial (PSI) dos módulos integrados foi deflagrada pela 

leitura dirigida de textos relacionados às questões didáticas e às questões de 

conteúdo, divididos em atividades dos Módulos Integrados de um a quatro, 
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relacionados no blog no guia Atividades do Curso (APÊNDICE E), bem como pelos 

vídeos relacionados à construção do conhecimento e aos conceitos a serem 

desenvolvidos em cada um dos módulos, atividades desenvolvidas antes de cada 

aula presencial. Segundo Gasparin (2002), o objetivo da PSI é aferir o nível de 

desenvolvimento real, no caso, o que os cursistas conhecem sobre os conceitos a 

serem construídos.  

Ao ler o texto e assistir aos vídeos, os cursistas trouxeram as concepções 

que têm para o tema do módulo integrado. Isso permitiu ampla discussão inicial 

sobre o tema, registrado em formulário próprio (APÊNDICE F). 

A etapa Problematização teve como objetivo criar a necessidade do 

conhecimento a ser trabalhado durante a etapa da Instrumentalização, bem como 

vincular esse conhecimento à realidade do aluno. Também foi considerada a 

questão sobre os conceitos de Ciências Naturais a serem desenvolvidos e a 

vinculação desses com a ação docente, sendo enfatizada em todos os módulos 

integrados.   

Durante a Instrumentalização o conteúdo referente a cada módulo 

integrado foi ministrado mantendo a prática docente em foco, visando à formação de 

conceitos em Ciências Naturais nos cursistas. 

No processo de Catarse, o estímulo à discussão foi uma constante, de 

forma que as contribuições no grupo através da troca de ideias fossem produtivas e 

contínuas, aferindo se houve a construção do conhecimento e esclarecendo 

possíveis compreensões equivocadas.  

Na Prática Social Final, o intuito foi o retorno à prática social, visando à 

mudança na ação docente, no que tange à formação de conceitos em Ciências 

Naturais. 

Após cada Módulo Integrado foi elaborado o diário de bordo (APÊNDICE 

G), com perguntas direcionadoras em relação à metodologia utilizada para o curso, 

transposição didática e três perguntas de compreensão do módulo. Após o Módulo 

Integrado 4 foi aplicado um questionário final (APÊNDICE H) e realizada uma 

entrevista na modalidade do Grupo Focal com questões específicas (APÊNDICE I) 

sobre as contribuições do curso para a formação de conceitos em Ciências Naturais. 

O Grupo Focal foi realizado com a presença de todos os cursistas e teve duração de 

80 minutos.  
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As sessões de Prática Social Inicial, de Prática Social Final e do Grupo 

Focal foram gravadas e transcritas para também compor o corpus da pesquisa.  

 

4.4 A metodologia de análise  

 

O desenvolvimento do Curso forneceu, nos primeiros três módulos 

integrados, nove entradas para análise, sendo três por módulo, envolvendo a Prática 

Social Inicial, Prática Social Final e diários de bordo. O Módulo Integrado 4 forneceu, 

além das três entradas já nominadas, o questionário final e a entrevista na 

modalidade do Grupo Focal. 

A Análise de Conteúdo de Bardin (1977) foi o método escolhido para 

análise das entradas que foram coletadas durante o desenvolvimento do curso. A 

autora entende a Análise de Conteúdo como uma técnica de análise de 

comunicação com procedimentos específicos e objetivos para descrição e 

apreciação das mensagens. “A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” 

(BARDIN, 1997, p. 38).  

Moraes (1998, p. 8) assim se posiciona em relação ao rigor e à 

subjetividade das análises: 

 

Na sua evolução, a análise de conteúdo tem oscilado entre o rigor da 
suposta objetividade dos números e a fecundidade sempre questionada da 
subjetividade. Entretanto, ao longo do tempo, tem sido cada vez mais 
valorizadas as abordagens qualitativas, utilizando especialmente a indução 
e a intuição como estratégias para atingir níveis de compreensão mais 
aprofundados dos fenômenos que se propõe a investigar. 

 

Entende-se que para a análise do material coletado, através de 

entrevistas e das práticas que envolvem discussão do grupo, Bardin (1997) atenderá 

à apreensão do que os professores compreendem a respeito da formação de 

conceitos e qual foi a contribuição do Curso de Formação Continuada para o 

aprimoramento deste entendimento. Para Moraes (1999), a matéria-prima da Análise 

de Conteúdo constitui-se de material oriundo de comunicação:  

 

A matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer 
material oriundo de comunicação verbal ou não-verbal, como cartas, 
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cartazes, jornais, revistas, informes, livros, relatos autobiográficos, discos, 
gravações, entrevistas, diários pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc. 
(MORAES, 1999, p. 8). 

 

Silva e Fossa (2015) orientam que o contexto e as condições em que se 

procederá a coleta devem ser explicitados como uma reconstrução por parte do 

pesquisador.  

Segundo as autoras, três são as fases do processo de análise. A primeira 

fase, pré-análise, busca sistematizar as ideias iniciais colocadas pelo quadro do 

referencial teórico e estabelecer categorias e indicadores para a interpretação das 

informações coletadas. Esta fase compreende a leitura geral do material eleito para 

a análise. No caso de análise de entrevistas, estas já deverão estar transcritas.  

A pré-análise contribui para a seleção do corpus da pesquisa e é 

composta pelos seguintes passos:  

 

a) Leitura flutuante: é o primeiro contato com os documentos da coleta de 
dados, momento em que se começa a conhecer os textos, entrevistas e 
demais fontes a serem analisadas;  
b) Escolha dos documentos: consiste na definição do corpus de análise;  
c) Formulação das hipóteses e objetivos: a partir da leitura inicial dos dados;  
d) Elaboração de indicadores: a fim de interpretar o material coletado; 
(SILVA; FOSSA, 2015, p. 3). 

 

Entretanto, há que se respeitar algumas regras na escolha dos dados a 

serem analisados: 

 

Exaustividade: refere-se à deferência de todos os componentes 
constitutivos do corpus. Bardin (1977) descreve essa regra, detendo-se no 
fato de que o ato de exaurir significa não deixar fora da pesquisa 
qualquer um de seus elementos, sejam quais forem as razões.  
Representatividade: no caso da seleção um número muito elevado de 
dados, pode efetuar-se uma amostra, desde que o material a isto se 
preste. A amostragem diz-se rigorosa se a amostra for uma parte 
representativa do universo inicial. 
Homogeneidade: os documentos retidos devem ser homogêneos, 
obedecer critérios precisos de escolha e não apresentar demasiada 
singularidade fora dos critérios.  
Pertinência: significa verificar se a fonte documental corresponde 
adequadamente ao objetivo suscitado pela análise, ou seja, esteja 
concernente com o que se propõem o estudo (SILVA; FOSSA, 2015, p. 3, 
grifo nosso). 

 

A segunda fase, de exploração do material, Silva e Fossa (2015) 

descrevem como sendo a construção das operações de codificação, entendendo os 
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recortes dos textos como unidades de registro. Neste ponto se definem as regras de 

contagem, classificação e agregação, definem-se categorias ou temáticas.  

 

[...] define codificação como a transformação, por meio de recorte, 
agregação e enumeração, com base em regras precisas sobre as 
informações textuais, representativas das características do conteúdo 
(SILVA; FOSSA, 2015, p. 4). 

 

Desses recortes identificam-se palavras-chaves, resume-se cada 

parágrafo para uma primeira caracterização, as quais são agrupadas em acordo 

com os temas correlatos. Estas “categorias iniciais são agrupadas tematicamente 

originando as categorias intermediárias e estas últimas também aglutinadas em 

função da ocorrência dos temas resultam nas categorias finais” (SILVA; FOSSA, 

2015, p. 4). 

Na última etapa ocorre o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Esta fase pode ser resumida, segundo Silva e Fossa (2015), na 

captação de conteúdos contidos em todo o material coletado, análise comparativa 

realizada através da aproximação de categorias diversas presentes em cada 

análise, sempre respaldada pelo referencial teórico.  

A Análise de Conteúdo de Bardin compôs a análise de dados na presente 

dissertação, bem como permitiu a criação de duas categorias e seus indicadores, 

pela leitura flutuante de todo o material coletado. Segundo Bardin (1977, p. 119), “a 

categorização tem como primeiro objetivo, fornecer, por condensação, uma 

representação simplificada dos dados brutos”. Assim, após a definição dessas, 

passou-se a definir os indicadores.   

Para a autora, a seleção do corpus da pesquisa deve contemplar a 

formulação das categorias e indicadores. Isto foi feito através da leitura do material 

coletado, que foi definido pelas entradas descritas no Quadro 3. 

 

Entradas para análise – 

Corpus da Pesquisa 
Participantes da pesquisa 

Questionários Iniciais 40 professores 

Módulos Integrados 1 a 3 

3 Prática Social Inicial – Gravações transcritas 

3 Prática Social Final – Gravações transcritas 

30 Diários de bordo 

10 cursistas  

(Professores de 1º ao 5º ano) 
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Módulo Integrado 4 

1 Prática Social Inicial – Gravações transcritas 

1 Prática Social Final – Gravações transcritas 

10 Diários de bordo 

10 Questionários Finais  

1 Grupo Focal 

10 cursistas  

(Professores de 1º ao 5º ano) 

Quadro 3 – Corpus da pesquisa relativo ao Curso de Formação Continuada 
Fonte: A autora (2017).  

 

As categorias A e B foram erigidas a partir da leitura de todo material 

coletado, composto de quatro PSI, quatro PSF, 40 diários de bordo, 40 atividades 

relativas ao conteúdo dos Módulos Integrados, uma entrevista final e um Grupo 

Focal. Das categorias emergiram os indicadores conforme Quadro 4. 

 

CATEGORIA INDICADORES 

A) Formação para 

Docência em 

Ciências Naturais 

1. Percebe a necessidade da aquisição de 

conhecimento, por parte do docente, sobre o 

conceito desejado.  

2. Vincula os conhecimentos sistematizados no 

ensino de Ciências com a realidade do aluno. 

3. Observa que o curso de formação continuada é útil 

como auxílio à docência visando a construção de 

conhecimento e conceitos em Ciências Naturais. 

B) Ação docente 

visa a Construção 

de Conhecimento 

e Formação de 

Conceitos em 

Ciências Naturais 

1. Depreende a necessidade de vincular o 

conhecimento científico à realidade do aluno.  

2. Compreende que a escolha da metodologia didática 

influencia na formação do conceito. 

3. Concebe que a organização dos conteúdos para o 

curso em Ciências Naturais auxiliou na formação do 

seu conceito em cada Módulo Integrado. 

Quadro 4: Categorias e Indicadores que emergiram da pesquisa 
Fonte: A autora (2017). 

 

Com base nas categorias e indicadores elencados no Quadro 4, a Prática 

Social Inicial, a Prática Social Final e os diários de bordo foram analisados. Assim 

como os Módulos Integrados 1 a 3 e o Módulo Integrado 4, além do questionário 

final e do Grupo Focal.  
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Na Prática Social Inicial de cada Módulo foram levantados os indicadores 

referentes à compreensão sobre o conhecimento e/ou conceito a ser desenvolvido 

por módulo, sob a categoria formação para a docência em Ciências Naturais, ou 

seja, qual o entendimento que os cursistas tinham sobre o assunto a ser 

desenvolvido no tópico estudado e como o curso auxiliou.  

Na Prática Social Final buscou-se aferir como se deu a mudança no 

entendimento dos cursistas em relação à construção do conhecimento e/ou 

formação de conceito, objeto de cada módulo, por meio da categoria ação docente 

que vise à construção de conhecimentos e conceitos em Ciências Naturais. 

Na análise dos diários de bordo buscou-se interpretar os indicadores 

componentes das duas categorias de forma a contemplar uma visão geral da 

contribuição do curso na construção de conhecimentos e na formação de conceitos 

em Ciências Naturais.  

No questionário final e na entrevista no modelo Grupo Focal analisou-se a 

contribuição do curso como um todo. O objetivo foi a análise da segunda categoria, 

a ação docente que vise a construção de conceitos em Ciências Naturais. 

Definido o que e como analisar, caminha-se para a compreensão do que 

foi coletado durante a presente pesquisa.  
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5 ANALISAR E COMPREENDER A FORMAÇÃO DE CONCEITOS 
 

 
A composição do corpus se deu pelo questionário inicial, gravações de 

PSI e PSF, diários de bordo, questionário final e gravação do Grupo Focal. 

Objetivando responder o problema de pesquisa, ou seja, quais são as 

potencialidades de um curso de formação continuada para a construção de 

conhecimento e formação de conceitos no ensino e aprendizagem de Ciências 

Naturais nos anos iniciais, aplicou-se um questionário para realizar um levantamento 

sobre a concordância ou não por parte dos cursistas em relação ao ensino de 

Ciências. 

As falas dos professores participantes do curso durante toda a análise 

serão identificadas por P, seguido do número que o professor cursista recebeu na 

organização do material, de forma a preservar o sigilo.  

 

5.1 O levantamento inicial: a compreensão dos professores pesquisados 

 

A pesquisa se deu no município de Quatro Barras, que conta com seis 

escolas municipais de Educação do Ensino Fundamental I, tendo perto de 2.019 

alunos25, divididos em aproximadamente 82 turmas de 1º ao 5º ano, portanto, 82 

professores regentes que atuam como professores polivalentes nos anos iniciais.  

A pesquisadora faz parte do magistério há 25 anos na municipalidade, 

atuando como professora, supervisora e diretora de departamento de ensino, 

conhecendo o corpo docente, bem como os professores que participaram do curso.  

Responderam ao questionário 40 professores, o que equivale a 48,8% do 

universo da pesquisa. Identificou-se que 52,5% dos entrevistados possuem 

formação em Pedagogia, 32,5%, Magistério e Pedagogia e 15% Magistério e outra 

formação. Em relação à pós-graduação, 65% dos professores têm especialização na 

Área da Educação, 10% em área diversa de Educação e 25% não têm pós-

graduação. O tempo de atuação ficou equilibrado, sendo que 50% de 1 a 10 anos e 

50% com mais de 10 anos de exercício da docência.  

Em que pese o questionário ter sido utilizado para levantamento, 

                                                             
25

Segundo os dados disponíveis em: <http://www.qedu.org.br/cidade/3315-quatro-barras/censo-
escolar?year=2015&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item>. Acesso em: 03 jun. 
2017. 

http://www.qedu.org.br/cidade/3315-quatro-barras/censo-escolar?year=2015&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item
http://www.qedu.org.br/cidade/3315-quatro-barras/censo-escolar?year=2015&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item


105 

 

verificou-se que o instrumento foi deficitário na sua utilização. Assim, essa 

deficiência foi suprida na primeira parte do Módulo Integrado 1, oportunidade em que 

houve amplo esclarecimento questão a questão, quando os professores 

expressaram o que haviam entendido. 

Elencou-se a compreensão dos professores após a PSI do Módulo 

Integrado 1 parte 1, referente ao questionário inicial (APÊNDICE A) que gerou o 

levantamento.  

As questões três e quatro dizem respeito às concepções de ensino de 

forma geral e 48,8%26 evidenciam dificuldades na compreensão da aprendizagem, 

construção de conhecimentos e os conceitos que são formados no Ensino 

Fundamental I, o que foi constatado pela discussão das questões. 

 

Pôr em prática na sala de aula, na Universidade fica em cima da teoria 
didática não passa o conteúdo, aprendi com os vídeos sobre as marés. O 
vídeo chama atenção da criança. Mas o que fazer na sala? (P1). 
Texto – Leonir, adquirir conceitos do que o ser humano vai enfrentar na 
vida, na escola carece de coisas como laboratório, recurso da sala de aula o 
vídeo, ainda longe da realidade do aluno, aula de campo, enriquecimento 
cultural está longe do aluno. Como ajudar o aluno a aprender? (P2). 

 

Nas questões de cinco a sete, a concentração se deu no Ensino de 

Ciências e, novamente, 55%27 dos entrevistados não têm clara a melhor forma de se 

ensinar Ciências de maneira a vincular a vida além-muro escolar e os 

conhecimentos sistematizados, matéria-prima do ambiente escolar. Expressaram de 

forma geral que a própria formação inicial que tiveram não contemplou esse assunto 

de forma produtiva.  

 

Então essa pergunta que você fez sobre por que cortamos batata para 
cozinhar, porque cozinha mais rápido, por ser menor. Chama atenção da 
criança estes exemplos, mas não sabemos como fazer esse vínculo. O 
nosso conhecimento de ciências é limitado. (P1) 
Aprendi vendo o vídeo hoje, sobre as marés, mas como passar isso para os 
alunos? Como chamar a atenção dos alunos. É algo que não temos 
como parte de nossa prática. (P1) 
 

Nas questões de oito a dez, 54,8%28 dos professores não compreendem 

                                                             
26

 Este percentual é resultado da média aritmética das respostas dadas nos itens 3 e 4 da pesquisa. 
27

 Este percentual é resultado da média aritmética das respostas dadas nos itens 5, 6 e 7 da 
pesquisa. 
28

 Este percentual é resultado da média aritmética das respostas dadas nos itens 8, 9 e 10 da 
pesquisa. 
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os pressupostos teóricos envolvidos nas práxis para a formação de conceitos, 

mantendo resquícios do comportamentalismo e de práticas tecnicistas. Na PSI do 

Modulo Integrado 1 parte 1 reafirmaram que reproduzem os professores que 

atuaram na sua formação, principalmente no magistério e no Ensino Médio.  

 

Vulcão, quando trabalhei no projeto de ciências eles explicaram sobre como 
acontece a erupção, de forma simples, mas suprindo o conhecimento. É 
difícil fazer isso, porque a gente não foi ensinada assim. (P3) 
Construção ativa do conhecimento partir do que o aluno traz e aprimorar os 
conhecimentos, a prática do conteúdo, fazer com que o aluno participe do 
processo. Mas é difícil fazer isso, não estamos acostumados. (P4) 

 

As falas dos professores evidenciam que até sabem o que devem fazer, 

entretanto, o ‘como’ é o difícil de ser realizado.  

Em relação à pergunta aberta sobre a experiência profissional dos 

entrevistados e como os alunos desenvolvem conceitos científicos nas aulas de 

Ciências, as respostas foram variadas. Citaram desde aulas práticas até reforço de 

conteúdos; desde a necessidade de ligação com a realidade até seguir livros 

didáticos. Houveram muitas sugestões de aulas curiosas e práticas de experiências, 

reforçando que, embora se saiba o que fazer, como fazê-lo carece de 

fundamentação teórica que permita a práxis29 educacional. 

Na última pergunta, sobre quais temas deveriam ser tratados num curso 

de formação continuada, as respostas foram dos conteúdos de Ciências Naturais, 

solicitando práticas simples e abrangendo Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente.  

Na discussão realizada durante a primeira parte do Módulo Integrado 1 do 

curso, os professores evidenciaram que se identificavam com ações tecnicistas e 

aprendizagem mnemônica, os aspectos da educação tradicional, baseada na 

memorização e nas práticas tecnicistas e comportamentalistas para o processo de 

ensino e aprendizagem. Reiteraram que foi assim que aprenderam, por isso sentem-

se seguros, como evidenciado nas falas registradas acima. 

 Ao se falar dos conhecimentos prévios e os conceitos em Ciências 

Naturais, tema abordado nas questões cinco e seis, evidenciaram a dificuldade da 

                                                             
29

 Entende-se a práxis, neste trabalho, como tendo suas raízes no compromisso com a ação 
contextualizada dentro de um pressuposto teórico e contexto social, “práxis de cooperação libertadora 
que não é o resultado de relações afetivas, de sentimentos de comunidade ou de acordo, mas de 
entendimento racional” (HONNETH, 2008, p. 399). 
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ação docente para vincular o conteúdo de sala de aula com a vida real do aluno e 

solicitaram suporte teórico sobre como se dá a formação de conceitos.  

O suporte teórico mencionado foi efetivado ao propiciar aos docentes o 

acesso às teorias de Vygotsky, Piaget e Vergnaud, os quais estão em sintonia com a 

concepção construtivista, e posterior compreensão no que diz respeito à formação 

de conceitos, aplicado às Ciências Naturais, através do curso de formação 

continuada ministrado.  

Esse curso apresenta um vislumbre como possibilidade de ampliar e 

implementar a visão do professor na sua ação docente, pois o acesso à teoria de 

como se dá a formação do conceito implica em uma modificação no exercício 

docente. Quando se entende o processo de construção de conhecimentos e de 

formação de conceitos, se pode coordenar, direcionar e fazer mediações que 

tenham por alvo esses conceitos em Ciências Naturais. Ao experenciar essa prática 

em si mesmos, os cursistas podem compreender como utilizá-las com seus alunos.  

 

5.2 Construindo conhecimentos e formação de conceitos em Ciências Naturais  

 

O subsídio para a elaboração do curso de formação continuada, produto 

da presente pesquisa, foi oriundo da experiência da pesquisadora como regente de 

um projeto de Ensino de Ciências em 2016 com crianças de 7 a 12 anos, o que 

permitiu a formatação e os conteúdos do curso de formação e do blog como 

contributo para o curso.  

É necessário destacar que o curso foi planejado com um duplo objetivo: 

contribuir para o aprimoramento dos conteúdos na área de Ciências Naturais e 

abordar as teorias sobre a construção de conhecimentos e a formação de conceitos 

que colaborassem com a prática docente. 

A coleta de dados deu-se de forma concomitante com a aplicação do 

Curso de Formação Continuada, conforme apresentado no Quadro 4 no Capítulo da 

Jornada Metodológica.  

 

5.2.1 Análise da ação docente na construção de conhecimentos e na formação de 

conceitos nos anos iniciais 
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O tema do Curso foi sugestivo e incentivador, “Ciências Naturais nos 

anos iniciais – do movimento dos planetas à produção artificial de energia – a 

ação do homem e a preservação da vida”. Procurou-se contemplar, de acordo 

com as Diretrizes Curriculares Municipais, a maioria dos conteúdos ministrados em 

Ciências Naturais nos anos iniciais, conforme Quadro 5: 

 

Módulo Integrado 1 

 Conteúdo Astronomia: 
o Os Planetas; 
o A Terra e a Lua; 
o Estações do Ano. 

Módulo Integrado 2 

 Conteúdo Fotossíntese: 
o Fluxo de Energia; 
o Cadeia e Teia alimentar; 
o Alimentação dos seres vivos. 

Módulo Integrado 3 

 Conteúdo O homem modifica seu meio: 
o Processos de desertificação; 
o Grandes cidades e o problema da falta de água; 
o O homem e o lixo – Consumismo; 
o Preservação da vida. 

Módulo Integrado 4 

 Conteúdo Produção de Energia Elétrica: 
o Fontes de Energia; 

 Hidroelétrica; 
 Eólica; 
 Nuclear; 
 Solar. 

o Poluição e degradação do meio.  

                            Quadro 5 – Conteúdos trabalhados nos Módulos Integrados  
     Fonte: A autora (2017). 

 

Face à metodologia utilizada, a Pedagogia Histórico Crítica, indagou-se 

aos cursistas na Prática Social Inicial (PSI), na primeira parte do Módulo Integrado 

1 (APÊNDICE J), sobre o que entendem por construção ativa de conhecimento, por 

conceitos cotidianos, por palavra-conceito e sobre aproximar a ciência escolar da 

ciência acadêmica. Ao se permitir que os docentes se expressassem livremente, foi 

composto um quadro de seus conhecimentos, mesmo que equivocados. 

Na etapa da Problematização criou-se a necessidade de acesso aos 

saberes sobre o tema proposto. O foco dessa fase foi “como construir 

conhecimentos e desenvolver os conceitos em Ciências nos anos iniciais”.  
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Iniciou-se por apresentar os dados da pesquisa exploratória e 

consequente discussão das questões. Tal dinâmica permitiu que os cursistas 

compreendessem os motivos da escolha da temática bem como dos conteúdos 

específicos de Ciências Naturais. Esta etapa envolveu a Instrumentalização, 

discussão das questões da entrevista de forma abrangente, elucidando dúvidas que 

tivessem ficado em relação às perguntas utilizadas na entrevista inicial.  

No processo de Catarse apresentou-se o desafio para que a cada Módulo 

Integrado nos diários de bordo, os docentes participantes do curso pudessem 

expressar sua compreensão do visto em sala.   

Assim, para a Prática Social Final do curso, todos os diários de bordo 

estavam preenchidos (individualmente, Módulo Integrado a Módulo Integrado por 

meio virtual no blog), o que foi alcançado no último dia do Curso quando se abordou 

como se deu a modificação da compreensão por parte dos professores sobre 

desenvolver conceitos em Ciências Naturais. 

O curso foi assim estruturado tendo como metodologia a PHC em todas 

as suas etapas, módulo a módulo. De forma concomitante foi coletado o material 

gravado e escrito que forneceu a base de dados para a análise.  

 

5.2.2 Categorias e indicadores no processo de construção de conhecimento e 

formação de conceitos 

 

Por intermédio de uma leitura flutuante dos dados coletados foi possível 

construir duas categorias e seis indicadores que permitiram a análise das possíveis 

contribuições do curso para a formação de conceitos em Ciências Naturais.  

Levou-se em consideração o objetivo, segundo Bardin (1977), de 

condensar o assunto em categorias e daí relacionar os indicadores que precisam ser 

simples, confiáveis e passíveis de comparação, e que representam o que se quer 

avaliar. 

Com a finalidade de construir categorias e indicadores que permitissem 

avaliar a ocorrência e o grau de contribuição do Curso de Formação Continuada 

para a construção de conhecimentos e a formação de conceitos em Ciências 

Naturais, chegamos a duas categorias e a seis indicadores assim organizados: 
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 Categoria A: formação para docência em Ciências Naturais, incorpora três 

indicadores: 

1. Percebe a necessidade da aquisição de conhecimento, por parte do 

docente, sobre o conceito desejado.  

2. Vincula os conhecimentos sistematizados no ensino de Ciências com a 

realidade do aluno. 

3. Observa que o curso de formação continuada é útil como auxílio à 

docência visando a construção de conhecimento e conceitos em 

Ciências Naturais. 

A categoria A destaca a formação para docência em Ciências Naturais 

como condicionante para a construção de conhecimentos e a formação de conceitos 

nos anos iniciais. Os indicadores enlaçam alguns pontos centrais dessa formação, já 

tratada anteriormente na visão de Carvalho e Gil-Perez (1993), que são a aquisição 

do conhecimento por parte do docente, a dificuldade na transposição do conceito 

para o dia a dia do aluno e a formação continuada como auxiliar na construção de 

conhecimento em Ciências Naturais.  

 

 Categoria B: Ação docente visa a construção de conhecimentos e formação 

de conceitos em Ciências Naturais, e envolve três indicadores: 

1. Depreende a necessidade de vincular o conhecimento sistematizado à 

realidade do aluno.  

2. Compreende que a escolha da metodologia didática influencia na 

formação do conceito. 

3. Concebe que a organização dos conteúdos para o curso em Ciências 

Naturais auxiliou na formação do seu conceito em cada Módulo Integrado. 

Já a categoria B tem por foco a ação docente com vistas a construir 

conceitos, mediante ações efetivas desenvolvidas pelo professor no ensino de 

Ciências. Destaca a necessidade de vincular o conhecimento sistematizado em 

Ciências Naturais à realidade do aluno, a escolha da metodologia e como se 

organizam os conteúdos de forma a contribuir nessa construção. 

Nos indicadores da Categoria B observa-se uma ordenação da ação 

docente com vistas à construção de conhecimento e formação de conceitos, ou seja, 

uma ação que envolva: a) a vinculação do conhecimento sistematizado à realidade 

do aluno; b) a utilização de metodologia didática adequada aos pressupostos 
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construtivistas; e c) a organização dos conteúdos. Entretanto, estes indicadores 

surgiram no contexto da presente pesquisa e seria temerária uma generalização 

para outras situações. Mas é possível afirmar que, no contexto da pesquisa, esta 

organização foi produtiva para a construção de conhecimentos e a formação de 

conceitos em Ciências Naturais.  

Com base nos dados coletados conforme exposto no Quadro 3, 

procedeu-se à Análise de Conteúdo pautada em Bardin (2011). Entretanto, é 

necessário que se compreenda a escolha de cada uma das categorias e 

indicadores, o que será feito à medida em que forem apresentados os dados e 

correspondente análise para cada indicador.  

 

5.2.2.1 A formação para docência em Ciências Naturais 

 

 A categoria A trata da formação para docência em Ciências Naturais 

(APÊNDICE N), inicia-se a consideração pelo indicador 1: Percebe a necessidade 

da aquisição de conhecimento, por parte do docente, sobre o conceito 

desejado e que, segundo Carvalho e Gil-Perez (1993, p. 15), é de extrema 

importância quando se deseja formar conceitos. Tem-se que o reconhecimento por 

parte dos cursistas de que existe uma deficiência em relação aos conteúdos de 

Ciências Naturais que devem ser ministrados nos anos iniciais é um grande passo 

para a busca de uma formação docente que amplia os conhecimentos em Ciências 

Naturais.  

Enfatiza-se que há extrema necessidade de se ter conhecimento sobre o 

conceito que se deseja ensinar. O que necessariamente é evidenciado pelo acesso 

ao conteúdo de Ciências e seus conceitos, mas que esses não sejam apenas 

memorizados e sim compreendidos por parte do docente. Ou seja, que o professor 

tenha esses conhecimentos e conceitos claros no seu background para então 

desenvolver a ação docente. 

No Módulo Integrado 1 o que se tornou relevante para os cursistas foi o 

vídeo sobre as Marés, o qual mostra que a influência não é só da Lua, mas também 

do Sol e que há lugares ao redor da Terra que a maré alta chega a 15 metros. 

Compreenderam também que a Astronomia pode ser vinculada à realidade da 

criança para se construir o conhecimento envolvido em Ciências Naturais. 
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Para esse MI1 o conhecimento construído foi a contagem do tempo, a 

passagem das estações, as marés e a vida ao redor do Planeta. Em relação ao 

primeiro indicador, assim se expressaram P3 e P5 “os livros didáticos, usados este 

ano, não apresentam este conteúdo, foi preciso correr atrás. Conteúdos reduzidos”. 

Tal constatação por parte dos cursistas evidencia a dificuldade para a vinculação 

com o cotidiano do aluno, pois é necessário dominar o conteúdo para que se realize 

tal associação, objeto do segundo indicador. Embora existam outras fontes de 

busca, é preciso saber o que procurar, portanto, o apego ao livro didático é 

evidenciado.  

Quanto ao foco Fotossíntese, no Módulo Integrado 2, o espanto por parte 

dos cursistas foi ainda maior no tocante a esse primeiro indicador da categoria A. O 

cursista P5 expressou “não temos o conhecimento, sabemos no automático, não 

conhecemos como funciona a fotossíntese, pois não nos foi ensinado assim”. Os 

cursistas P2, P3, P8 complementaram “que nunca viram a questão da fotossíntese, 

sob o aspecto de Fluxo de Energia”.  

 Os cursistas foram objetivos em colocar a falta de conhecimento da 

matéria. O professor P1 coloca que “não é claro para ele o conceito de Fluxo de 

Energia e assim fica difícil ensinar”. Já P5 menciona que “reproduz como foi 

ensinado” e P1 complementa com uma fala que expressa bem o ensino tradicional: 

“fomos ensinados em gavetinhas”.  

Uma postura de obrigação de aprender mais e melhor ficou evidenciada 

na fala dos professores referente aos conhecimentos sobre a fotossíntese visando o 

conceito Fluxo de Energia para a manutenção da vida. Isso confirmou a necessidade 

de se ver o todo envolvido em cada parte da manutenção da vida na Terra, mas isso 

só é possível quando se domina o conteúdo de Ciências Naturais de forma 

adequada. O professor P6 disse que “a forma como você apresentou, 

compreendemos que o Fluxo de Energia que mantém o Sistema. E isso muda como 

vemos o mundo. Inserir no contexto da vida, conceito maior, entretanto, isso 

demanda pesquisa”. E os cursistas P1, P2, P5, P10 e P11 mencionaram “sobre ser 

humilde em admitir que não sabe e que é preciso aprender”.  

No Módulo Integrado 3, Ação do homem – Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA), a mediadora faz uma conexão entre os dois módulos 

iniciais e o terceiro módulo integrado. Ao contextualizar o clima na Terra, como os 

homens estabelecem seus costumes e moradias e o Fluxo de Energia que permeia 
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o sistema biótico do Planeta, fez uma conexão com a ação do homem, e os 

cursistas chamam atenção à necessidade de conhecimentos variados para abordar 

o ensino de Ciências sob a ótica da CTSA. Os professores P6 e P5 mencionam que 

é preciso “desapegar-se do livro didático, ajustar o cronograma de ensino e que há, 

muitas vezes, insegurança em relação aos conteúdos mesmo, pois não está claro 

para eles enquanto professores”. 

O Módulo Integrado 4 versou sobre a produção artificial de energia e 

evidenciou que a matéria é tratada de uma forma extremamente superficial nos 

livros em uso esse ano. Os professores P1 e P2 mencionam que “é necessário 

propiciar à criança o acesso ao conhecimento sobre o que é essa transformação de 

energia e como ela se processa. A importância disso reside na capacidade de poder 

decidir como usar a energia”. O P5 menciona que eles “têm a sensação de que os 

conhecimentos são novos para eles, enquanto professores, portanto, é preciso 

buscar esse conhecimento”.  

Já o indicador 2 (APÊNDICE N) vincula os conhecimentos 

sistematizados no ensino de Ciências com a realidade do aluno, sob a ótica da 

formação docente necessária para que se efetive essa ação. O entendimento desse 

segundo indicador é de importância vital para a construção de conhecimento e a 

formação de conceitos em Ciências Naturais nos anos iniciais, já que segundo a 

teoria apresentada, na visão de Vygotsky (1984 e 2010), Piaget (1999 e 1977) e 

Vergnaud (1990, 1990, 2004 e 2009), se não houver a vinculação com o real, o 

aluno não processará a construção do conhecimento e nem a formação do conceito, 

passando a ser uma mera atividade mnemônica.  

O professor P2 menciona uma aluna que fez parte de um projeto de 

Ciências no ano de 2016, e que, embora fosse uma criança com muitas dificuldades 

de aprendizagem, “conseguia se expressar sobre conhecimentos em Ciências 

Naturais, compreendendo a função dos fungos e contou, muito alegre, que fez o 

cultivo de fungos e explicou o processo de forma simples”. Isso deixa claro que 

quando o aluno compreendeu o que é, qual a utilidade na natureza, é capaz de 

verbalizar para a classe e demonstrar felicidade em ter se expressado de forma 

correta.  

No Módulo Integrado 1, os professores P9, P6 e P8 trocaram ideias de 

como vincular o conteúdo de Astronomia (MI1) à realidade do aluno, evidenciando a 

forma como os homens estabelecem e satisfazem suas necessidades. O cursista P6 
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traz atenção ao “índio hoje, e onde ele vive” e o P8 menciona que “o índio brasileiro 

usa palha, por causa do clima quente”. Já o P9 menciona a questão do “lazer que se 

desenvolve em países quentes e países de clima frio, como xadrez e futebol, por 

exemplo”.  

Os professores P5, P2 e P8 expressaram que ligar o conhecimento 

sistematizado à vida real do aluno é complicado. O P5 expressa “não é não saber, 

não ligamos mesmo à vida real do aluno”, o P2 diz que “não fazemos isso, pois não 

sabemos como”, já P8 menciona que “a prática de vincular a realidade do aluno não 

está clara para o professor”. P8 expressa ainda que quando leu o texto sobre a 

Alfabetização Científica (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001) levou um susto, pois 

percebeu que “existe analfabetismo funcional científico”. 

Em relação ao MI2, vincular à realidade do aluno fica mais simples 

quando se tem o conhecimento sobre o que é a fotossíntese e o que ocorre no 

processo. Fica claro na fala do Professor P8 que diz que “o Fluxo de Energia é 

importante e isso muda o modo de ver o entorno social e o Planeta, muda a nossa 

percepção dos níveis tróficos”, e P5 complementa que “todos precisam de energia”. 

O P2 menciona que “se agirmos de forma diferente dos professores que tivemos em 

nossa formação acadêmica, implicará em formar alunos mais críticos”.  

O expresso pelos professores evidencia uma tomada de consciência da 

necessidade de mudança da ação docente se o objetivo for que os alunos tenham 

uma formação melhor em relação à praticada na formação acadêmica deles.  

No MI3, que aborda a ação humana sob o conceito CTSA, os cursistas 

compreenderam que é necessário que os alunos entendam que tudo está 

relacionado e influencia na vida no Planeta, não numa concepção meramente 

preservacionista simplesmente, mas numa ação em rede, conforme as falas 

registradas abaixo, pois, como se produz, como se consome e como se destina o 

lixo impacta diretamente o ambiente. Embora ações simples sejam bem-vindas, é 

necessário compreender uma ação maior que aborde o problema em todas suas 

facetas, a produção ou extração de matéria-prima, a industrialização, o consumo, 

dentre outras.   

Esse pensamento fica evidente nas falas dos cursistas. O P8 expressa 

que “saber como são produzidas as coisas evita que nós usemos se não é reciclado, 

se usa trabalho escravo, o caso do perfume almíscar”. P7 fala que o “Livro de Eli e 

Elysium são filmes que trazem uma realidade, embora exagerada, mas faz refletir”. 
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Professores P1, P3, P5, P10 e P11 discutem “sobre o rio que atravessa o Bairro 

Jardim Menino Deus e o trabalho que pode ser feito com os alunos”. 

Os professores P2 e P10 enfatizaram a necessidade do aluno se dar 

conta de que cada ação do ser humano interfere no equilíbrio do meio ambiente e 

que a mediadora esclareceu a necessidade de se deixar o ensino em Ciências 

Naturais mais crítico, participativo e reflexivo. P2 declara que “ficou claro que cada 

ação do ser humano interfere no equilíbrio do Planeta e a sensibilização das 

crianças sobre isso é de suma importância”. Já P10 se pronuncia que “nessa aula 

podemos observar que a professora nos passou alguns métodos capazes de tornar 

o ensino de Ciências mais crítico, participativo e reflexivo”. 

Ao expor a produção artificial de energia no MI4, os professores cursistas 

mencionam que eles não têm conhecimento aprofundado, nem mesmo da produção 

hidroelétrica, e desconhecem seus impactos, o que torna difícil aproximar da 

realidade do aluno. Em relação às outras formas de produção artificial de energia, 

destacaram que tem menos conhecimento ainda. Para que a contextualização se 

concretize com o dia a dia do aluno é necessário um conhecimento sólido, ou lançar 

mão de documentários, palestra e visitas a locais que divulguem conhecimento 

científico sobre a produção de energia. Os cursistas assim se expressaram: 

 

Sim, como tudo o que é novo, sentimos insegurança. (P5) 
As dificuldades são sempre as mesmas: falta tempo de qualidade, bem 
como melhor preparo por parte dos profissionais envolvidos. (P11) 
Sim, pois em nosso contexto temos apenas a produção de energia elétrica 
por meio hidrelétrico. Muitas vezes precisamos aprender termos técnicos e 
tentar aproximar o conteúdo à realidade do aluno. (P2) 
Em relação à produção de energia não muito, pois é algo que está no dia a 
dia deles. (P10) 
Sim. A necessidade de usar recursos visuais e outros métodos de ensino se 
contrasta com a dificuldade pessoal de organizá-los e promovê-los. (P6) 

 

Ao assumir a fundamentação teórica para esta análise, preservados os 

focos de pesquisa que são diferentes em cada um dos teóricos, Vygotsky (1984 e 

2010), Piaget (1999 e 1977) e Vergnaud (1990, 1990, 2004 e 2009) contribuem para 

esclarecer a necessidade de se vincular a construção do conhecimento à vida real 

do aluno. “Destacando que a forma de organização da ação docente não é 

puramente social, mas reside também sobre como as crianças se apropriam das 

diversas relações” (VERGNAUD, 2004, p. 103), assim, vincular os conhecimentos 

sistematizados com a realidade do aluno é primordial na ação docente para formar 
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conceitos.  

Tanto Vygotsky (2010) como Piaget (1977), ao tratarem da formação de 

conceitos, ressaltam a necessidade da solução de um problema através do 

conhecimento que se deseja construir. Dessa forma, é no movimento de 

interiorização que passa pelo processo de tomada de consciência da própria ação, 

por meio da linguagem e imagens mentais, que, por fim, converge na formação do 

conceito, permitindo “ligar e interpretar esses dados de observação” (PIAGET, 1977, 

p. 210). 

No grande grupo, durante a troca dos saberes individuais surgiram ideias 

para efetuar a conexão com o cotidiano do aluno. Dentre essas, se registrou a 

utilização da situação de poluição que se encontra o rio que atravessa o bairro e 

ações de proteção, a vida dos indígenas hoje e o uso de documentários que tratem 

de questões ambientais. Os cursistas experienciaram que permitir a livre exposição 

do que se sabe permite germinar sugestões para alcançar a vida real dos alunos por 

meio do conhecimento sistematizado. Pode-se, assim, estabelecer uma ligação 

entre o conhecimento escolar e o conhecimento cotidiano e, por consequência, 

auxiliar na construção do conhecimento e na formação do conceito desejado em 

Ciências Naturais.  

O indicador 3 (APÊNDICE N) apresenta a utilidade do curso de 

formação continuada para auxiliar a docência em Ciências Naturais que vise a 

construção de conhecimento e formação de conceitos na visão dos cursistas. 

Esse indicador emergiu da entrevista final e do Grupo Focal, quando os cursistas 

expressaram uma substancial mudança em como prepararão suas aulas depois do 

curso. Eles compreenderam que é necessário construir o conhecimento e formar 

conceitos em Ciências Naturais junto aos alunos, para um ensino crítico e reflexivo.  

P1 expressou que o “curso deixou claro que tudo que nos rodeia é 

também Ciências Naturais e quando não se sabe o conteúdo deve-se antes de tudo 

buscar informações necessárias para embasamento de uma aula satisfatória”. Já 

para P3 “foi uma novidade a construção de conhecimentos e formação de conceitos 

como apresentado no curso, como resultado de uma atividade complexa, em que 

todas as funções intelectuais básicas podem ser desenvolvidas. O curso foi de 

grande proveito”.  

No Grupo Focal assim se expressou uma professora e supervisora, “o 

curso passou a visão do todo, na contextualização, mas como supervisora me sinto 
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impotente em relação aos outros professores”. O P6, que no início usava 

expressões como ‘passar o conteúdo’, mencionou que “entendeu o que é questionar 

o convencional, pois se não fizer isso não se transforma a visão de mundo do aluno, 

com essa nova visão dentro dessa concepção abrange a vida real”.  

No presente trabalho entende-se que muito precisa ser feito como suporte 

à formação continuada para que essa possa ser profícua em auxiliar os professores 

na ação docente, construindo conhecimentos e formando conceitos em Ciências 

Naturais. Nesse contexto, percebe-se que o uso do blog pode contribuir para suprir 

as questões de conteúdo, com textos para pesquisa e vídeos para utilização, com 

sistema de busca facilitada, sendo uma ferramenta a mais no fazer pedagógico. 

De forma geral, os cursistas compreenderam que se deve levar em conta 

o meio em que a criança vive sua experiência individual e somente aí fazer a relação 

com o conceito propriamente dito, de forma a produzir a construção do 

conhecimento escolar e a formação do conceito. 

Vygotsky, Piaget e Vergnaud entendem a grande importância em se 

formar conceitos e isso ocorre por relacionar os conhecimentos prévios do aluno 

com os conhecimentos escolares, sua vida além-muro escolar. Esta conexão se 

estabelece desde cedo, antes mesmo da aquisição do código escrito. 

Analogamente, Lorenzetti e Delizoicov (2001) reforçam a ideia de que o objetivo 

comum para o ensino de Ciências Naturais é ler e interpretar a sociedade cada vez 

mais tecnológica em que vivem. 

 

A definição de alfabetização científica como a capacidade de o indivíduo ler, 
compreender e expressar opinião sobre assuntos que envolvam a Ciência, 
parte do pressuposto de que o indivíduo já tenha interagido com a educação 
formal, dominando, desta forma, o código escrito. Entretanto, 
complementarmente a esta definição, e num certo sentido a ela se 
contrapondo, partimos da premissa de que é possível desenvolver 
uma alfabetização científica nas Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental, mesmo antes do aluno dominar o código escrito. Por 
outro lado, esta alfabetização científica poderá auxiliar significativamente o 
processo de aquisição do código escrito, propiciando condições para que os 
alunos possam ampliar a sua cultura (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 
43, grifo nosso). 

 

A importância na vinculação ao cotidiano do aluno reside na importância 

do conhecimento e/ou conceito a ser desenvolvido fazer parte de um problema que 

o aluno tenha e precisa resolver. Essa afirmação é corroborada tanto por Vygotsky 

(2010) como por Piaget (1977), que se referem à tomada de consciência, conforme 
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abordada por Claparède. Os teóricos explicam que é a transferência do plano da 

ação para o plano da linguagem, isto é, recriá-la na imaginação para que seja 

possível exprimi-la em palavras, quando se faz a ligação ao mundo real da criança, 

essa transferência se dá de forma apropriada a desenvolver o conceito almejado. 

 

5.2.2.2 Ação docente que vise a construção de conhecimentos e formação de 

conceitos em Ciências Naturais 

 

Na categoria B (APÊNDICE O), a ação docente foi objeto da análise de 

todo o material, evidenciando que os professores cursistas compreenderam que é 

necessário mudar a prática docente se o objetivo é promover a alfabetização 

científica, construindo conhecimentos e formando conceitos em Ciências Naturais 

nos anos inicias.   

O indicador 1, da categoria B, depreende a necessidade de vincular o 

conhecimento científico à realidade do aluno. Demonstrou que os cursistas, 

durante os módulos integrados, puderam compreender que ao se estabelecer a 

conexão entre o conhecimento sistematizado e a realidade do aluno permite-se a 

construção do conhecimento escolar que propicia ao aluno compreender seu 

entorno. 

Os professores cursistas P1 e P6 enfatizaram que quando se mostra que 

os povos vivem de acordo com o clima e estabelecem seus costumes, esta é uma 

forma da Astronomia influenciar a vida no Planeta, pois o plantio, o período de caça 

e a pesca são ações vinculadas aos tempos marcados por estações do ano. Assim 

se expressaram: 

 

Fica fácil explicar por que aqui é calor e os EUA é frio, do mesmo lado da 
terra. O Xadrez mais desenvolvido na Europa porque é muito frio, esporte 
interno, enquanto aqui os esportes populares são ao ar livre. (P9) 
Os povos se adaptam ao lugar. Em lugares muito quentes entendemos por 
que o povo é mais vagaroso. (P6)  
Os nossos índios têm hábitos de clima quente. (P8) 
Por exemplo, o movimento de translação, no que interfere na vida das 
pessoas? Astronomia assim influencia. (P2) 
Os povos vivem de acordo com o clima. Definem como se alimentam e 
vestem. (P1) 

 
No MI2 sobre a fotossíntese, a partir da abordagem sobre o Fluxo de 

Energia, modifica toda uma visão de mundo e se leva mais a sério as questões 
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ambientais, pois versa sobre o sistema biótico do Planeta, a manutenção da vida e a 

interdependência desse sistema. A P2, que é uma professora de práticas 

diferenciadas, inova tanto na escolha de temas quanto na forma didática de ministrar 

suas aulas, e utilizou a alta do feijão para tratar das questões do clima e como isso 

influencia na alimentação. Criou-se um vínculo sólido com o conhecimento, 

extrapolando a mera questão da cadeia alimentar e da alimentação saudável. A P2 

assim se posicionou sobre sua prática: “no ano passado trabalhei a questão do 

feijão, começando por uma conversa que a criança teve com os pais. Foi uma ampla 

discussão, trouxeram a questão da chuva, do clima, foi produtivo”. 

Já no MI3, a ação do homem na perspectiva CTSA, esse liame com a 

realidade fez com que os cursistas refletissem que vai além de apenas listar a ação 

do homem. Os professores se posicionaram: 

 

A criança acha que o leite vem da caixinha. (P1) 
Hidropônico não usa agrotóxico – mas usa outros insumos químicos. (P6) 
A Indústria cria a necessidade. (P8) 
Preciso comprar... não interessa se vou precisar. (P11) 
A Terra não tem tempo de se recuperar. (P5) 
Muita gente, muita poluição. (P1) 
Como os peixes, não dá tempo de se reproduzir, tira, tira. (P2) 
Trazem a questão do índio. Conceito de caçar e matar. (P5 e P7) 
Saber como são produzidas as coisas evita que nós usemos se não é 
reciclado, se usa trabalho escravo, o caso do perfume almíscar e outras 
questões importantes. (P8) 
Professores conversam sobre o rio que atravessa o Bairro e o trabalho que 
pode ser feito com os alunos.  
Por exemplo, explorar a alimentação instantânea e o efeito sobre nós. (P8) 

 

As considerações dos professores evidenciam que compreenderam a 

contextualização da disciplina, como as questões se conectam e se influenciam, 

indo além de uma lista do que o homem faz, assim, percebeu-se a conexão entre 

causa e efeito, e questões como consumo e produção exagerada foram abordadas.  

No MI4, o tema foi a produção artificial de energia. P7 fez uma conexão 

interessante com o mundo moderno e mencionou que “a energia mantém o mundo 

moderno, mas a que preço?”. Seguem as falas dos professores: 

 

É interessante discutir que a produção de energia mantém o mundo 
moderno, mas a que preço? Trazer documentários de fácil compreensão 
para que eles entendam o todo. (P7) 
A energia solar é preciso apresentar aos alunos, na internet tem muitas 
opções que não são tão caras, mas o interessante é trazer os pais para a 
escola, uma feira de Ciências por exemplo. (P8) 
Tudo que causa desiquilíbrio. (P3) 



120 

 

Energia nuclear ainda produz menos impacto. (P6) 
A hidroelétrica causa um impacto muito grande. (P8) 
Perigo é a negligência humana em todos os sentidos. (P8 e P11) 

 

Observa-se que os professores passaram a compreender a dimensão de 

se vincular à realidade do aluno e como isso influencia a compreensão do entorno 

propiciando a alfabetização científica. Essa vinculação à realidade foi explorada na 

fundamentação teórica apresentada, embasada na teoria de Vygotsky (1984, 1996, 

2010), Piaget (1999, 1977, 1999) e Vergnaud (1998, 1990, 2004, 2009). Os três 

teóricos afirmam a necessidade de vincular o conhecimento a ser construído com 

um problema, uma questão da realidade do aluno.  

O indicador 2 da categoria B abrange a compreensão de que a escolha 

da metodologia didática influi na construção de conhecimento e formação de 

conceitos. Durante os quatro módulos integrados ficou claro que os professores 

compreenderam essa questão, uma vez que em todos foi utilizado a PHC, destacou-

se o uso dos documentários e textos para a PSI e para a Problematização.  

 

Sou conteudista também, mas é preciso ligar à vida real da criança, a 
dinâmica ajudou a ter um outro olhar, é de forma simples, trabalhosa, pois 
não temos costume. Vídeos, a questão é ligar com o real. (P7) 
Porque através destes conhecimentos podemos propor mudanças, 
transformando a prática educativa em uma ação efetiva para que o ensino 
consiga transpor as dimensões do espaço escolar. Entretanto, em nossas 
práticas não conseguem se desvencilhar das práticas que estão arraigadas 
no seu cotidiano. Sentem necessidade de melhoria da qualidade do ensino, 
porém a maioria não sabe como fazê-lo. (P8) 
A metodologia utilizada foi de grande ajuda, pois, mostrou novas formas de 
se ensinar Ciências de um modo mais atrativa e mais próxima da vida 
cotidiana da criança. (P1) 
Propiciada por meio de leitura dirigida e orientação da professora Sorai 
estabelecendo relações do conteúdo com o cotidiano. (P2) 
Ficou claro no curso, você começou com os textos e vídeos, e o 
conhecimento foi sendo construído. (P1) 
Nossa capacidade de argumentação é difícil, porque não somos 
acostumados a isso. (P1) 
A metodologia foi apresentada de forma simples e na linguagem que os 
alfabetizandos dos anos iniciais possam compreender. (P11) 
Pela dialética proporcionada, ressignificando alguns conceitos, 
oportunizando a comparação com nossa prática diária. (P9) 

 
Essas foram algumas respostas em relação à pergunta direta sobre a 

metodologia, evidenciando que a experiência dos cursistas durante a formação 

continuada foi produtiva no sentido de se utilizar uma metodologia voltada à 

construção do conhecimento e formação de conceito, uma vez que tal metodologia 

permite a aproximação do conteúdo com a vida real do aluno.  
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Nessa pesquisa entende-se que uma metodologia que possibilite o 

acesso à construção de conhecimento e propicie a utilização desse para 

compreender o entorno que se está inserido, deve ser utilizada na ação docente 

para a formação de conceitos, no caso em Ciências Naturais.   

Utilizou-se com os cursistas a metodologia da Pedagogia Histórico Crítica 

que, no dizer de Gasparin (2002), a define em três palavras-chaves: prática – teoria 

– prática, ou seja, a partir da prática social, questionar e analisar a ação cotidiana, 

buscando conhecimento teórico do que aconteceu, o que se tornará um guia para a 

nova ação/transformação. Durante este processo foram coletadas as seguintes falas 

dos professores, no MI1: 

 

Estou aprendendo a usar a PHC. (P4) 
A metodologia utilizada foi de grande ajuda, pois mostrou novas formas de 
se ensinar Ciências de um modo mais atrativo e mais próxima da vida 
cotidiana da criança. (P1) 
Os vídeos estimulam a discussão e nos faz pensar que o que sabíamos não 
era tão correto assim. (P3) 
Propiciada por meio de leitura dirigida e orientação da Professora Sorai 
estabelecendo relações do conteúdo com o cotidiano. (P2) 
A Pedagogia Histórico Crítica auxilia para esta formação de conceitos. (P4)  
Esclareceu o significado da palavra conceito o qual exige conhecimento 
prévio, representar ideias mais abstratas e cognitivas, lembrando que a 
experiência individual da criança e a aprendizagem em sala contribuem 
para a formação dos conceitos.  (P4) 
Ficou claro o que é alfabetizar cientificamente. (P5) 

 

Fica evidente que o objetivo de compreensão que a metodologia 

influencia na formação de conceitos foi vivenciado pelos cursistas.   

No MI2, sobre a Fotossíntese e o Fluxo de Energia, também foram 

registradas interessantes observações sobre a importância da metodologia que visa 

o desenvolvimento do conceito em Ciências Naturais e que sua escolha é de grande 

importância.  

 

Esclareceu dúvidas, ampliou conhecimentos, deu sugestões para aplicação 
em sala. (P1) 
Esclarecendo mitos sobre a verdadeira fotossíntese e as relações da 
mesma com a cadeia e a teia alimentar. (P2) 
Com base nos filmes e textos ficou fácil perceber os nossos equívocos de 
entendimento. (P5) 
O uso de slides e a explicação da professora ampliaram conhecimentos a 
respeito do tema, também foi oportunizado a aplicação na prática escolar. 
(P8) 
Sim, os filmes e o texto motivaram a discussão. (P9) 
Foi esclarecedora, a aula do Módulo Integrado expositiva bem apresentada 
e com aprendizado de conhecimentos novos. (P11) 
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Se nós soubéssemos o que sabemos agora, o planejamento interdisciplinar 
que já fazemos teria ficado completo, não sabíamos sobre essa dimensão 
do fluxo de energia. (P5 e P7) 

 

A Pedagogia Histórico Crítica propicia a construção do conhecimento 

vinculado à realidade do discente. Através de vídeos e leituras sobre o tema deu-se 

o movimento dinâmico entre o conhecimento empírico (visão caótica do todo) e o 

conhecimento científico (proporcionado pelo ambiente escolar). Desta forma, os 

cursistas experimentaram na prática este fazer pedagógico, isto é, na sua própria 

compreensão na construção do conhecimento e formação de conceitos em Ciências 

Naturais. Os professores expressaram que a criança pode compreender os 

conceitos em Ciências Naturais através desta prática: 

 

Esclareceu o significado da palavra conceito o qual exige conhecimento 
prévio, representar ideias mais abstratas e cognitivas, lembrando que a 
experiência individual da criança e a aprendizagem em sala contribuem 
para a formação dos conceitos. (P4) 
Forneceu parâmetros orientativos para basear o desenvolvimento de temas 
e implantar o conceito de alfabetização científica de forma prática e criativa 
no contexto escolar nas séries iniciais. (P6) 
Pela troca de “saberes” entre professor/aluno, propiciada pelos momentos 
onde tivemos a oportunidade de discorrer nossos “saberes”. (P9) 
Com esta metodologia entendo que a criança é capaz de aprender 
conceitos científicos. (P11) 

 

A aproximação com a realidade propicia a tomada de consciência que 

favorece a construção de conhecimentos e a formação de conceitos, conforme 

Piaget e Vygotsky. Vygotsky (2010) relaciona a tomada de consciência à 

internalização do conceito e à apreensão de que ele faz parte de um sistema. Já 

Piaget vê na tomada de consciência a origem do processo de formação de conceitos 

(BECKER, 2010).  

O indicador 3 da categoria B evidencia a compreensão de que a 

organização dos conteúdos para o curso auxiliou na construção de 

conhecimento e formação de conceitos em cada módulo integrado. 

Como este assunto foi abordado na pesquisa final e no Grupo Focal 

temos uma visão do todo. Algumas falas resumem bem o que os cursistas 

entenderam da proposta: 

 

Vygotsky fala do meio muito, dando aula pensei nisso essa semana, sobre a 
fotossíntese, revi meus conceitos, aquela concepção antes do curso, agora 
levo em conta o que os alunos trazem. Fiz uma pesquisa o que sabem 
sobre a fotossíntese, levei passear no entorno. (P2) 
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Será que estou no caminho certo. Fiz o planejamento num livrinho sobre 
uma historinha do bolo, desde o grão sair da lavoura até a industrialização e 
os valores alimentares. Fiz de forma interdisciplinar. Tratar do campo, 
cidade, estou vendo com outro olhar como tratar o aluno. Fiz uma sequência 
dando prosseguimento na aula da estagiária sobre história, liguei com o livro 
didático que tem a história do Walter que tem uma horta. (P5) 
Agora consigo ver de forma total, vejo tudo que pode ser esgotado no tema, 
estávamos no planejamento sobre a linha do tempo, queriam fragmentar... 
não era possível, mas argumentação é complicada. Não viram o potencial 
exploratório. Hoje consigo aprofundar mais a questão da contextualização e 
Ciências de forma mais funcional. (P7) 
Muitas das vezes não é muito tranquilo, mas sempre que podemos 
devemos interligar os conteúdos com o nosso dia a dia, assim fica mais fácil 
dos pequenos conseguir entender na sua própria realidade. Precisa definir o 
tratamento a ser dado ao conteúdo que será ensinado e, depois, tomar as 
decisões didáticas e metodológicas necessárias para que o ambiente de 
aprendizagem contextualizada seja eficaz. (P7) 

 

O discurso dos cursistas confirma a compreensão de que a organização 

dos conteúdos, a metodologia e o como abordar as questões em Ciências Naturais 

para os anos iniciais influi diretamente na construção de conhecimentos e na 

formação de conceitos. Cabe ressaltar que P2 já é uma professora de práticas 

diferenciadas que pode agregar à sua prática novos conhecimentos por meio da 

formação continuada.  

Uma vez que para a construção do conhecimento e a formação de 

conceitos é necessário vincular a realidade do aluno, conforme exposto na 

fundamentação teórica da presente pesquisa, a organização deste conhecimento 

deve, portanto, acompanhar essa vinculação. Tal organização deve ser compatível 

com a realidade a ser compreendida, propiciando a alfabetização científica.  

Dessa forma, escolher bem os textos e vídeos para disparar as 

discussões é o objetivo deste indicador, mostrando aos cursistas a necessidade de 

um bom embasamento teórico para, consequentemente, poder aplicar uma 

metodologia que visa a formação do conceito, o que ficou denotado nas falas, pois 

entenderam que é preciso uma preparação para propiciar a construção e 

internalização do conceito em Ciências Naturais.  

Conforme exposto na fundamentação teórica, conceitos só são 

construídos se um problema for resolvido, utilizando o conceito a ser formado. 

Dessa maneira, entende-se que seria necessário que os professores vivenciassem a 

experiência de ter conceitos construídos e revisitados, procedendo assim à 

construção desses. Essa experiência vivida pelos cursistas facilita a percepção de 
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como a ação docente pode ser realizada buscando a formação de conceitos em 

Ciências Naturais.  

Os cursistas expressaram que seus próprios conhecimentos e conceitos 

em relação às Ciências Naturais foram revisitados e/ou modificados, e que isso só 

ocorreu, pois, os conteúdos foram organizados num crescente de importância e 

abrangência da vida do ser humano. Esse processo se deu através de uma prática 

pedagógica que forneceu acesso à construção de um conhecimento, que, embora 

sempre estivesse à disposição, eles, como professores, haviam compreendido de 

forma inadequada. Isso se deu por uma formação inicial deficitária ou ação de 

professores que desconheciam essa visão de alfabetização científica. 

  

Foi uma forma que abrangeu tudo que tinha de trabalhar. Embora já 
trabalhasse de forma interdisciplinar, eu não me aprofundava nos temas, o 
curso fez com que eu mudasse esta concepção. (P5) 
Hoje na faculdade estou vendo Ciências Naturais, abriu muito minha visão, 
hoje entendo as práticas do projeto de Ciências de forma completa. (P3) 
Conceito de contextualização eu não tinha, hoje visualizo uma abrangência 
maior, hoje nós, no Brasil, o currículo é fechado, material didático fechado, 
hoje aprendi que o COMO trabalho é que faz toda a diferença, gerando 
conceitos. (P6) 
Lembro-me da minha carreira acadêmica, professores que passavam a 
matéria sem se preocupar com o COMO. (P10) 
Se os meus alunos todos não entendem o problema é do professor, mas o 
professor não revê suas práticas. (P5) 
O pacto o ano passado, mandou 5 experiências para aplicar com a turma, 
mas sem fundamentação, reproduzimos o que faziam conosco. Penso que 
se o ano passado tivéssemos tido este curso, o rendimento seria muito 
melhor. Exige mais de nós como professores, pois não temos o 
conhecimento, a P5, fez uma apostila do projeto do bolo, exige mais, mas 
dá melhores resultados. (P1) 
Agora consigo ver de forma total, vejo tudo que pode ser esgotado no tema, 
estávamos no planejamento sobre a linha do tempo, queriam fragmentar... 
não era possível, mas argumentação é complicada. Escolhemos as 
matérias de jornal que você escolheu o que ouvi é não é do meu conteúdo. 
Não viram o potencial exploratório. Hoje consigo aprofundar mais a questão 
da interdisciplinaridade e ciências de forma mais funcional. (P7) 
Os alunos não têm visão do todo. (P1) 
Letramento é para a vida toda. (P5) 
Letramento é processo. (P1) 

 

As falas evidenciam que houve uma revisão nos conhecimentos que os 

professores tinham, não só na disciplina de Ciências Naturais, mas em relação a 

‘como’ trabalhar esses conteúdos de forma a construir conhecimentos. Algumas 

considerações sobre os cursistas são necessárias. P5, por exemplo, foi estagiária no 

projeto de Ciências elaborado e aplicado por essa pesquisadora. P10 tem magistério 

e cursa Pedagogia. Já P6 tinha uma visão totalmente tecnicista da ação docente, 
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utilizava termos como ‘passar o conteúdo e dar o conteúdo’, entretanto, 

compreendeu que o como trabalhar faz toda a diferença na construção do 

conhecimento.   

 

5.3 As contribuições do curso de formação para a construção de conhecimentos e 

formação de conceitos 

 

A aferição na análise, de acordo com Bardin (1977), foi possível, pois os 

cursistas expressaram de forma ampla as contribuições do curso de formação 

continuada na construção de conhecimentos e na formação de conceitos em 

Ciências Naturais para os anos iniciais.  

 

INDICADOR: 
CATEGORIA A - Formação para 
docência em Ciências Naturais 

JUSTIFICATIVA 

1. Percebe a necessidade da 
aquisição de conhecimento, por 
parte do docente, sobre o conceito 
desejado.  

 Formação Inicial não abrangeu; 

 Formação Continuada deficitária; 

 Livro didático com saberes mitigados; 

 É necessário conhecer para promover a 
aprendizagem. 

2. Vincula os conhecimentos 
sistematizados no ensino de Ciências 
com a realidade do aluno. 

 Falta de conhecimento sobre a matéria gera 
dificuldade na transposição; 

 Compreender que a dificuldade existe, 
auxilia a corrigir.  

3. Observa que o curso de formação 
continuada é útil como auxílio à 
docência visando a construção de 
conhecimento e conceitos em 
Ciências Naturais. 

 O curso foi produtivo, permitiu rever o 
conceito dos próprios cursistas; 

 O curso permitiu a experiência pessoal para 
os cursistas na construção de conhecimento 
e formação de conceitos em Ciências 
Naturais. 

INDICADOR: 
CATEGORIA B - Ação docente visa 

a construção de conceitos e 
formação de conceitos em 

Ciências Naturais. 

JUSTIFICATIVA 

1. Depreende a necessidade de 
vincular o conhecimento científico 
à realidade do aluno.  

 Ficou claro, sem esta vinculação com a 
realidade não se constrói o conhecimento; 

 Aproximar o conhecimento escolar do aluno 
significa levar em consideração o que ele 
tem como conhecimento prévio. 

2. Compreende que a escolha da 
metodologia didática influencia na 
formação do conceito 

 A metodologia é condição integrante do 
processo de construção de conhecimento; 

 É necessária uma metodologia que aproxime 
o conhecimento escolar do dia a dia do 
aluno; 

 A PHC mostrou-se eficaz nesse sentido, os 
cursistas experimentaram como se dá a 
aproximação do conhecimento com a 
realidade do aluno.  
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3. Concebe que a organização dos 
conteúdos para o curso em 
Ciências Naturais auxiliou na 
formação do seu conceito em cada 
Módulo Integrado. 

 O curso relacionou os conteúdos numa 

forma crescente, além do básico; 

 Os vídeos e textos utilizados para 

embasamento da PSI permitiu uma visão 

não compartimentada do conteúdo. 

 Quadro 6 – Ocorrência dos Indicadores  
 Fonte: A Autora (2017). 

 

O Quadro 6 demonstra, de forma compacta, todas as contribuições que o 

curso de formação continuada propiciou aos cursistas em relação a uma prática 

docente com vistas a construir conhecimentos e formar conceitos em Ciências 

Naturais nos anos iniciais, as quais possam ser utilizadas para compreender e 

explicar o entorno que abarca a vida real do aluno. 

A principal contribuição é a de levar em consideração o que a criança traz 

como ponto de partida para iniciar a abordagem científica de um determinado 

conteúdo. A metodologia Pedagogia Histórico Crítica foi utilizada como um meio 

eficaz na aproximação do real da criança. A transposição do conceito para o real do 

aluno é dependente do conhecimento do docente acerca dos conteúdos de 

Ciências. Acima de tudo, há a valorização do enfoque científico para os alunos dos 

anos iniciais, evidenciando a potencialidade de se construir conhecimentos e formar 

conceitos, desde que este conhecimento esteja próximo à realidade do aluno. 

Com base nas informações acostadas nos Apêndices N e O, foi 

perceptível que os cursistas tomaram consciência da limitação dos conhecimentos 

de Ciências Naturais que eles próprios têm, o que é um primeiro passo para 

modificar a ação docente e buscar conhecimentos de forma correta. Durante as 

aulas dos Módulos Integrados foi cogitado um grupo de estudos para ampliar os 

conhecimentos em Ciências Naturais dentro do currículo dos anos iniciais praticado 

na Municipalidade. 

Os cursistas evidenciaram a compreensão da necessidade de vincular o 

conteúdo ao real da criança e ainda trocaram ideias ricas sobre como dar o enfoque 

científico às situações cotidianas dos alunos.  

A metodologia PHC forneceu subsídios para a aproximação da realidade 

da criança, bem como na forma de problematizar de maneira que se precisasse do 

desenvolvimento do conceito para a resolução do problema. Uma vez que os 

cursistas vivenciaram esta prática na revisão e construção dos seus próprios 

conceitos, ficou mais palpável a ação docente a ser aplicada em sala de aula com a 
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finalidade de formação de conceitos em Ciências Naturais. Conforme 

fundamentação teórica exposta nessa dissertação, os cursistas apreenderam a 

dimensão da resolução do problema com o conceito a ser desenvolvido e a 

formação deste.  

De forma geral, as expressões dos cursistas reforçam a limitação dos 

conhecimentos em Ciências Naturais, bem como a dificuldade na transposição dada 

esta defasagem. Entretanto, os cursistas compreenderam que é possível abranger 

os conteúdos de forma a atender o desenvolvimento de conceitos, embora esta ação 

implique em um empenho pessoal para ampliar conhecimentos.  

A apreensão do como fazer foi notória. Os cursistas puderam perceber 

um rumo, se assim se pode dizer, nas suas ações, com uma intencionalidade de 

formar conceitos em Ciências Naturais. Compreenderam que a vinculação com o 

cotidiano do aluno permite a expressão desses e, por meio de uma problematização 

adequada, propicia o acesso ao conhecimento com o enfoque científico que consinta 

em utilizar o conceito desejado para se resolver a questão, favorecendo assim a 

alfabetização científica através da formação do conceito.  

O processo de como se dá a construção do conhecimento e os passos 

importantes a serem tomados na condução desse foram vividos por cada um dos 

cursistas. Os Apêndices N e O elencam as mais variadas manifestações e não 

deixam dúvidas de a necessidade do docente experimentar, na prática, o que 

vivenciam seus alunos ao construir conhecimentos e formar conceitos em Ciências 

Naturais.  

Além de vivenciar este processo, foi apresentada a teoria que embasou a 

presente pesquisa de forma que os cursistas pudessem compreender o porquê da 

ação docente nesses moldes.  

Algumas expressões dos cursistas em relação ao indicador 3 da 

Categoria A (observar que o curso de formação continuada é útil como auxílio à 

docência visando a construção de conhecimento e conceitos em Ciências 

Naturais) evidenciam a tomada de consciência sobre o que foi abordado: 

 

O Curso deixou claro que as Ciências é tudo que nos rodeia, e quando não 
sabemos o conteúdo devemos, antes de tudo, buscar informações 
necessárias para embasamento em uma aula satisfatória. (P1) 
A formação de conceitos como apresentado no curso, como resultado de 
uma atividade complexa, em que todas as funções intelectuais básicas 
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podem ser desenvolvidas. Neste contexto eu ainda não tinha noção. O 
curso foi de grande proveito. (P3) 

 

A tomada de consciência sobre a construção de conhecimentos e a 

formação de conceitos em Ciências Naturais ser um processo ficou clara nas falas 

selecionadas nos Apêndices N e O sobre o indicador 3 da Categoria B (conceber 

que a organização dos conteúdos para o curso em Ciências Naturais auxiliou na 

formação do seu conceito em cada Módulo Integrado): 

 

Conceito de contextualização eu não tinha, hoje visualizo uma abrangência 
maior, hoje nós no Brasil, o currículo é fechado, material didático fechado, 
hoje aprendi que o COMO trabalho é que faz toda a diferença, gerando 
conceitos. (P6) 
Não importa a quantidade de coisas que mostre o que importa é 
conhecimento que a criança constrói e o conceito que a criança forma.  A 
questão é ligar com o real da vida da criança.  A visão de mundo, por menor 
que seja a criança traz. E partimos disso. (P2) 
Sem dúvida depois do curso podemos perceber que a formação de 
conceitos que a criança constrói no seu dia a dia, ou seja, as suas próprias 
experiências que devem ser colocadas em conta, quando vamos passar 
algum conteúdo para eles em sala de aula, partir deste para o 
conhecimento escolar. (P5) 
Devemos antes de tudo observar as linhas gerais e seguir apenas uma linha 
de raciocínio e ir ligando um conteúdo no outro para tudo fazer sentido e 
não apenas passar conteúdo fragmentando, que muitas das vezes eles não 
vão conseguir entender da melhor maneira possível, e nós como 
professores sempre aprimorar nossos conhecimentos. (P3) 

 

Na fala dos professores é possível observar a evolução crescente quanto 

ao uso da metodologia e quanto à percepção da limitação da formação, mas que é 

possível implementar práticas inovadoras desde que se esteja disposto a buscar 

alternativas que tornem o processo de ensino-aprendizagem produtivo e eficaz. 

As falas dos cursistas analisadas durante as 20 horas presenciais, bem 

como as atividades no blog para o curso de formação continuada, evidenciaram uma 

tomada de consciência acerca da necessidade de melhorar a formação docente, 

buscando alternativas para a construção do conhecimento e a formação de 

conceitos em Ciências Naturais nos anos iniciais.  
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CONCLUSÃO 

 

A gênese dessa pesquisa foi identificar, após anos de magistério, tanto 

para os anos iniciais como na graduação em Pedagogia, a formação deficitária para 

a ação docente no ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais e a possibilidade de 

se suprir tal deficiência nos cursos de formação continuada.  

Ao se retomar o problema colocado no início da pesquisa que consiste 

em quais são as potencialidades de um curso de formação continuada para a 

construção de conhecimento e formação de conceitos no ensino e 

aprendizagem em Ciências Naturais nos anos iniciais, são necessárias algumas 

considerações de como os objetivos foram atingidos e as dificuldades no percurso.  

Com o intuito de buscar a reposta ao problema, iniciou-se uma pesquisa 

nos trabalhos que foram produzidos em 18 anos de realização do Encontro Nacional 

de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC). Após a análise dos trabalhos 

levantados, foi encontrado um gap em relação a como a construção de 

conhecimentos e a formação de conceitos em Ciências Naturais nos anos iniciais 

tem sido abordada no ENPEC. Optou-se pelo aporte teórico de Vygotsky, Piaget e 

Vergnaud para se considerar a questão.  

Numa visão global, Vergnaud (2004, p. 100) expressa que Vygotsky “vê 

na criança pequena o reflexo da interação social e da influência da escola. Piaget vê 

na criança o jogo de operações de pensamento em situações [...] de pontos de vista 

possíveis”. Atualmente, a educação deveria considerar estas duas posições e 

propiciar oportunidades que levem à tomada de consciência e a consequente 

construção de conhecimentos e formação de conceitos em Ciências. 

Vygotsky (2010) entende que o professor deve ter uma ação docente que 

propicie à criança a construção do conhecimento e a formação do conceito, por meio 

de um processo com o fenômeno até esse se tornar uma construção da criança. 

Nesse caso, “o processo de desenvolvimento dos conceitos não termina, mas está 

apenas começando” (VYGOTSKY, 2010, p. 250). 

Tanto Vygotsky (2010) como Piaget (1997) relacionam a tomada de 

consciência à internalização do conhecimento construído ou à formação do conceito 

e entendem que a tomada de consciência faz parte desse processo. Nesses termos, 

Piaget e Vygotsky se apoiam nos estudos de Claparède em relação à tomada de 

consciência. 
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Durante o processo de construção de conhecimento ou formação de 

conceito, a criança lança mão de novas maneiras de solucionar um problema posto, 

ampliando assim os conhecimentos prévios e a formação de conceitos. Ao realizar 

isso, a criança, segundo Becker (2010), passa da “ação à operação” no processo de 

tomada de consciência, recompondo no campo conceitual o que adquiriu no campo 

da ação. 

Vergnaud (1990) ratifica essa posição ao explicar que o conceito não 

pode ser reduzido a sua definição e enfatiza a necessidade das situações problemas 

para a construção de conhecimentos e a formação de conceitos. O autor reafirma, 

através de seus estudos, que os processos de construção de conhecimentos e 

formação de conceitos têm origens na infância, portanto, é necessário exercitar as 

operações intelectuais.  

Após a escolha do aporte teórico para embasar o posicionamento 

apresentado na presente pesquisa sobre a construção de conhecimento e a 

formação de conceitos em Ciências Naturais para os anos iniciais, iniciou-se o 

percurso de desenvolvimento e aplicação do Curso de Formação Continuada.   

Nesse percurso, a primeira dificuldade foi a limitação do questionário 

inicial em levantar de forma mais completa a compreensão que os professores 

participantes da pesquisa (48,8% da rede municipal de ensino) tinham sobre a 

docência em Ciências Naturais com foco na construção de conhecimentos e 

formação de conceitos. Esse fato precisou ser sanado no primeiro Módulo Integrado 

do curso e propiciou um material substancial para análise.  

Essa análise demonstrou que antes do Curso de Formação Continuada 

os professores tinham práticas tecnicistas e com resquícios de comportamentalismo, 

apresentavam dificuldades em compreender a construção de conhecimentos e a 

formação de conceitos em relação à aprendizagem e como vincular o conhecimento 

escolar com a realidade do aluno.  

A discussão sobre a formação para a docência em Ciências Naturais 

trouxe as nuances pertinentes à formação docente, seja ela inicial ou continuada, 

ressaltando-se a complexidade da formação de professores que envolve um campo 

amplo, da formação epistemológica à ação docente. Essa formação passa pela 

competência didática, compromisso ético, conhecimentos sólidos disciplinares, no 

caso, Ciências Naturais, e a realização da conexão com a realidade do aluno. Tais 
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particularidades deveriam ser consideradas em todo o processo de formação do 

professor.  

Carvalho e Gil-Perez (1993, p. 11) esquematizam as necessidades 

formativas do professor de Ciências, como “conhecer a matéria a ser ensinada, 

questionar o ‘senso comum’, adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem 

das ciências, analisar o ‘ensino tradicional’ e saber avaliar”.  

Briccia e Carvalho (2016, p. 4) mencionam “que apenas a formação inicial 

e a pequena inserção de Ciências [...] não têm sido suficientes para inserir o 

professor em conhecimentos” como as novas metodologias, os conhecimentos da 

disciplina e outros tantos conhecimentos específicos para a ação docente.  

A necessidade da formação continuada foi ratificada por essas autoras 

como meio de suprir essa defasagem para a docência em Ciências Naturais, bem 

como meio de permitir aos professores vivenciar essa prática didática diferenciada. 

Ao expressar que “passar pela situação de ensino como aprendiz, observando sua 

própria prática, [...] são passos fundamentais para que o professor ou professora 

possam desenvolver sua segurança no trabalho com a disciplina” (BRICCIA; 

CARVALHO, 2016, p. 4) trazem a reflexão para os cursos de formação continuada.  

Embora se ofertem cursos de formação continuada no município de 

Quatro Barras – PR, o formato é diferente do aqui proposto, pois não permite essa 

inserção no processo de ensino-aprendizagem. O formato que se pratica ainda é 

voltado para técnicas e aplicações de métodos de ensino, sem, no entanto, vincular 

o aporte teórico com a formação para a ação docente objetivada. Uma mudança na 

proposta e no formato dos cursos ofertados seria um caminho a ser seguido, 

apontando a mudança na ação didática e visando a construção de conhecimento e a 

formação de conceitos em Ciências Naturais, bem como a alfabetização científica.  

Somente uma mudança no formato dos cursos de formação continuada 

com vistas à necessidade de inserção na área do conhecimento em Ciências 

Naturais e a tomada de consciência de que é forçosa uma mudança na metodologia 

da ação docente possibilitaria uma sensível mudança no dia a dia da sala de aula. 

Uma segunda dificuldade observada foi a duração do curso. O ideal seria 

uma ampliação da carga horária, dividida em 80% presencial e 20% à distância. 

Assim, seria possível que os professores aplicassem em sala de aula os 

conhecimentos adquiridos durante o curso, avaliando a sua ação docente, 

verificando os limites e as dificuldades encontradas, e retomando-as na continuidade 
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do curso. Entretanto, o formato escolhido foi o possível para a realização no 

Mestrado Profissional, deixando um caminho aberto para prosseguir nas pesquisas 

de maneira mais abrangente, com análise de resultados e na busca de alternativas 

para a implementação da ação docente no ensino de Ciências Naturais para os anos 

iniciais.  

O Mestrado Profissional permitiu que experimentasse uma evolução no 

saber em relação a como se produz o conhecimento científico e o que influencia 

essa produção. Também propiciou um aprofundamento nos estudos em relação à 

construção de conhecimentos e à formação de conceitos com vistas à alfabetização 

científica nos anos iniciais.  

O blog criado especificamente para ministrar as aulas do Curso de 

Formação Continuada e como aporte de consulta para os professores prepararem e 

pesquisarem para as aulas de Ciências Naturais mostrou-se profícuo. Houve uma 

interação não só com os cursistas, mas com os professores da municipalidade que 

utilizaram essa ferramenta.  

Durante a realização do curso foi coletado o material para análise, o 

corpus da pesquisa. Após a análise chegou-se a duas categorias e seis indicadores 

que permitiram aferir que a experimentação, por parte dos cursistas, na construção 

de conhecimentos e na formação de conceitos, propiciou que reconhecessem a 

necessidade de se preparar para a docência em Ciências Naturais, principalmente 

em relação aos conhecimentos específicos da disciplina.  

Os Apêndices N e O listam as falas dos cursistas e essas demonstram 

uma tomada de consciência da limitação dos conhecimentos de Ciências Naturais 

que eles próprios têm. Isso motivou uma mudança de postura em relação ao 

planejamento de suas aulas. Uma das potencialidades aventadas foi que os próprios 

cursistas revisitaram seus conceitos e perceberam uma deficiência no que 

pensavam que sabiam a respeito de determinados conteúdos.  

O indicador 1 percebe a necessidade da aquisição de conhecimento, por 

parte do docente, sobre o conceito desejado, e o indicador 2 vincula os 

conhecimentos sistematizados no ensino de Ciências com a realidade do aluno. Da 

Categoria A evidenciaram a necessidade de se suprir a possível defasagem dos 

conhecimentos em Ciências Naturais. Já o Indicador 3 observa que o Curso de 

Formação Continuada é útil como auxílio à docência visando a construção de 
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conhecimento e conceitos em Ciências Naturais, e demonstrou as potencialidades 

do curso para que isso se efetive.  

Já na Categoria B, os indicadores 1, 2 e 3 enumeraram três importantes 

contribuições oriundas do curso de formação de professores visando a construção 

de conhecimentos e a formação de conceitos em Ciências Naturais para os anos 

iniciais.   

A primeira, decorrente do indicador 1, depreende a necessidade de 

vincular o conhecimento científico à realidade do aluno, a necessidade de vinculação 

com os conhecimentos prévios e com a realidade dos alunos. Os cursistas 

compreenderam que sem essa vinculação não se constrói o conhecimento.  

A segunda, desinente do indicador 2, compreende que a escolha da 

metodologia didática influencia na formação do conceito. Os cursistas 

compreenderam que a metodologia escolhida é parte integrante do processo que 

aproxima o conhecimento escolar do dia a dia do aluno. No caso do curso utilizou-se 

a Pedagogia Histórico Crítica que demonstrou ser produtiva com os cursistas, 

permitindo que esses pudessem vivenciar o processo de construção do 

conhecimento em Ciências Naturais.  

A terceira foi a possibilidade de compreender que a organização dos 

conteúdos e a escolha de vídeos e textos permitem uma visão não compartimentada 

do conteúdo, possibilitando uma ação docente profícua para a construção de 

conhecimento e a formação de conceitos em Ciências Naturais para os anos iniciais. 

Essa contribuição decorreu do indicador 3, que concebe que a organização dos 

conteúdos para o curso em Ciências Naturais auxiliou na formação do seu conceito 

em cada Módulo Integrado.  

As potencialidades do Curso de Formação Continuada para a construção 

de conhecimento e a formação de conceitos no ensino e aprendizagem de Ciências 

Naturais nos anos iniciais foram demonstradas dentro da pesquisa e estudos 

realizados.  

Ainda, a presente dissertação tem o objetivo de incentivar pesquisas 

adicionais vinculadas ao ensino de Ciências Naturais para os anos iniciais, pois, 

conforme a fundamentação teórica tomada por base, a possibilidade de construir 

conhecimentos e formar conceitos desde os anos iniciais é real e produtiva, desde 

que a metodologia utilizada e o conhecimento da disciplina por parte dos 
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professores propiciem essa construção, conforme demonstrado com os cursistas 

que participaram do curso de formação.   
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APÊNDICE A – Questionário Inicial 

PESQUISA DE CAMPO - MESTRADO FORMAÇÃO CONTINUADAET-UTFPR 

*Obrigatório 

1. ESCOLARIDADE * 

o Magistério + Outra Formação 

o Magistério + Pedagogia 

o Pedagogia 

2. PÓS-GRADUAÇÃO * 

o Sim – na área da Educação 

o Sim – área diversa da educação 

o Não 

3. TEMPO DE MAGISTÉRIO * 

o De 0 a 5 anos. 

o De 5 e 1 mês a 10 anos. 

o De 10 e 1 mês a 20 anos. 

o Mais de 20 anos. 

4. Em um mundo sob constante mudança é preciso formar jovens que tenham papel 

ativo na construção de seu conhecimento, renovando os saberes continuamente. “O 

mais importante é formar habilidades. Não importa a lista de conteúdos aprendidos, 

se a pessoa não souber aprender, ela vai acabar ficando desatualizada”. * 

o Concordo totalmente. 

o Concordo parcialmente. 

o Discordo parcialmente. 

o Discordo totalmente. 

5. É necessário estabelecer delimitações entre as representações que a criança 

tem da realidade, e que são desenvolvidas graças ao papel decisivo desempenhado 

pelo trabalho do seu próprio pensamento, e aquelas que nasceram sob a influência 

determinante dos conhecimentos que lhe vieram do meio em que vive e que ela 

assimilou, as quais se reúnem em um sistema único de conceitos. * 

o Concordo totalmente. 

o Concordo parcialmente. 

o Discordo parcialmente. 

o Discordo totalmente. 

6. “A ciência escolar torna-se algo muito distante de suas ocorrências jornalísticas, e 

os alunos parecem incapazes de compreender minimamente não a solução, mas 
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até a própria formulação dos problemas de que se ocupam os cientistas, de 

vislumbrar o significado dos resultados que alcançam”. * 

o Concordo totalmente. 

o Concordo parcialmente. 

o Discordo parcialmente. 

o Discordo totalmente. 

7. Aprender o significado de uma palavra-conceito exige obviamente um 

conhecimento prévio de seus correspondentes referentes mais sofisticados do que 

outras formas de aprendizagem referencial, uma vez que aprender o significado da 

palavra-conceito difere, num aspecto importante, da aprendizagem do significado 

de palavras que não representam conceitos. * 

o Concordo totalmente. 

o Concordo parcialmente. 

o Discordo parcialmente. 

o Discordo totalmente. 

8. O Ensino de Ciências pode ser facilitado pela elucidação da ideia conceitual 

expressa no significado de cada termo, assim é necessário que se associe o 

conhecimento popular tradicional culturalmente construído historicamente às 

referências e abordagens científicas e terminológicas a eles relacionados. * 

o Concordo totalmente. 

o Concordo parcialmente. 

o Discordo parcialmente. 

o Discordo totalmente. 

9. Em relação aos conceitos aborda os processos cotidianos, a experiência 

individual da criança, a aprendizagem em sala de aula, contribuem para dois tipos 

de conceitos, conceitos espontâneos e os conceitos não-espontâneos, que se 

relacionam e se influenciam constantemente. Assim, os conceitos espontâneos e 

os conceitos não-espontâneos não se conflitam; pertencem a um mesmo processo, 

mesmo que se desenvolvam sob condições externas e internas diferentes e 

causados por problemas diferentes. Na verdadeira formação de conceitos é 

importante unir e separar, a síntese deve combinar-se com a análise. * 

o Concordo totalmente. 

o Concordo parcialmente. 

o Discordo parcialmente. 

o Discordo totalmente. 
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10.  A criança edifica seu conhecimento por meio de experiência ativa, ela vivencia 

os objetos sem formar conceitos, pois estes só aparecerão mais tarde. Através da 

experiência corporal, a criança conhece os objetos com sua ação sobre ele, ela 

atua sobre ele e o manipula, descobre as propriedades materiais que podem ser 

observadas através da visão e da manipulação de tais objetos. Com certo nível de 

abstração, a criança descobre as propriedades físicas de um objeto, mas para 

solidificar esse conceito, precisa-se de uma estrutura organizada da inteligência. * 

o Concordo totalmente. 

o Concordo parcialmente. 

o Discordo parcialmente. 

o Discordo totalmente. 

11. Em decorrência da objetividade da produção do conhecimento científico, os 

conceitos que expressam tal conhecimento são considerados como sendo 

enunciados que tornam “possível a outras pessoas responderem efetivamente sem 

terem sido pessoalmente expostas a esse mundo”, então se forem expostas ao 

conjunto de atributos ou propriedades que o conceito rotula, ou for dito quer seja 

sobre as leis que regem os fatos ou sobre os atributos ou propriedades que um 

conceito rotula, terão condições ou de constatar ou de entender tudo o que o 

cientista já havia descrito. * 

o Concordo totalmente. 

o Concordo parcialmente. 

o Discordo parcialmente. 

o Discordo totalmente. 

12. Com base na sua experiência profissional como os alunos desenvolvem 

conceitos científicos nas aulas de ciências? * 
Sua resposta: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
15. Se você pudesse escolher um Curso de Formação Continuada, quais Conteúdos 
ou Temas gostaria que fossem abordados para Ciências Naturais? * 
Sua resposta 
___________________________________________________________________ 
 

ENVIAR 
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APÊNDICE B – mapa do site 

https://www.educienciasevida.com  

 

 

 

  

https://www.educienciasevida.com/
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APÊNDICE C – Textos para leitura dirigida 
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APÊNDICE D - Vídeos 
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APÊNDICE E – Atividades para o curso 
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APÊNDICE F – Atividades do texto por módulo 
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APÊNDICE G – Diário de Bordo  
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APÊNDICE H – Questionário Final 
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APÊNDICE I – Questões Grupo Focal 

 

1. Desses quatro módulos, das aulas, das leituras, dos vídeos – Como você 

entende agora a Formação de conceitos? 

2. O que chamou atenção em relação a dinâmica do curso? 

3. Acha que seria possível aplicar a mesma dinâmica em sala de aula? 

4. O que muda na sua prática a partir deste novo enfoque sobre formar 

conceitos em Ciências Naturais? 
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APÊNDICE J – MÓDULO INTEGRADO 1 

A Astronomia e a Vida na Terra 

Quadro: Sequência explicativa do módulo 

Módulo Integrado 1 (Parte1): Proposta Didática 
Conteúdos, metodologia, recursos e objetivos. 

Conceitos a serem desenvolvidos. 

CONTEÚDOS 
METODOLOGIA - ESTRATÉGIA 

DIDÁTICA 
RECURSOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

/INTENCIONALIDADE 

Apresentação dos 
Resultados da 
Pesquisa do 
entendimento dos 
professores sobre 
a alfabetização 
científica. (60’) 

 

 

Grupo Focal: Morgan (1997) 
define grupos focais como uma 
técnica de pesquisa que coleta 
dados por meio das interações 
grupais ao se discutir um tópico 
especial sugerido pelo 
pesquisador. Também utilizado 
como um recurso para 
compreender o processo de 
construção das percepções, 
atitudes e representações sociais 
de grupos humanos (VEIGA; 
GONDIM, 2001).  

 Multimídia 
 Filmadora 
 Diário de 

“Bordo” do 
curso 

 Analisar as 
concepções 
apresentadas pelos 
professores sobre o 
processo de 
formação de 
conceitos e a sua 
relação com a 
realidade do aluno. 

 Discutir a 
importância da 
alfabetização 
científica nos anos 
iniciais. 

 

 

Fonte: A autora ( 2017). 

 

Detalhamento da Módulo Integrado 1 (Parte 1): (60’) - Explicação da dinâmica 

do curso 

 A primeira parte foi dedicada a esclarecer questão a questão da pesquisa inicial, de 

forma a propiciar a discussão a respeito da percepção dos professores cursistas 

sobre a construção de conhecimentos e formação de conceitos.  

Levantar a Prática Social Inicial (PSI), com as seguintes questões: 

 

PSI: 

 O que entende por construção ativa de conhecimento? 

 Por que estabelecer delimitações entre as representações que a criança tem 
da realidade – conceitos cotidianos? 

 Por que aproximar a ciência acadêmica da ciência ensinada na escola? 

 Por que aprender o significado de uma palavra-conceito exige obviamente um 
conhecimento prévio?  

Durante a P.S.I. os docentes se expressaram livremente sobre o que entendiam  
do processo de ocnstrução de ocnhecimento e formação de conceito e Ciências 
Naturais. Permitir que os docentes se expressem livremente.  
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Problematização: Como desenvolver os conceitos em Ciências nos anos iniciais.  

Instrumentalização: discussão das questões da entrevista de forma pontual.  

Catarse: Apresentar o desafio para que a cada aula no diário de bordo os docentes 

participantes do curso, discutam e elaborem ideias de como propiciar a construção 

de conhecimento e formação de conceitos em acordo com o visto nos módulos 

integrados.  

Prática Social Final: de posse dos diários de bordo devidamente preenchidos 
(individualmente, aula a aula por meio virtual no blog) a Prática Social Final deste 
assunto será realizada ao final do curso, no último dia de aula, com um relatório 
englobando todas as apreensões dos professores, quando se fará a 
complementação dos entendimentos expostos pelos docentes. 

Voltar às questões iniciais e abordar sob a ótica do conhecimento apreendido. 

 

Módulo Integrado 1 (Parte 2): Proposta Didática 
Conteúdos, metodologia, recursos e objetivos. 

Conceitos a serem desenvolvidos. 

CONTEÚDOS 
METODOLOGIA 

ESTRATÉGIA 
DIDÁTICA 

RECURSOS 

 

OBJETIVOS 

/INTENCIONALIDADE 

 Conteúdo Astronomia 
(160’): 
o Os Planetas; 
o A Terra e a Lua; 
o Estações do Ano; 

 Texto: Alfabetização 
Científica no contexto 
das séries iniciais. 
(LORENZETTI; DELIZOICOV, 
2001); 

 

 Corrente 
Sociointeracionista 

Tendência 
Materialismo histórico 

Método:  

Pedagogia Histórico 
Crítica  

 Utilização 
de vídeos; 

 Texto; 
 Filmadora; 
 Diário de 

“Bordo” do 
curso.  

 
 Analisar o conteúdo 

envolvido com foco 
na Formação do 
Conceito em 
Astronomia e a 
relação com a 
realidade do Aluno. 

 Discutir a importância 
da alfabetização 
científica nos anos 
iniciais. 

 

Conceito: A vida ao redor do planeta determinada pelo clima, estações.  
Contagem do tempo. Relação entre os astros e as marés.  

Fonte: A autora(2017). 

 

Questões problematizadoras (PHC): 

1. Prática Social Inicial: Como trabalhariam o conteúdo de Astronomia? 

o Permitir que os docentes se expressem livremente – “brainstorn” anotar 

ideias. 
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2. Problematização: Como trabalhar o conteúdo de forma a vincular com a 

realidade do aluno e alcançar a formação de conceitos? 

 

3. Instrumentalização: Filmes e conteúdo, que estão disponíveis no blog, 

acompanhado de sugestões de trabalho em sala.  

o Utilização de vídeos: 

o Os planetas e suas órbitas; 

o O efeito estica e puxa espacial (Lua-Terra – Sol); 

o As estações do ano – e a vida. 

Leitura do Texto: Alfabetização Científica no contexto das séries iniciais. 

    Questões para a leitura antecipada – atividade à distância: 

o Como os autores classificam a alfabetização científica? 

o Qual a relação da educação escolar e a alfabetização científica? 

o Por que alfabetizar nos anos iniciais? 

 

4. Catarse: Discussão sobre quais são os conhecimento e formação de conceitos 

que precisam ser construídos em relação a Astronomia – mediação entre o 

exposto nos filmes vistos no blog, o conteúdo dos livros, eficácia na construção 

do conceito.  

o Como vincular ao dia-a-dia do aluno o conteúdo estudado. 

 

5. Prática Social Final: Como trabalhariam a Astronomia após o sugerido e tratado 

em sala? Breve discussão – elucidar dúvidas. 

o Vincular os povos e os costumes ao clima e às estações do ano; 

o A contagem de tempo e a vida na terra – índios, calendários – realidade do 

ser humano; 

Registrar no diário de bordo, individualmente o que foi importante para auxiliar 
na Formação de conceitos. (http://www.educienciasevida.com/) 

 

Lembrar aos alunos da tarefa à distância no Blog, para o Módulo 2 que são a 
leitura dirigida e responder ao questionário, assistir a vídeos devidamente 
identificados para o módulo, os quais serão objeto da Prática Social Inicial e da 
Etapa de Instrumentalização.  

 

http://www.educienciasevida.com/
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Referências: 

SAVIANI, D. Educação: do senso comum a consciência filosófica. 18. ed. Revista – 
Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 

GASPARIN, J. Uma didática para a pedagogia Histórico-Crítica. 3ª ed. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2002. 

VEIGA, L; GONDIM, S. M. G. A utilização de métodos qualitativos na ciência política 
e no marketing político. Opinião Pública, v. 7, n. 1, p. 1-15, 2001.  

Texto de apoio: 

LORENZETTI, L.; DELIZOICOV, D. Alfabetização científica no contexto das séries 
iniciais. Ensaio Pesquisa em educação em Ciências, v. 3, n. 1, p. 37-50, 2001. 

Vídeos:  

Fenômenos das Marés – Disponível em https://youtu.be/VQyBe9xy66g 

Sistema Solar – Disponível em https://youtu.be/aJhEMg934TU 

Sistema Solar 2 – Disponível em https://youtu.be/w0WgwTUzgFg 

Estações do Ano: Disponível em https://youtu.be/RO96GftpMfg  
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APÊNDICE K – MÓDULO INTEGRADO 2 

A Fotossíntese e o Fluxo de Energia 

Quadro: Sequência explicativa do módulo 

Módulo Integrado 2: Proposta Didática 
Conteúdos, metodologia, recursos e objetivos. 

Conceitos a serem desenvolvidos. 

CONTEÚDOS 

 

METODOLOGIA 
- ESTRATÉGIA 

DIDÁTICA 

RECURSOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
/INTENCIONALIDADE 

 Um tema para Ensino de 
Ciências? (KAWASAKI; 
BIZZO, 2000) 

 Conteúdo Fotossíntese  
 Fluxo de Energia; 
 Cadeia e Teia alimentar; 
 Alimentação dos seres 

vivos. 

  

 

Corrente 
Sociointeracioni
sta 

Tendência 
Materialismo 
histórico 

Método:  

Pedagogia 
Histórico  Crítica 

 Texto; 
 Utilização 

de vídeos; 
 Filmadora; 
 Diário de 

“Bordo” do 
curso. 

 Fornecer subsídios 

ao docente para 

compreensão o 

conteúdo envolvido 

com foco na 

Formação do 

Conceito da 

Fotossíntese e 

Cadeia Alimentar 

como Fluxo de 

Energia, suas 

implicações e a 

relação com a 

realidade do Aluno. 

 Conceito: Fotossíntese e o Fluxo de Energia, manutenção da vida. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Detalhamento da Módulo 2: (220’) – Fotossíntese, Fluxo de Energia, Cadeia e Teia 
alimentar. 

1. Prática Social Inicial:  

Iniciar pelo texto -  Fotossíntese: um Tema para o Ensino de Ciências? (Tarefa à 

distância realizada para o Módulo Integrado 2: leitura dirigida e responder ao 

questionário, assistir a vídeos devidamente identificados para o módulo, os quais 

serão objeto da Prática Social Inicial e da Etapa de Instrumentalização.)  -  

“brainstorn” anotar ideias como trabalhar o tema. 

 

o Como professores polivalente, ou seja, responsáveis por trabalhar todas as 

disciplinas nos anos iniciais, é tranquilo se fazer uma abordagem que 

consiga contemplar as situações do dia-a-dia dos alunos fora do ambiente 

escolar, no tocante às Ciência Naturais, por exemplo a importância da 

fotossíntese para a vida? 
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2. Problematização: Como trabalhar a temática Fotossíntese de forma 

interdisciplinar, vinculando com a realidade do aluno e promover a formação de 

conceitos? 

 

3. Instrumentalização: Filmes e conteúdo disponíveis no blog, acompanhado de 

sugestões de trabalho em sala.  

o Sistematizar o conhecimento com base no texto lido e filmes. 

o Fotossíntese; 

o Fluxo de Energia; 

o Cadeia Alimentar e  

o Energia no Universo.  

 

4. Catarse: Discussão sobre quais são os conceitos que precisam ser construídos 

em relação a fotossíntese – mediação entre o exposto nos filmes, o conteúdo 

dos livros, eficácia na construção do conceito.  

o Permitir que os professores se expressem de forma a complementar 

entendimentos. 

o Como vincular ao dia-a-dia do aluno o conteúdo estudado. 

 

5. Prática Social Final: Como trabalhariam a fotossíntese após o sugerido e 

tratado em sala? Breve discussão – elucidar dúvidas. Permitir a expressão dos 

professores. 

o Retomar a questão inicial: Por que a Fotossíntese é importante para os 

seres vivos? 

o Analisar sob a ótica do conhecimento adquirido a relação da fotossíntese 

com a manutenção da vida no planeta; 

o Observar a interdependência dos sistemas mantidos pela Fotossíntese e a 

ação do ser humano; 

o Ações que preservem os elos do fluxo de energia. 

o Registrar no diário de bordo, individualmente, o que foi importante para 

auxiliar na Formação de conceitos. 

 

Referências: 
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Texto de apoio: 

KAWASAKI, C. S.; BIZZO, N. M. V. Fotossíntese: um tema para o ensino de 
Ciências. Química Nova na Escola, v. 12, n. 11, p. 24-29, 2000. 
 
Vídeos:  

Fotossíntese – Disponível em 

https://youtu.be/Xm9y2SvPN1U?list=PLJIlGyGTKUaMNiN-B5mwdHcfBMkp6DYLJ 

Fluxo de Energia - Disponível em https://youtu.be/qO3yasOJgNA?list=PLJIlGy 

GTKUaMNiN-B5mwdHcfBMkp6DYLJ 

Cadeia Alimentar - Disponível em  https://youtu.be/FDnZCxDfsOQ 

Energia no Universo - Disponível em 
https://youtu.be/CkLiB5byhF4?list=PLJIlGyGTKUaMNiN-B5mwdHcfBMkp6DYLJ  
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APÊNDICE L – MÓDULO INTEGRADO 3 

 

Ação do homem – Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) 

Quadro: Sequência explicativa do módulo 

Módulo Integrado 3: Proposta Didática 
Conteúdos, metodologia, recursos e objetivos. 

Conceitos a serem desenvolvidos. 

CONTEÚDOS 
METODOLOGIA - 

ESTRATÉGIA 
DIDÁTICA 

RECURSOS 

 

OBJETIVOS 
/INTENCIONALIDADE 

 
 Conteúdo O homem modifica 

seu meio, CTSA: 
 

 Processos de desertificação; 

 O “Progresso” e o problema 
da falta de água; 

 O homem e o lixo – 
Consumismo; 

 Preservação da vida. 
 

 

 

Grupo Focal 

Corrente 
Sociointeracionista 

Tendência 
Materialismo 
histórico 

Método:  

Pedagogia 
Histórico Crítica  

 

 Texto; 
 Utilização 

de vídeos; 
 Filmadora; 
 Diário de 

“Bordo” do 
curso. 

 Promover a 

compreensão do 

conteúdo envolvido 

com foco na 

Formação do 

Conceito da ação do 

homem e a vida na 

terra -a relação com a 

realidade do Aluno. 

 Analisar a utilização 
da Pedagogia 
Histórico Crítica como 
ferramenta  para 
desenvolver 
Conceitos nos alunos, 
vinculando com a vida 
além-muro escolar. 

 

 Conhecimento construído: Ação do Homem e a manutenção da vida no planeta – Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). 

 

Detalhamento da Módulo Integrado 3: (220’) – A Desertificação, o “progresso” e a 

falta de água, produção de lixo e o consumismo, a preservação da vida.  

 

1. Prática Social Inicial:  

o Debater a Leitura Dirigida o texto do professor Gasparin (Tarefa à distância 

realizada para o Módulo Integrado 3): Com base na leitura do texto e nos 

vídeos disponíveis no blog, realizar a atividade no blog como suporte para  

P.S.I e etapa da Instrumentalização.  

o Realizar brainstorm -  como propor atividades em sala de aula, para que o 

aluno alcance a compreensão da sua realidade e como pode influir nela, 

principalmente em questões que envolvam o progresso, a sociedade e a 

preservação ambiental? 
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o Durante a troca de ideias listar as contribuições dos cursistas sobre como 

ligar o conhecimento sistematizado e a realidade do aluno além-muro 

escolar. 

 

2. Problematização: Como trabalhar a abordagem CTSA dentro de sala de aula 

abrangendo as Ciências Naturais? 

 

3. Instrumentalização: Filmes e conteúdo, acompanhado de sugestões de 

trabalho em sala, os quais estão disponíveis no blog. 

o Com base no conteúdo estudado na atividade a distância promover a 

instrumentalização. 

o Abordar os conhecimentos da ação do homem sob o aspecto da CTSA   

na  apresentação de power point, abrangendo o processo de 

desertificação, poluição, consumismo e a falta d’água.  

 

4. Catarse: Discussão sobre quais são os conceitos que precisam ser construídos 

– mediação entre o exposto nos filmes, o conteúdo dos livros, eficácia na 

construção do conceito - Ação do Homem e a manutenção da vida no planeta - 

CTSA.  

o Permitir que os professores se expressem livremente e complementar 

entendimentos. 

o Como vincular ao dia-a-dia do aluno o conteúdo estudado. 

 

5. Prática Social Final: Quais seriam as mudanças necessárias na prática docente 

para trabalhar a abordagem CTSA desenvolvendo o conceito de que a ação do 

homem influi diretamente no ambiente. 

Registrar no diário de bordo, individualmente, o que foi importante para 

auxiliar na Formação de Conceitos. 

 

Referências: 

Texto de apoio: 
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GASPARIN, J. L.; PETENUCCI, M. C. Pedagogia histórico crítica: da teoria à prática 
no contexto escolar. Disponível O ensino jurídico e a pedagogia histórico-crítica, 
1984. 
 
Vídeos:  

O “Progresso” e o a falta de água: Disponível em https://youtu.be/9v0kxhcWViY  

Guerra D'água: Disponível em https://youtu.be/P7SntBpPhLE  

O Ser Humano, o Lixo: Disponível em https://youtu.be/9UiF2NF1_fE   

Consumismo: Disponível em https://youtu.be/5XqfNmML_V4  

Preservação da Vida:  

Reciclar: Disponível em https://youtu.be/1Jks8tPJdAk  

Exemplo de preservação: Disponível em https://youtu.be/blEA-MIVIB8 
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APÊNDICE M – MÓDULO INTEGRADO 4 

Produção de Energia Elétrica 

Quadro: Sequência explicativa do módulo 

Módulo Integrado 4: Proposta Didática 
Conteúdos, metodologia, recursos e objetivos. 

Conceitos a serem desenvolvidos. 

CONTEÚDOS 
METODOLOGIA 
- ESTRATÉGIA 

DIDÁTICA 
RECURSOS 

 

OBJETIVOS 
/INTENCIONALIDADE 

 

Conteúdo Produção de Energia 
Elétrica: 

 Fontes de Energia Elétrica e o 
meio ambiente: 
 Hidroelétrica; 
 Eólica; 
 Nuclear; 
 Solar. 

.  

 

 

 

Grupo Focal 

Corrente 
Sociointeracio-
nista 

Tendência 
Materialismo 
histórico 

Método:  

Pedagogia 
Histórico 
Crítica  

 

 Texto; 
 Utilização 

de vídeos; 
 Filmadora; 
 Diário de 

“Bordo” do 
curso. 

 Promover discussão 
para o docente 
compreender o que 
está envolvido na 
Formação do 
Conceito e a relação 
com a realidade do 
Aluno. 

 Discutir a 
importância da 
questão dos 
conceitos cotidianos 
na alfabetização 
científica nos anos 
iniciais. 

 

 Conceito construído: Ser humano agente de mudança e conservação do meio. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Detalhamento da Módulo Integrado 4: (220’) – Produção de Energia 

 

1. Prática Social Inicial:  

o Debate LOPES, Alice Ribeiro Casimiro. Conhecimento escolar: ciência e 

cotidiano. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999. (Tarefa à distância realizada 

para o Módulo Integrado 4): Com base na leitura do texto e nos vídeos 

disponíveis no blog, realizar a atividade no blog como suporte para  P.S.I e 

etapa da Instrumentalização. 

o No Módulo 4, tem-se o conteúdo de Produção de Energia Elétrica e com a 

abordagem das diversas formas de produção e a relação com o meio 

ambiente.   

o Permitir que os docentes se expressem livremente sobre como formar 

conceitos em Ciências Naturais – Produção de Energia Elétrica, de forma a 

vincular com o dia a dia do aluno.  
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2. Problematização: Quais aspectos devemos considerar no processo de 

formação de conceitos em ciências nos anos Iniciais? 

 

3. Instrumentalização:  

o Vídeos assistidos na atividade à distância e sistematizar o conhecimento, 

vídeos disponíveis no Blog, Guia Atividades/Curso. – Fazer Vínculo com a 

Fala.  

o Apresentar Formação de Conceitos para os Teóricos Piaget, Vygotsky e 

Vergnaud, apresentação de power point.  

 

4. Catarse: Discussão sobre quais são os conceitos que precisam ser construídos 

– mediação entre o exposto nos filmes, o conteúdo dos livros, eficácia na 

construção do conceito - Ser humano agente de mudança e conservação do 

meio.  

o Permitir que os professores se expressem de forma a complementar 

entendimentos. 

o Como vincular ao dia-a-dia do aluno o conteúdo estudado e o abordado nos 

Módulos do Curso. 

 

5. Prática Social Final: Como, individualmente, vê hoje a formação de Conceitos 

em Ciências Naturais e a importância da presença desta prática nos anos 

iniciais? 

 

o Registrar no diário de bordo, individualmente, o que foi importante para 

auxiliar na Formação de Conceitos.  

o Avaliação Final do Curso mediante debate e preenchimento do 

questionário no blog. 

 

Referências: 

 

Texto de apoio: 
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LOPES, A. Ribeiro Casimiro. Conhecimento escolar: ciência e cotidiano. Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 1999. 
 
Vídeos:  

 

Fontes de Energia Renovável, Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ssy 
po7hJVA4&feature=youtu.be 

Fontes de Energia Não-Renovável, Disponível em https://www.youtube. 
com/watch?v=Sg2ihWBmVs&feature=youtu.be 

Hidroelétrica, Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=3xshEp2AIBY 
&feature=youtu.be 

Eólica, Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=6Fc3V0-ZA7k&feature= 
youtu.be 

Nuclear, Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=AmKfL_ixWPY&fea 
ture=youtu.be 

Solar, Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=IAQD7NJjGvk&feature 
=youtu.be 
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APÊNDICE N – CATEGORIA A E INDICADORES 

 
 

Categoria A: FORMAÇÃO PARA DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS NATURAIS 
 

INDICADOR 1 Percebe a necessidade da aquisição de conhecimento, por parte do 

docente, sobre o conceito desejado  

 

 

MI1: Astronomia  
 
Os professores P1, P4, P2, P5 e P6 se posicionaram por elencar que a formação universitária é 
deficiente, no caso do Curso de Pedagogia, que os livros didáticos vêm com conteúdos 
excessivamente resumidos ou ausentes e que a busca de conhecimento deve ser constante, 
expressaram-se assim em relação ao MI1: 
 
A Universidade fica em cima da teoria didática não passa o conteúdo, aprendi com os vídeos 
sobre as marés. O vídeo chama atenção da criança (P1). 

 
No texto – Leonir, fala sobre adquirir conceitos do que o ser humano vai enfrentar na vida, na 
escola carece de coisas como laboratório, recurso da sala de aula o vídeo, ainda longe da 
realidade do aluno, de campo, enriquecimento cultural está longe do aluno (P2). 

 
Quando questionados como aprenderam sobre a Astronomia e as Estações do ano os 
professores P6, P8 e P11, colocaram umas expressões interessantes no tocante a não 
apresentação de que o sistema está em constante movimento, demonstrando claramente uma 
prática tradicional. 
 
Aprendemos igual no livro didático, um planeta atrás do outro. (P6) 
 
Tudo bonitinho num quadradinho. (P8) 
 
O ensino de astronomia era redondinho. (P11) 

 
 

MI2: Fluxo de Energia - Fotossíntese 
 
Ressaltando que a formação inicial é deficitária em relação às Ciências Naturais e à 
metodologia, assim se expressam alguns professores: 
 
Equívoco que eu tinha, planta respira? (P9) 
 
O texto dá um enfoque diferente ao processo de fotossíntese, trabalha integrado. (P6) 
 
Aprendemos em gavetinha e não conseguimos ensinar de outra forma. (P1) 
 
Não tinha a noção correta da ligação de teia, cadeia alimentar e Fluxo de Energia. (P2) 
 
O livro didático apresenta separado, confuso e só estanque. (P7, P8 e P11) 
 
Primeira vez que vi numa representação de cadeia alimentar o sol. Porque faz parte. O livro não 
apresenta a ligação da fotossíntese, manutenção da energia, da vida. (P5) 

 
 

MI3: Ação do homem na perspectiva CTSA 
 
Ressaltam os professores a necessidade de complementar o conhecimento que têm do tema e 
a necessidade de não usar o livro didático como única fonte. 
 
Transformação do meio, método antigo- Livro Didático, (P1) 
Partimos de um texto, mas não avança. (P5) 
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MI4: Produção de Energia Elétrica 
 
Mencionam de forma geral que os conhecimentos recebidos, tanto no Magistério, como no 
Ensino Médio e ainda na formação universitária, não dão conta de abranger o assunto, assim 
mencionam a importância da formação continuada. 
 
Não sabia nada de energias alternativas, somente da forma superficial que o livro didático 
coloca. (P6) 
 
A energia solar (P8) 

 
INDICADOR 2: Vincula os conhecimentos sistematizados no ensino de ciências com a 
realidade do aluno  
 

 
MI1: Astronomia 
 
Deixam claro que não conhecer bem o conteúdo dificulta esta transposição, pois as vezes o 
professor não tem isso claro, mas trocam ideias criativas de contextualização.  
 
Não é não saber, não ligamos à vida real. (P5) 

O “ponto” pode ser explorado com base na realidade do aluno, aí ele expõe o que sabe e é 
possível corrigir erros de entendimento. (P5) 

Menciona que o ano passado trabalhou a questão do feijão, começando por uma conversa que 
a criança teve com os pais. Foi uma ampla discussão trouxeram a questão da chuva, do clima... 
foi produtivo. Sobre porque subiu o preço. (P2) 

Influência dos fenômenos astronômicos na vida das pessoas, as estações que favorecem o 
plantio, a incidência dos raios solares em uma determinada região do país, as constelações e as 
orientações dos povos antigos.  Mas não fazemos isso por não sabermos como. (P2) 

 
O sistema solar, os movimentos dos planetas afetam nossa vida. (P3) 

 
Estabelecer relação entre o ensino-aprendizagem, objetivando formar cidadãos críticos, levando 
em conta o meio em que vivem e o que elas assimilam, despertar uma visão interdisciplinar. 
(P4) 

 
A influência da astronomia na vida da terra (P9) 

 
Sim aprendi fatos que simplesmente desconhecia. Então passar para o dia a dia da criança sem 
o conhecimento é muito difícil. (P9) 

 
Essa prática de vincular a realidade não é clara para nós professores. (P8) 
 
 
 

MI2: Fluxo de Energia - Fotossíntese 
 
Ressaltam a importância da transposição para que o aluno compreenda o conceito e o 
conhecimento envolvido, mas que a dificuldade reside no conhecimento que o docente tem das 
Ciências Naturais.  
 
Fluxo de energia é importante para a vida. (P8) 

 
Todos precisam de energia. (P5) 
 
Serve para compreendermos o entorno social melhor, entender a notícia do jornal. (P2) 
 
Se agirmos diferentes dos nossos professores, formaremos alunos mais críticos mais espertos.( 
P5) 
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Professor é difícil de assumir que não sabe.( P1) 
 
Menciona o caso de uma professora que dava texto, dava o ponto, fazia 15 perguntas, dava a 
prova só mudava de lugar e deixava o aluno copiar na prova. (P5) 
 
Acredito que a parte mais difícil seria explicar a fonte de energética, porém com o vídeo seria 
possível à compreensão pelos alunos. (P2) 
 
Sim, porque ainda sinto a ciência como um conhecimento científico que não domino tão bem 
quanto gostaria. (P1) 
 
Sim. Por que a formação acadêmica não supre todo o conhecimento para transmiti-lo aos 
alunos, falta formação continuada nesse respeito. Fluxo de Energia, por exemplo, é importante 
e isso muda o modo de ver o entorno social e o Planeta, muda a relação da nossa percepção 
dos níveis tróficos. (P8) 
 
Sim, pois a limitação do conhecimento nos amarra ao exposto no livro didático. (P5) 

 
 
 

MI3: Ação do Homem na perspectiva CTSA 
 
De forma geral trazem assuntos relacionados a vida cotidiana, com base nos filmes 
apresentaram, a questão do consumismo e se há necessidade mesmo de tudo que 
consumimos.  

 

Sim, pois a maioria dos conteúdos de ciências se faz necessário usar recursos visuais e 

experiências para dar realmente significado a aprendizagem do aluno. Muitas coisas são 

distantes da realidade deles. Tornando necessário o uso das mídias e experiências concretas. 

(P2) 

 

As dificuldades são muitas, entre elas a falta de recursos para a prática do professor. (P8) 

 

Acho que devo sempre ter em mente o diálogo com as crianças por que isso é fundamental no 

desenvolvimento deles.( P10) 

 

Desapegar-se do livro didático ajustar o cronograma de ensino.( P6) 
 
Sim, muitas vezes. Não tenho total segurança ainda para trabalhar dessa forma, porém, procuro 
me aperfeiçoar e ir introduzindo à medida que me sinto preparada. (P5) 

 
Saber como são produzidas as coisas evita nós usemos se não é reciclado, se usa trabalho 
escravo, o caso do perfume almíscar. (P8) 
 
o que perturba é saber que é permitido.  (P2) 
 
P8= Aquífero Guarani vendido para França? É verdade? É preocupante.  
 
Livro de Eli, Eliysium filmes que trazem uma realidade.  
Professores conversam sobre o rio que atravessa o Bairro e o Trabalho que pode ser feito com 
os alunos. (P7) 
 

Ficou claro que cada ação do ser humano interfere no equilíbrio do planeta e a sensibilização 

das crianças sobre isso é de suma importância. (P2) 

 

Fica mais fácil formar conceito sobre a ação do homem e o impacto ambiental dela trazendo o 

cotidiano do aluno e o analisando à luz do conceito de preservação do meio-ambiente. (P6) 
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MI4: Produção de Energia Elétrica 
 
 Colocam de forma geral que não conhecemos outro tipo de energia, só a elétrica e não 
compreendemos os impactos da produção hidroelétrica, será que é realmente limpa de menos 
impacto, foram questões abordadas durante o módulo.  
 

Sim, como tudo o que é novo, sentimos insegurança. (P5) 

 

As dificuldades são sempre as mesmas: falta tempo de qualidade bem como melhor preparo por 

parte dos profissionais envolvidos. (P11) 

 

Sim, pois em nosso contexto temos apenas a produção de energia elétrica por meio hidrelétrico. 

Muitas vezes precisamos aprender termos técnicos e tentar aproximar o conteúdo a realidade 

do aluno. (P2) 

 

Em relação a produção de energia não muito pois é algo que está no dia-a-dia deles. (P10) 

 

Sim. A necessidade de usar recursos visuais e outros métodos de ensino se contrasta com a 

dificuldade pessoal de organizá-los e promovê-los. (P6) 

INDICADOR 3: Observa que o curso de formação continuada é útil como auxílio à 
docência visando a construção de conhecimento e conceitos em Ciências Naturais. 

 
Por se tratar de uma pergunta do questionário final (MI1, MI2, MI3 e MI4), os professores se 
expressaram sobre o curso: 
 
O Curso deixou claro que as ciências é tudo que nos rodeia, e quando não sabemos o conteúdo 
para passa para nossos alunos devemos antes de tudo buscar informações necessárias para 
embasamento em uma aula satisfatória.(P1) 
 
Excelente ampliou mais o meu conhecimento (P2) 
 
A formação de conceitos como apresentado no curso, como resultado de uma atividade 
complexa, em que todas as funções intelectuais básicas podem ser desenvolvidas. Neste 
contexto eu ainda não tinha noção. O curso foi de grande proveito. (P3) 
 
Hoje em dia, depois do curso posso definir formação de conceito é um método que vem com 
objetivo de aumentar e adequar nossos conhecimento e habilidades ao longo da nossa vida 
sempre tendo em mente as experiências que as crianças trazem de casa e sempre aprimorar os 
seus conhecimentos. Como professor da educação infantil devemos criar situações comuns ao 
dia-a-dia do aluno e fazer ele interagir ativamente de modo intelectual e afetivo, trazendo o 
cotidiano para a sala de aula e aproximando o dia a dia dos alunos do conhecimento científico. 
(P4) 
 
Como fruto da dialética professor /aluno. (P5) 
 
É um processo de ensino, por meio de atividades estruturadas, com a participação dos 
professores, atribuindo ao estudante abstrações mais formais e conceitos mais definidos do que 
os construídos espontaneamente. (P6) 
A concepção de conceitos seria interiorizar, entender algo que acontece, seu processo, isso o 
curso deixou bem claro. (P7) 
 
Respeitando as fases de desenvolvimento do aluno no ensino fundamental é possível abranger 
de forma prática todo o conteúdo de ciências e ainda ampliar isso incluindo conceitos de outras 
disciplinas a formação de conceitos aproxima, não fragmente o aprendizado.(P8) 
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Vygotsky diz respeito à formação dos conceitos científicos, ocorrido na escola, sendo 
sistematizado por experiências de cunho científico, com maior grau de complexidade. Se esses 
conceitos não forem trabalhados de maneira significativa, não haverá formação de conceitos 
científicos. (P10) 
 
Já no Grupo Focal os professores assim se posicionaram quando questionados sobre o que 
mudaria na prática após os quatro módulos do curso: 
 
Conseguimos ter a visão do todo, na contextualização, mas como supervisora me sinto 
impotente em relação aos outros.( P7) 
Função escolar ampliar a visão de mundo da criança, vinculado ao mundo real.( P5) 
 
Questionar o convencional, pois se não fizermos isso, não transformamos a visão de mundo, a 
tecnologia pode ser usada de modo tradicional, mas com esta nova visão dentro desta 
concepção abrange a vida real.( P6) 
 
Os nossos alunos têm que aprender a serem críticos, para atuar no meio em que vivem. (P5) 
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APENDICE O – CATEGORIA B E INDICADORES 

 
 

 

CATEGORIA B: AÇÃO DOCENTE VISA A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS E A 
FORMAÇÃO DE CONCEITOS EM CIÊNCIAS NATURAIS 

 

INDICADOR 1: Depreende a necessidade de vincular o conhecimento científico à 

realidade do aluno. 
 

 

MI1: Astronomia 

De forma geral os cursistas compreenderam que a construção do conhecimento e formação de 
conceitos em Ciências Naturais precisa vincular-se à realidade do aluno. 

 

Trazer para a realidade do aluno, quando trabalhei com meus alunos o eclipse, fiz exposição, 
usei a laranja, a lanterna e uma bolinha, pra lua, eles entenderam bem, até os alunos que não 
falavam nada, se apressavam em explicar. (P1) 

 

Por exemplo, o movimento de translação, no que interfere na vida das pessoas? Astronomia 
assim influencia. (P2) 

 

O movimento dos planetas, a lanterna eles entendem bem por que o dia e a noite. (P4) 

 

Faz-se a maquete, mas pra gente é difícil a questão da escala. Cumpre o papel da ordem, mas 
a gente sabe que de certa forma está errado. (P3) 

 

Fica fácil explicar por que aqui é calor e os EUA é frio, do mesmo lado da terra. O Xadrez mais 
desenvolvido na Europa porque é muito frio, esporte interno, enquanto aqui os esportes 
populares são ao ar livre. (P9) 

 

Os povos se adaptam ao lugar. Em lugares muito quentes entendemos por que o povo é mais 
vagaroso. (P6) 

 

Os nossos índios têm hábitos de clima quente (P8).  

 

Os povos vivem de acordo com o clima. Definem como se alimentam e vestem (P1) 
 

 

MI2: Fluxo de Energia – Fotossíntese 

Sob a ótica da Alfabetização Científica, conforme exposto no texto de Leonir e Delizoicov (2002) 
os professores compreenderam o vínculo com a realidade do aluno é que auxilia na construção 
de conhecimentos e formação de conceitos. 

 

Serve pra compreendermos o entorno social melhor, entender a notícia do jornal. (P2) 

 

Uma vez assisti uma entrevista de um biólogo que falou que as matas são importantes, mas o 
grosso do Oxigênio vem das algas. (P8) 

 

A crença cultural. Menciona que o ano passado trabalhou a questão do feijão, começando por 
uma conversa que a criança teve com os pais. Foi uma ampla discussão trouxeram a questão 
da chuva, do clima... foi produtivo. (P2) 

 

Unânime: Os professores conversaram sobre ser humilde em admitir que não sabe e é preciso 
aprender a ligar com a realidade. 
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MI3: Ação do homem na perspectiva CTSA 

 

Os cursistas entendem que vincular o conhecimento e o conceito a ser construído é necessário 
para uma educação reflexiva e emancipatória. 

 

Criança acha que o leite vem da caixinha; (P1) 

 

Hidropônico não usa agrotóxico – mas usa outros insumos químicos. (P6) 

 

A Indústria cria a necessidade. (P8) 

 

Preciso comprar... não interessa se vou precisar. (P11) 

 

A Terra não tem tempo de se recuperar. (P5) 

 

Muita gente, muita poluição. (P1) 

 

Com os peixes, não dá tempo de se reproduzir, tira, tira. (P2) 

 

Trazem a questão do índio. Conceito de caçar e matar.(P5 e P7) 

 

Saber como são produzidas as coisas evita que nós usemos se não é reciclado, se usa trabalho 
escravo, o caso do perfume almíscar e outras questões importantes. (P8) 

 

Livro de Eli, Elysium filmes que trazem uma realidade dramática, mas será que distante? (P7) 

Professores conversam sobre o rio que atravessa o Bairro e o trabalho que pode ser feito 
com os alunos.  

Por exemplo, explorar a alimentação instantânea e o efeito sobre nós (P8) 
 

MI4: Produção artificial de energia elétrica. 

 

É interessante discutir que a produção de energia mantém o mundo moderno, mas a que 
preço?  Trazer documentários de fácil compreensão para que eles entendam o todo. (P7) 

 

A energia solar, é preciso apresentar aos alunos, na internet tem muitas opções que não são 
tão caras, mas o interessante é trazer os pais para a escola, uma feira de ciências por exemplo. 
(P8) 

 

Tudo que causa desiquilíbrio. (P3) 

 

Energia nuclear ainda produz menos impacto.(P6) 

 

A hidroelétrica causa um impacto muito grande.(P8) 

 

Perigo é a negligência humana em todos os sentidos. (P8 e P11) 

 

INDICADOR 2: Compreende que a escolha da metodologia didática influência na 
formação do conceito. 
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MI1: Astronomia 

 

Os professores gostaram de como as aulas foram ministradas. 

 

A metodologia utilizada foi de grande ajuda, pois, mostrou novas formas de se ensinar a ciência 

de um modo mais atrativa e mais próxima da vida cotidiana da criança. (P1) 

 

Propiciada por meio de leitura dirigida e orientação da profª sorai estabelecendo relações do 

conteúdo com o cotidiano. (P2) 

 

Os vídeos estimulam a discussão e nos faz pensar que o que sabíamos não era tão correto 

assim. (P3) 

 

Esclareceu o significado da palavra conceito o qual exige conhecimento prévio, representar 

ideias mais abstratas e cognitivas, lembrando que a experiência individual da criança e a 

aprendizagem em sala contribuem para a formação dos conceitos. (P4) 

 

Ficou claro o que é alfabetizar cientificamente. (P5) 

 

Forneceu parâmetros orientativos para basear o desenvolvimento de temas e implantar o 

conceito de alfabetização científica de forma prática e criativa no contexto escolar nas séries 

iniciais. (P6) 

 

De acordo com vídeo apresentado e discussão em grupo. (P7) 

 

Pela troca de " saberes" entre professor / aluno, propiciada pelos momentos onde tivemos a 

oportunidade de discorrer nossos "saberes".. (P9) 

 

A metodologia evidenciou que a criança é capaz de aprender conceitos científicos. (P11) 

 
 

 

MI2: Fluxo de Energia – Fotossíntese 

 

 

Esclarecendo mitos sobre a verdadeira fotossíntese e as relações da mesma com a cadeia e a 
teia alimentar. (P2) 

 

Foi esclarecedora, aula expositiva bem apresentada e com aprendizado de conhecimentos 
novos. (P11) 

 

Esclareceu dúvidas, ampliou conhecimentos, deu sugestões para aplicação em sala. (P1) 

 

O uso de slides e a explicação da professora ampliou conhecimentos a respeito do tema, 
também foi oportunizado a aplicação na prática escolar.( P8) 

 

Sim, os filmes e o texto motivou a discussão. (P9) 

 

Com base nos filmes e textos, ficou fácil perceber os nossos equívocos de entendimento.( P5) 
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MI3: Ação do homem com base na CTSA 

 

Nesse MI os cursistas tiveram contato direto com a Metodologia da PHC, de forma a 
compreender como ela se estrutura e como auxilia na construção de conceitos. Entenderam que 
foi produtivo por que lhes permitiu experienciar a metodologia ao revistarem os seus conceitos. 

 

Segundo alguns autores citam a Pedagogia Histórico-Crítica como uma perspectiva educacional 
como meio para resgatar a importância da escola e a reorganização do processo educativo. 
(P11) 

 

Porque através destes conhecimentos podemos propor mudanças, transformando a prática 
educativa em uma ação efetiva para que o ensino consiga transpor as dimensões do espaço 
escolar. Entretanto em suas práticas não conseguem se desvencilhar das práticas que estão 
arraigadas no seu cotidiano. Muitos Sentem necessidade de melhoria da qualidade do ensino, 
porém a maioria não sabem como fazê-lo.(P8) 

 

Porque se baseiam em movimentos sociais, filosóficos e antropológicos, atendendo ao 
momento histórico no qual estão inseridas. (P1)  

 

Entrevista final: 

 

Sou conteudista, também, mas é preciso ligar à vida real da criança, a dinâmica ajudou a ter um 
outro olhar, é de forma simples, trabalhosa pois não temos costume. Vídeos, a questão é ligar 
com o real. (P7) 

 

Vídeo, fazer as inserções. É preciso analisar o vídeo, fazer com que a criança reflita. (P5) 

 

Mediadora: Dando nome aos bois a PSI, Problematização e Instrumentalização, 
perceberam isso durante o curso. 

 

Ficou claro no curso, você começou com os textos e vídeos, e o conhecimento foi sendo 
construído. (P1) 

 

É necessário permitir que a criança perceba a ligação com real. (P3) 

 

Mais experiência a troca com o grupo. (P3) 

 

Traz coisas práticas, o dia a dia da sala de aula, olhar com outro olhar. (P10) 

 

Eu fiquei surpresa com as marés. (P1) 

 

falei para meu filho, que é arredondada, mas a maré alta e baixa modifica levemente isso. (P6) 

 

Grupo Focal: 

 

Nós não estamos acostumados. (P5) 

 

E as crianças não estão acostumadas, com essa dinâmica. (P6) 

 

Nossa capacidade de argumentação é difícil, porque não somos acostumados a isso. (P1) 

 

Mediadora enfatiza a argumentação que deve ser estimulada.  
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Usar a metodologia aprendida aqui nos fornece a base para mudar a forma de trabalho. (P6) 

 

os alunos ficam felizes de contribuir com a aula.( P5) 

 

Mediadora faz com que os alunos pensem na vida acadêmica.  

Fala sobre o município de Colombo, que se diz PHC, mas é extremamente tradicional. (P1) 

 

Começar o conteúdo com a conversação, vídeo, fazer o brainstorn, texto coletivo com as ideias, 
daí se trabalha. Mas minhas professoras jogam o conteúdo. O que se quer a matar o conteúdo. 
(P7) 

 

A metodologia foi apresentada de forma simples e na linguagem que os alfabetizando das 

séries iniciais possam compreender. (P11) 

 

Pela dialética proporcionada, resinificando alguns conceitos, oportunizando a comparação com 

nossa pratica diária. (P9) 

 

Atendeu fornecendo textos e vídeos e as dúvidas foram sanadas na aula presencial.(P2) 

 

Sem duvida, a cada dia que passa devemos desenvolver métodos capaz de tornar o ensino de 

ciências uma realidade na vida das pessoas então devemos começar pelos pequenos. (P10) 

 

Permitiu visualizar como conceitualizar o tema de forma multidisciplinar.( P6) 

 

Apresentou-se de forma simples e na linguagem que os educandos possam compreender. (P8) 

 

De forma clara, esclarecedora e compreensiva. (P5) 

INDICADOR 3: Concebe que a organização dos conteúdos para o curso em Ciências 
Naturais auxiliou na formação do seu conceito em cada Módulo Integrado. 

 

Por se tratar de uma pergunta do questionário final (MI1, MI2, MI3 e MI4), os professores se 
expressaram sobre o curso: 

 

Vygotsky fala do meio muito, dando aula pensei nisso essa semana, sobre a fotossíntese, revi 
meus conceitos, aquela concepção antes do curso, agora levo em conta o que os alunos 
trazem. (P2 já é uma professora de práticas diferenciadas). Fiz uma pesquisa o que sabem 
sobre a fotossíntese, levei passear ao entorno. (P2) 

 

Será que estou no caminho certo. Fiz o planejamento num livrinho sobre uma historinha do bolo, 
desde o grão sair da lavoura até a industrialização e os valores alimentares. Fiz de forma 
interdisciplinar. Tratar do campo, cidade, estou vendo com outro olhar como tratar o aluno. Fiz 
uma sequência dando sequência na aula da estagiária sobre história, liguei com o livro didático 
que tem a história do Walter que tem uma horta. (P5) 

 

Foi uma forma que abrangeu tudo que tinha trabalhar. Embora já trabalhasse de forma 
interdisciplinar, eu não me aprofundava nos temas, o curso fez com que eu mudasse esta 
concepção.( P5) 

 

Hoje na faculdade estou vendo ciências naturais, abriu muito minha visão, hoje entendo as 
práticas do projeto de ciências de forma completa. (Foi estagiária no projeto de ciências da 
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pesquisadora). (P3) 

 

Conceito de contextualização eu não tinha, hj visualizo uma abrangência maior, hj nós no Brasil, 
o currículo é fechado, material didático fechado, hj aprendi que o COMO trabalho é que faz toda 
a diferença, gerando conceitos. (P6) 

 

Lembro-me da minha carreira acadêmica, professores que passavam a matéria sem se 
preocupar com o COMO. (Magistério, recém-formada, acadêmica de pedagogia) (P10) 

Esta semana vi no ônibus uma menina fazendo enquete dentro do ônibus, sobre que estava 
com dificuldades de aprender matemática, isso me chamou a atenção a preocupação dela. As 
práticas precisam ser revistas. (P3) 

 

Se os meus alunos todos não entendem o problema é do professor, mas o professor não revê 
suas práticas. (P5) 

 

O pacto o ano passado, mandou 5 experiências para aplicar com a turma, mas sem 
fundamentação, reproduzimos o que faziam conosco. Penso que se o ano passado tivéssemos 
tido este curso, o rendimento seria muito melhor. Exige mais de nós com professores, pois não 
temos o conhecimento, a P5, fez uma apostila do projeto do bolo, exige mais, mas dá melhores 
resultados. (P1) 

 

Agora consigo ver de forma total, vejo tudo que pode ser esgotado no tema, estávamos no 
planejamento sobre a linha do tempo, queriam fragmentar... não era possível, mas 
argumentação é complicada. Escolhemos as matérias de jornal que você escolheu o que ouvi é 
não é do meu conteúdo. Não viram o potencial exploratório. Hoje consigo aprofundar mais a 
questão da interdisciplinaridade e ciências de forma mais funcional. (P7) 

 

Os alunos não têm visão do todo. (P1) 

 

Letramento é para a vida toda. (P5) 

 

Letramento é processo. (P1) 

 

O prático, é preciso que o professor estabeleça a ligação com a vida real da criança. (P1) 

 

A minha filha foi no parque das ciências e todo dia ela sai pra ver as estelas e tenta localizar. 
(P3) 

 

Eu enquanto professor, daqui pra frente preciso me questionar, quanto a minha prática, como 
desenvolver conceitos. (P6) 

 

Levar o texto sim, sobre os fungos, mas vamos cultivar os fungos... (P7) 

 

A cadeia alimentar como ensinada, passa o conceito errado que o fungo só atua no cadáver, 
quando tudo pode gerar o aparecimento deles. Hoje procuro aprofundar para o entendimento 
correto. (P2) 

 

Uma vez vi um documentário, como surgem os fungos dentro da nossa casa, isso é uma visão 
do que realmente acontece. (P1) 

 

Não sabemos expor para criança, não sabemos como trabalhar. (P5) 

 

Dá impressão quando saímos da faculdade, que não é hora da criança aprender isso. (P1) 
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Não importa a quantidade de coisas que mostre o que importa é o conceito que a criança forma.  
A questão é ligar com o real da vida da criança.  A visão de mundo, por menor que seja a 
criança traz. E partimos disso. (P2) 

 

Sim, muitos dos vídeos são bem explicativos auxiliando tanto o professor quanto os alunos.( P1) 

 

Sem dúvida depois do curso podemos perceber mais que a formação de conceitos é os 
conceitos reais que a criança constrói no seu dia-a-dia, ou seja, as suas próprias experiências 
que devem ser colocada em conta, quando vamos passar algum conteúdo para eles em sala de 
aula.(P5) 

 

Muita das vezes não é muito tranquilo, mas sempre que podemos devemos interligar os 
conteúdos com o nosso dia-a-dia assim fica mais fácil dos pequenos conseguir entender na sua 
própria realidade. precisa definir o tratamento a ser dado ao conteúdo que será ensinado e, 
depois, tomar as decisões didáticas e metodológicas necessárias para que o ambiente de 
aprendizagem contextualizada seja eficaz. (P7) 

 

Sim, porque aprendi que o conceito não pode ser apenas transmitir conteúdo, o aluno precisa 
assimilar e transformar o que aprende com o que já sabe com vista à produção de seu próprio 
futuro. (P10) 

 

P1= com certeza, sempre apreciei a teoria histórico crítica, mas se tornou muito mais fácil, pois 
a forma de apresentar os conteúdos foi muito clara. 

 

Certamente. Vai tornar mais eficaz e prático tanto a abordagem quanto a assimilação do 
conteúdo beneficiando educadores e educandos. (P6) 

 

Levar em consideração o conhecimento da criança e mostrar para elas que além daquilo que 
elas sabem existem outras informações que talvez muitas desconheçam, ou seja além do 
conhecimento popular levar o conhecimento cientifico. (P5) 

 

Ter compreensão e realmente saber o conteúdo para ter segurança e atingir o objetivo (P2) 

 

Devemos antes de tudo observar as linhas gerais e seguir apenas uma linha de raciocínio e ir 
ligando um conteúdo no outro pra tudo fazer sentido e não apenas passar conteúdo 
fragmentando, que muitas das vezes eles não vão conseguir entender da melhor maneira 
possível, e nós como professores sempre aprimorar nossos conhecimentos. (P3) 

Antes de preparar a aula é preciso saber o que o aluno e a família já sabem sobre o assunto e a 
partir daí usar esse conhecimento para ensina-los de forma correta os conceitos científicos.( P2) 

 

Primeiramente apresentação do tema, registro dos conhecimentos prévios dos alunos, 
problematização, levantamento de hipótese para solucionar, exploração do conteúdo por meio 
de mídias, textos, experiência, registro dos alunos sobre o conteúdo, comparação das hipóteses 
anteriores, discussão para averiguar mudanças de paradigmas.( P1) 

 

A noção ou conhecimento que os alunos já possuem e como podem ser usados. 2) o conteúdo 
a ser abrangido e recursos audiovisuais e outros que estão disponíveis. 3) organizar a 
abordagem dos conteúdos de modo eficaz (P11) 

 

Estabelecer parâmetro entre conceito popular e científico (P9) 
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ANEXO A – PARECER COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B – ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
QUATRO BARRAS 

 


