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RESUMO
A realização de cursos de formação continuada para professores do Ensino Fundamental I é um processo muito
importante, pois por meio deste, permite aos mesmos ampliarem e atualizarem seus conhecimentos. Esta pesquisa teve
por objetivo, oferecer formação continuada em ensino de ciências para professores do Ensino Fundamental I, do
Município de Cascavel/PR, por meio de sequências didáticas e oficinas teórico práticas realizadas na Instituição de
Ensino Centro Universitário Assis Gurgacz. Esta pesquisa é de caráter qualitativo e quantitativo e foi realizada em
etapas, sendo que a primeira etapa consistiu na elaboração e construção de uma apostila com sequências didáticas, a
segunda etapa consistiu na implementação das oficinas. Foram aplicados questionários no início e término das oficinas
para verificar os conhecimentos prévios e adquiridos durante as mesmas.Os questionários foram utilizados como base
para os resultados, nos quais se verificou grande aceitação às oficinas por parte dos professores participantes e também
demonstrou aprendizagem significativa após as aulas. Foi possível verificar a importância dos cursos de formação
continuada, para oferecer suporte aos conteúdos e metodologias que por alguma razão ficaram falhos no processo de
formação, pois, o campo das ciências biológicas está em constante mudançae nem sempre os professores conseguem
acompanhar as descobertas científicas que ocorrem constantemente.
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FUNDAMENTAL I: FOCUS ON BIOLOGICAL SCIENCE EDUCATION
ABSTRACT
The achievement continuing education courses to teachers from Fundamental Education I is a very important process,
because, throughthis, teachers are allowed to amplify and update their knowledge. The purpose of this study was to
provide continuing education at science teaching to teachers from Fundamental Education I, at the city of Cascavel/PR,
by means of pedagogic sequence and theoretical practical workshops, realized at Educational Institution University
Center Assis Gurgacz. This is a qualitative and quantitative type study and was been conductedby stages; as the first
stage the production and development of a pedagogic sequence workbook, as the second stage the execution of the
workshops. Questionnaires were been applied at the beginning and at the end of the workshops in order to verify the
previous and later acquired knowledge of the teachers. These questionnaires were been used as background to the
results, which turned out great acceptance from the participants to the workshops and showed significant apprenticeship
after the classes. It was possible to establish the importance of continuing education courses, in order to provide support
to contents and methodologies that, for some reason, were been flawed during the education process, because, the
biological science field is constantly changing and not always the teachers can keep up with the new scientific findings
that occur continuously.
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1.INTRODUÇÃO
São vários os fatores a serem considerados e estudados para a efetiva melhoria do ensino de

ciências, assim, por meio desta pesquisa, busca-se encontrar as maiores carências e ajudar na
melhoria do trabalho pedagógico no que tange o ensino de ciências nas séries inicias do Ensino
Fundamental. Nesse sentido, o professor biólogo, atua como mediador do conhecimento aos

professores, ele é um auxílio para o conhecimento do pedagogo, que por sua vez, irá para sala de
aula ser o mediador do conhecimento para seus alunos.

O ensino de ciências é algo muito dinâmico, pois o professor, ao ensiná-lo, deve estar sempre

se atualizando com as descobertas cientificas, visto que constantes pesquisas estão sendo realizadas,
trazendo novas descobertas e desacreditando teorias antes conhecidas. No Ensino Fundamental I, é

ainda mais importante a constante atualização de professores no ensino de ciências, porque estes
não possuem a formação específica em todas as disciplinas que ministram, principalmente no ramo
das ciências, que apresenta a necessidade de teoria e prática para que o ensino seja mais efetivo.

Nesse contexto, essa pesquisa tem como objetivo geral oferecer formação continuada em

ensino de Ciências para professores do Ensino Fundamental I.

Os objetivos específicos são: elaborar sequências didáticas aplicáveis ao Ensino

Fundamental I e disponibilizá-las aos professores que participarem das oficinas, organizando-os de
acordo com o currículo nacional, podendo ser adaptado ao currículo municipal, oferecer oficinas

teórico/práticas para auxiliar os professores na implementação das sequências didáticas em suas
aulas a fim de desenvolver o conhecimento ajustado às ciências biológicas e confiança em sua
capacidade profissional, estimular os professores a utilizar os recursos tecnológicos e aulas práticas
demonstrativas.

2.REFERENCIAL TEÓRICO
O ensino de ciências no Ensino Fundamental I não é uma tarefa tão difícil quanto parece, cabe

ao professor aproveitar o desejo de conhecer que os alunos dessa faixa etária possuem e explorá-lo
no processo de ensino-aprendizagem (PAVÃO e FREITAS, 2011).

O professor, em sala, deve incentivar o aluno a se expressar, falar e a demonstrar seus

conhecimentos e questionamentos, pois o aluno quando chega à sala de aula não deve ser visto
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como uma folha em branco, em que o professor irá escrever absolutamente tudo, mas sim, deve ser
visto como um livro com trechos escritos de conhecimentos diários (SOUZA et al, 2013).
aluno,

O ensino de ciências é mais que uma mera transmissão de conhecimento do professor para o

A educação científica nos dias atuais, a partir dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
muito além da necessidade de preparar os estudantes para inserção em uma sociedade que
baseia cada vez mais seus valores em produtos da ciência e da tecnologia, deve possibilitar
o aprendizado dos conceitos científicos escolares capazes de inserir os estudantes no debate
social a respeito de ciência e tecnologia e suas implicações. (PARANÁ, 2010, p.47)

Mas por que grande parte dos professores não trabalha a disciplina de ciências, desta forma?

Seria falta de capacitação para tais disciplinas? Condições de trabalho? Ou falta de motivação? A

partir destes questionamentos deve-se refletir sobre quais seriam os aspectos mais relevantes para

melhor compreender o que é o ensino de ciências, como abordar o assunto com os alunos e explorar
seu interesse, para assim encontrar os melhores caminhos para superar a atual realidade em sala de
aula (BORGES, 2012).

Segundo a UNESCO (2005) a sociedade acredita viver em um mundo modelado pelas

ciências, entretanto pode-se dizer que apenas algumas camadas da sociedade têm uma efetiva
alfabetização científica. Cabe aos educadores de hoje mudar esse fato, levando o conhecimento
científico para todos os alunos, independentes da camada social.

O ensino de ciências tem um papel fundamental no desenvolvimento escolar e social do

aluno, por meio dele as crianças aprendem os mais variados conceitos, sobre a natureza e seu corpo,

sobre o mundo em que vivem e como vivem. Assim as ciências naturais colaboram para uma
melhor compreensão do mundo e do individuo como cidadão desse mundo, que colabora e
transforma, sendo parte integrante do universo e de suas mudanças (BRASIL, 1997).

A formação de professores é um processo de permanente construção, devem conter constantes

atualizações, estudos e trocas de experiências (BIZZO, 2002). Por esse motivo vê-se a importância
de uma melhor capacitação dos docentes que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois

com uma instrução sobre a melhor maneira de se trabalhar os conteúdos relacionados às ciências e

aperfeiçoando suas técnicas, para ministrar as aulas de forma mais interativa e aprofundada, com
demonstrações práticas dos conteúdos, certamente resultará em um processo educativo mais

vantajoso para os discentes, que passarão a compreender melhor sobre natureza, saúde e

funcionamento de seu corpo, tendo assim uma base forte de ensino, pois, segundo Bizzo (2002,
Anais do 14º Encontro Científico Cultural Interinstitucional - 2016
ISSN 1980-7406

3

p.12), “o domínio dos fundamentos científicos hoje em dia é indispensável para que se possa
realizar tarefas tão triviais quanto ler um jornal ou assistir televisão”.

As deficiências na prática docente não devem ser vistas como um grande obstáculo e os

problemas podem ser resolvidos através de uma perspectiva de que o ensino de ciências não deve

ser vista como um conteúdo acabado, com todas as respostas prontas, que possa favorecer um
trabalho de mudança didática e que conduza professores, a partir de suas próprias concepções, a
ampliarem seus recursos e modificarem suas perspectivas, para que a atividade docente seja um
trabalho criativo de pesquisa e transformação (CARVALHO e GIL, 1998).

As aulas de ciências são desafiadoras, ou seja, os professores e alunos são desafiados a

resolver problemas, explorar ideias e desenvolver teorias e conceitos, mas para isso o professor
deve constantemente desafiar seus alunos a pensar em formas de 10 resolver o problema proposto,

tirando todas as dúvidas dos mesmos (BIZZO, 2002, p.135). Assim os alunos são instigados a
serem verdadeiros “cientistas” e isso os envolve na aula transformando ideias em aprendizado,
conhecimento científico.

A proposta da utilização de SD vem para trazer uma gama a mais de experiências para as

aulas de ciências, pois ela traz questionamentos, atividades práticas e teóricas que vão proporcionar
um ambiente agradável para o momento de aprendizagem.

A SD se assemelha ao plano de aula, já conhecido pelos professores, entretanto promove uma

amplitude de conhecimentos, pois os professores têm a oportunidade de enquanto a fazem serem
questionados e responder a esses questionamentos (LEAL e RÔÇAS, 2013).

3. METODOLOGIA
Para a elaboração deste projeto de pesquisa (PIBIC/FAG) foram realizados levantamentos

bibliográficos relacionados ao ensino de ciências no ensino fundamental I, bem como análise do

currículo municipal de Cascavel/PR. A partir desta etapa, foi efetuada a elaboração de sequências
didáticas (SD) sobre alguns conteúdos presentes no currículo municipal.

Houve um levantamento das escolas da rede pública do município de Cascavel/PR, que

apresentavam interesse em participar da pesquisa e das oficinas de formação continuada, por meio

de uma conversa informal com a direção da escola. Cinco instituições relataram interesse em
participar, as quais assinaram o termo de ciência do responsável pelo campo de estudo.
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O critério de participação adotado foi ser professor do Ensino Fundamental I, sendo a amostra

determinada a principio de vinte professores, estes foram recrutados por meio de inscrições

efetuadas entre os dias 13 de julho de 2016 à 03 de agosto de 2016, sendo que as inscrições foram
divulgadas por meio de folders nas escolas participantes da pesquisa.

Obtivemos uma amostra de oito participantes, não houve critério de exclusão para os

professores que trabalham em alguma destas cinco escolas. A participação foi voluntária, não
gerando gastos aos seus participantes, também não houve remuneração nem indenização para tal.

A realização das oficinas teóricas e práticas relacionadas aos conteúdos de ciências

biológicas, bem como os questionários, foram realizados na instituição preponente da pesquisa,

Centro Universitário Assis Gurgacz (FAG), utilizou-se tanto a sala de aula quanto os laboratórios.
As oficinas aconteceram aos sábados, os professores participantes receberam uma apostila com as
SD impressas.

Os conteúdos abordados nas oficinas foram de Astronomia, Biologia Celular, Botânica,

Zoologia e Anatomia.

No primeiro dia trabalharam-se os conteúdos de Astronomia e realizada a prática das fases da

Lua e dinâmica da rotação dos planetas que constituem o sistema solar, onde cada participante
representou um planeta.

No encontro seguinte foram trabalhadas as aulas de Biologia Celular no laboratório de

microscopia onde foram visualizadas lâminas de célula animal, vegetal e protozoários e aula de
Botânica, onde foi feita a diferenciação das partes das plantas e quais o homem se alimenta.

No terceiro dia a oficina também foi realizada nos laboratórios da FAG, no qual foi

trabalhado os conteúdos de Zoologia de Invertebrados e Vertebrados, onde as participantes puderam
ver e manusear os exemplares.

No ultimo encontro foi realizada uma aula de Anatomia, realizada em sala com práticas

referentes aos órgãos do sentido e sistema respiratório, após foi feito uma visita no laboratório de
Anatomia da Instituição para que conhecessem algumas peças anatômicas referentes a aula. Todas

as aulas foram muito produtivas e as professoras tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas sobre
os conteúdos ministrados.

Os participantes que tiveram 75% de frequência, receberam um certificado com carga horária

de 40 horas, sendo 16 horas presenciais e 24 horas complementares, não presenciais, as quais

deviam ser realizadas pela aplicação das SD na instituição em que o mesmo trabalha, as atividades
tinham que ser entregues no encontro subsequente, de forma escrita, explicando como o conteúdo
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foi desenvolvido em sala e se a oficina influenciou em um melhor trabalho pedagógico, apresentado
fotos que comprovem a realização destas atividades.

Os participantes da pesquisa receberam o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)

para assinar e foram esclarecidos que não havia necessidade de qualquer tipo de identificação
pessoal no questionário, pois os resultados seriam divulgados e publicados mantendo-os em
anonimato. Os participantes poderiam desistir a qualquer momento da participação da pesquisa.

A pesquisa contou também com os acadêmicos voluntários Rafael Didomênico e Jaqueline

Suelen Loeblein, os quais se propuseram a auxiliar os demais pesquisadores na elaboração e
implementação do projeto durante as oficinas.

A pesquisa só foi iniciada após aprovação pelo comitê de ética humana do Centro

Universitário Assis Gurgacz-FAG.

Os resultados foram analisados e organizados em gráficos e categorias de análise proposta por

Bauer e GasKell (2002).

4.ANÁLISES E DISCUSSÕES
Os cursos de formação continuada são essenciais para o aperfeiçoamento profissional dos

professores, pois, os mesmos agregam conhecimento, que posteriormente irão compartilhar com
seus alunos, tornando mais efetivo o processo de ensino aprendizagem.

Cabe a cada professor estimular o conhecimento científico de seus alunos, e para isso o

professor deve estar seguro do conteúdo que está ministrando para os mesmos, precisa-se
“identificar os pontos de partida para se construir uma nova escola. Uma escola que tenha como

característica a formação integral do educando” (SILVA, MOHR, ARAÚJO, 2012, p.193). Assim
vê-se necessária a compreensão e domínio do conteúdo ministrado.

Os professores participantes da pesquisa tinham idades entre 30 e 55 anos, como mostrado

no gráfico a seguir:
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Gráfico 1: porcentagem de idades dos participantes da pesquisa.

IDADE

13%
25%

30-36
37-43

50%

44-50
51-55

12%

O gráfico 1, mostra a distribuição dos participantes por faixa etária.. A maior parte está entre

os 30 a 36 anos, que se soma a 50% do total, e os outros 50% divididos entre 37 e 55 anos, isso
demonstra o interesse comum, independente da faixa etária em realizar formação continuada para
aprimorarem
imorarem seus conhecimentos.

Gráfico2:
2: Anos de atuação no Ensino Fundamental I dos
participantes da pesquisa.

Anos de atuação no Ensino
Fundamental I
13%

38%

37%

01 a 02
03 a 05
06 a 08

12%

09 a 11

O gráfico 2, mostra o tempo que os professores atuam no Ensino Fundamental I e pode
pode-se

observar que esta pesquisa atraiu indivíduos das mais variadas idades

(gráfico 1). Há uma
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heterogeneidade entre os participantes, ou seja, alguns estão há vários anos atuando no Ensino
Fundamental

I

e

outros

estão

iniciando

suas

atividades

docentes,

mostrando

que,

independentemente da experiência em sala de aula, todos os professores demonstram interesse em
cursos de formação continuada.

Os professores foram submetidos a um questionário, composto por questões dissertativas,

aplicado no início e no fim da oficina. Os resultados elencados foram analisados e posteriormente
organizados em categorias, de acordo com a afinidade das perguntas e das respostas dos
professores.

Categoria 1: Currículo Municipal e livro didático
O Currículo Básico de Cascavel apresenta uma gama de conteúdos de ciências naturais a

serem contemplados em todos os anos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Segundo o

Currículo Municipal de Cascavel (AMOP, 2015), o conteúdo de ciências é dividido em três eixos
principais, norteadores dos demais conteúdos, são eles:


Noções de astronomia: Sol, Terra, outros corpos celestes, história e desenvolvimento



Transformação e interação de matéria e energia: energia, água e ecossistema, solo e



da Astronomia;

ecossistema, ar e ecossistema, animais, microorganismos e ecossistema, vegetais e
ecossistema;

Saúde e melhoria da qualidade de vida: saúde do ser humano, saúde do ambiente.

Todas as professoras participantes da pesquisa demonstraram conhecer os conteúdos básicos

de ciências propostos pelo currículo e consideram os mesmos adequados para a faixa etária de seus

alunos, desde que, devidamente aplicados, como destaca-se na fala da professora (A), “como as
atividades são organizadas pelo professor ela já observa essas questões, e vai adequar à serie e a
turma”.

Quanto ao conteúdo presente no livro didático, algumas professoras relataram que nem todos

estão condizentes com o currículo, como nota-se na fala da professora (A),a qual relata que “em
alguns livros faltam conteúdos que estão propostos no currículo”.
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Com relação aos recursos didáticos, as professora
professoras relataram utilizar outros instrumentos além

do livro didático em suas aulas, como por exemplo, slides, outros livros, vídeos, entre outros,
nenhuma fica “presa” somente ao livro didático.

Categoria 2: Importância da formação continuada de professores do Ensino Fundamental I em
ciências

A relevância da formação continuada para a melhor atuação do pprofessor
rofessor foi destacada por

todas as professoras no questionário. Segundo a professora (B)“os cursos de formação continuada

são imprescindíveis, pois, a área de ciências é inesgotável, sempre aprendemos algo novo”.A
professora (C) também relata que “ é mui
muito
to importante para ampliação de conhecimentos, pois, o
mundo está

em constante mudanças e se faz necessário o professor estar pautado nessas

informações para repassar aos seus alunos.

Ao serem questionadas sobre a formação que tiveram em ensino de ciência
ciências durante a

graduação, duas professoras ainda estão cursando a graduação,, e seis relatam não ter aprendido toda
a base na graduação. A professora A disse que na graduação era “muita teoria e pouca prática”.

Todas as participantes demonstraram interesse em participar de outros cursos de formação

continuada em ciências para aprenderem um pouco mais sobre os conteúdos de ciências, segundo a

professora (E), “todo tema relacionado aos conteúdos de ciências são muito importantes e com
certeza irá agregar conhecimentos
entos para nós professores”.

O gráfico abaixo demonstra a necessidade de cursos de formação continuada segundo as

professoras pesquisadas.

Gráfico3:
3: Porcentagem de aceitação aos cursos de formação
continuada segundo os participantes a pesquisa.

Formação continuada

Necessário
100%

Desnecessário
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Categoria 3: Principais dificuldades encontradas ao ensinar ciências no Ensino Fundamental I
As principais dificuldades apresentadas ao ensinar ciências apresentadas, são a falta de

recursos materiais, a necessidade de uma professora auxiliar, já que, na maioria das vezes, demanda
materiais que possam ser perigosos e ambientes apropriados, como por exemplo
exemplo, laboratórios, pois,

grande parte das escolas não possuem um laboratório equipado para aulas de ciências. No gráfico a

seguir, pode ser analisado estas di
dificuldades
ficuldades de acordo com as porcentagens de respostas obtidas
nesta categoria:

Gráfico 4:: dificuldades apresentadas pelos participantes da pesquisa ao ensinar ciências.

Dificuldades ao ensinar ciências
Falta de recursos (materiais e ambientes)
Falta de uma professora auxiliar
Não apresenta dificuldades
20%
10%

70%

Categoria 4: Utilização de aulas práticas em ciências pelos professores
Seis professoras já realizaram alguma atividade prática as aulas de ciências, outras duas não
realizaram, mas a partir das oficinas demonstraram interesse em realizá
realizá-las
las com seus alunos. A

professora (A) diz, “em cada conteúdo busco trabalhar com alguma prática
prática:: órgãos do sentido faço

gustação, tato e olfato de olhos vendados, sistema nervoso realizo brincadeiras de reflexo, entre
outras práticas”,
”, a professora (H) complementa “eles gostam bastante de aulas práticas, os

resultados foram muito satisfatórios”. A professora
ofessora B relatou “sempre realizo aulas práticas como
de germinação, coleta de plantas, flores e metamorfose da borboleta”
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Categoria 5: Implementação das oficinas de ciências aos professores
As oficinas realizadas com os professores, tinham como objetivo agregar conhecimento aos

mesmos bem como, propor atividades práticas e demonstrativas a fim de que os mesmos pudessem
realiza-las com seus alunos. Assim, é de fundamental importância avaliar como os professores
participantes das oficinas ponderaram a mesma. Assim, ao serem questionadas se a oficina lhes

agregou conhecimento científico que as auxiliou a superar conhecimentos prévios, as professoras

expuseram que as mesmas agregaram conteúdo novo e vários conhecimentos de senso comum
foram retirados e transformados por meio do contato com o conhecimento científico, como ser
observado no relato da professora C “a maneira de manusear o microscópio, a diferença da
nomenclatura de cobra e serpente, também a diferença de peçonha e veneno”.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer da pesquisa,o olhar foi voltado aos professores e a prática pedagógica, com

objetivo principal de capacitar professores não habilitados em ciências biológicas, para ministrarem

esses conteúdos aos seus alunos do Ensino Fundamental I com maior propriedade e utilizando
atividades práticas em suas aulas.

Procurou-se conhecer cada professor e a sua prática pedagógica, suas dificuldades e

conhecimentos prévios por meio dos questionários e ministrar aulas claras e objetivas, destacando
sempre que para cada conteúdo poderiam ser feitos ajustes, buscando sempre a melhor forma de
trabalhar em sala, pois ninguém melhor que a docente para adaptar o conteúdo aos seus alunos.

Foi possível verificar que as vertentes para um bom do trabalho com conteúdos de ciências

nos anos iniciais são variadas e cabe ao professor conhecer e adaptar os conteúdos para cada faixa
etária. Sendo assim, nota-se a importância dos cursos de formação continuada, para fornecer suporte
para aqueles conteúdos, que por alguma razão, ficaram falhos no processo de formação inicial do
professor.

Apartir do momento que o professor conhece os conteúdos suas aulas se tornam mais

prazerosas e ele pode tirar todas as dúvidas de seus alunos, possibilitando melhor compreensão dos
mesmos.
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