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APRESENTAÇÃO  
 

Caro (a) colega professor (a) 

Este caderno pedagógico foi escrito para contribuir no processo de 

formação continuada, como forma de sistematizar reflexividades sobre o ensino 

de ciências, interdisciplinaridade, contextualização e diversidade de saberes, 

facilitando a compreensão, desses marcos conceituais, tão importantes para a 

prática docente na área das ciências da natureza.  

Sua estrutura foi pensada a partir da pesquisa de mestrado em Ensino 

de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba, 

intitulada por “Formação de professores no ensino de ciências: diálogo 

entre conhecimentos prévios e científicos”, desenvolvida sob a orientação 

da professora doutora Márcia Adelino da Silva Dias. Após observar a realidade 

das aulas de ciências que ainda estão pautadas na visão tradicional de ensino 

e a constante preocupação docente em cumprir os conteúdos dispostos nos 

livros didáticos, inquietei-me em buscar uma forma fácil e prazerosa de 

promover reflexões sobre a importância do diálogo entre os conhecimentos 

prévios dos alunos e o conhecimento científico nas aulas de ciências, na 

perspectiva da contextualização e da interdisciplinaridade.  

Este produto educacional é direcionado aos professores de ciências do 

Ensino Fundamental II, todavia as reflexões aqui encontradas podem contribuir 

na prática docente e na formação de profissionais de outras áreas de ensino. 

Para tanto, dividimos esse material em quatro eixos – ensino de ciências, 

diversidade de saberes, contextualização e interdisciplinaridade– enfocando 

numa fundamentação teórica atual a fim de sanar qualquer fragilidade 

conceitual acerca desses temas. 

Com o propósito de valorizar os saberes, a interdisciplinaridade e a 

contextualização e não fazer desse momento mais uma tarefa para os 

professores, esse material foi elaborado para ser um facilitador na inserção da 

contextualização e interdisciplinaridade nas aulas de ciências. Espero contribuir 

na formação contínua dos docentes que se deleitarem nessa leitura.  

Um abraço 

As autoras  
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ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

O Ensino de Ciências, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), é um espaço onde deve haver exposição e comparação de diferentes 

explicações sobre o mundo, os fenômenos e as transformações produzidas 

pelo homem (BRASIL, 1997). Nesse contexto, os PCN considera o Ensino de 

Ciências como meio para valorização do cotidiano do aluno, afim de que haja 

por parte dele uma postura reflexiva e ativa na tomada de decisão. Também se 

faz necessário que o aluno possa debater e tomar posição sobre vários temas 

e para isso é imprescindível os conhecimentos éticos, políticos e culturais, além 

dos científicos, possibilitando a formação integral do aluno (BRASIL, 2016).  

A preocupação com o desenvolvimento do aluno de forma integral 

permeia os documentos oficias nos mostrando a importância de um Ensino de 

Ciências menos cientificista e mais aberto aos diversos tipos de saberes que 

são intrínsecos ao cotidiano e experiência do aluno, para a construção do 

conhecimento de forma significativa. 

Para Oldoni e Lima (2017) a disciplina de ciências é vista como neutra, 

pois os conteúdos são abordados em sala de aula de maneira inquestionável e 

já finalizada. Porém para contemplar um ensino e aprendizado que permita a 

clarificação dos conteúdos, é necessário se desprender dos livros textos, pois o 

seu uso intensifica a memorização, é preciso que os conteúdos científicos 

sejam trabalhados em sala de aula de maneira contextualizada, dando sentido 

à disciplina no cotidiano do aluno (IDEM, 2017). 

É nesse contexto que o professor precisa refletir sobre a sua prática. 

Pois um ensino voltado à transmissão-recepção de conteúdos vazios de 

significados, tornará a disciplina de ciências abstrata e longe da realidade dos 

alunos.  

É o professor quem tem condições de orientar o aluno, criando situações 

interessantes e significativas, além de fornecer informações que permitam a 

ampliação dos conhecimentos prévios e a articulação destes com os conceitos 

construídos (BRASIL, 1997).   

Esse documento ainda considera que:  

 



É importante, no entanto, que o professor tenha claro que 

o ensino de Ciências não se resume à apresentação de 

definições científicas, em geral fora do alcance da 

compreensão dos alunos. Definições são o ponto de 

chegada do processo de ensino, aquilo que se pretende 

que o aluno compreenda ao longo de suas investigações, 

da mesma forma que conceitos, procedimentos e atitudes 

também são aprendidos (BRASIL, 1997).  

 

Ovigli e Bertucci (2009) compartilham da mesma ideia quando afirmam 

que o profissional docente, em especial no ensino de ciências, deve favorecer 

além da construção de conteúdo conceitual o desenvolvimento no aluno de 

atitudes científicas, habilidades e competências, o que será possível com uma 

orientação adequada e que os professores reconheçam que em suas salas de 

aula, além de trabalharem definições estão ensinando procedimentos, atitudes 

e valores (IDEM, 2009). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) valoriza o cotidiano do 

aluno como ponte para a aquisição do conhecimento científico, visando um 

ensino de ciências capaz de promover no aluno mudanças de atitude (BRASIL, 

2016) como as citadas abaixo:  

 

 

 

Aprimorar seus saberes e 
incorporar, gradualmente, e de 

modo significativo, o 
conhecimento científico. 

Desenvolver soluções para 
problemas cotidianos usando 
diferentes ferramentas, 
inclusive digitais. 

Implementar soluções e 
avaliar sua eficácia para 
resolver problemas cotidianos. 

Desenvolver ações de 
intervenção para melhorar a 
qualidade de vida individual, 
coletiva e socioambiental. 

BNCC 

Fonte: autoria própria, 2018. 



As diretrizes curriculares nacionais (DCN) também apontam para a 

formação integral do aluno possibilitando-o ir além do acesso ao conhecimento 

científico (BRASIL, 2013, p.162). Os documentos que norteiam a prática 

docente demonstram uma preocupação que ultrapassa os limites do 

cientificismo e da transmissão de conceitos, deixando claro que para o 

desenvolvimento do aluno, como agente participativo do processo de ensino-

aprendizagem, se faz necessário à valorização dos seus saberes e do seu 

cotidiano.  

Portanto, podemos pensar em engrenagens para construção do 

conhecimento científico, excluindo a prática de já trazê-lo à tona sem 

associação alguma com a realidade do estudante o que dificultando a sua 

compreensão.  

 

 

A BNCC justifica essa analogia ao entender que o ensino de ciências 

tem o compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, mas este 

envolve também a capacidade de compreender o mundo e transformá-lo 

(BRASIL, 2016), possibilitando ao aluno uma visão mais ampla das ciências da 

natureza, que ultrapasse os limites da memorização e reprodução de uma 

disciplina que fala muito mais que conceitos e fenômenos.  

Conhecimento 
Científico 

Cotidiano 

    Saber 

Fonte: autoria própria, 2018. 



DIVERSIDADE DE SABERES 
 

 “O ensino de ciências envolve mais do que aprendizagem de conteúdos 

específicos, pois compreende também a aquisição de outros saberes” 

(CAMPOS E CAMPOS, 2016). Nesse sentindo observamos a importância de 

lançar reflexividades sobre a existência da diversidade de saberes que forma o 

aluno, enquanto cidadão e parte fundamental no processo de ensino - 

aprendizagem. Seja o saber popular, tradicional ou do cotidiano podemos 

observar a fundamental relação destes com o conhecimento científico.  

 

 

 O saber é produto da aprendizagem não sistematizado e transformador 

(GROSSI, 1990), ou seja, não é necessário a escola ou o professor para que o 

indivíduo adquira o saber, pois ele é fruto da sua vivência e experiência, por 

isso, o poder de transformar. Dentro do universo do saber podemos identificar 

o tradicional, popular e cotidiano. 

SA
B

ER
  TRADICIONAL 

POPULAR 

COTIDIANO  

Fonte: autoria própria, 2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• os saberes da tradição constituem uma 
ciência que expressa contextos, narrativas 
e métodos distintos e apresenta uma 
matriz de conhecimento que pode ser 
refutada, atualizada e transformada 
(ALMEIDA, 2010).  

SABER DA 
TRADIÇÃO 

• “os saberes populares são um conjunto de 
conhecimentos elaborados por pequenos 
grupos, fundamentados em experiências e 
transmitidos de um indivíduo para outro, 
principalmente por meio da linguagem oral e 
dos gestos” (XAVIER E FLÔR, 2015). 

SABER 
POPULAR 

• O saber cotidiano é gerado na interação com 
as experiências de vida e com a relação com 
outros sujeitos. É pessoal e vinculado aos 
contextos particulares, apresenta 
características orientadas para eficácia de 
tarefas não se detendo a contextualização 
(DIAS et al, 2004).  

SABER 
COTIDIANO 

Fonte: autoria própria, 2018. 



O termo conhecimento também apresenta várias denominações, e pode 

ser entendido como um saber adquirido seja na escola, na experiência vivida 

ou mesmo nos livros didáticos. As tipologias do conhecimento mais estudadas 

são: conhecimentos prévios e científicos. E estão diretamente ligadas quando 

se fala em educação, processo de ensino – aprendizagem e construção do 

conhecimento. Muitos autores falam sobre a diversidade de conhecimentos 

existentes, entre eles, destacaremos os prévios e científicos.  

 

 

 

 

 

 A valorização dos saberes, independente da denominação a ser 

utilizada, nas aulas de ciências deve ser vista como uma forma de aproximar o 

aluno dos conceitos e fenômenos, como meio facilitador da aprendizagem, 

para tanto, o uso das abordagens –contextualização e interdisciplinaridade – 

podem promover o diálogo entre os conhecimentos prévios e científicos.  

 

 

• Conhecimentos dos alunos anteriores à 
nova aprendizagem ( ALEGRO, 2008; 
AUSUBEL, 2003; CARRETERO, 1997; 
CAMPANÁRIO, 2004)  

CONHECIMENTOS 
PRÉVIOS  

• Aquele que depende de um corpo de 
conhecimentos validados pela Ciência e 
que deve ser reconhecido por 
comunidades científicas (MARTINEZ, 
2002).  

CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO  

Fonte: autoria própria, 2018. 



CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

 “A necessidade da contextualização do ensino surgiu em um momento 

da educação formal no qual os conteúdos escolares eram apresentados de 

forma fragmentada e isolada, apartados de seus contextos de produção 

cientifica, educacional e social” (KATO E KAWASAKI, 2011). Essa necessidade 

se faz presente atualmente, principalmente no ensino que ainda está pautado 

no uso do livro didático, como único recurso a ser utilizado em sala de aula. 

Muitas vezes trazendo conteúdos fora da realidade do aluno impedindo que 

haja uma ponte entre o que ele já sabe e o conhecimento a ser construído.  

 Para Alice Cassimiro Lopes, a contextualização é uma alternativa para 

retirar o aluno da condição de mero espectador a um agente ativo na produção 

de uma aprendizagem significativa, pois os momentos de contextualização 

valorizam os conhecimentos prévios dos alunos. A autora ainda afirma que a 

ideia de contextualizar também aparece associada à valorização do cotidiano, 

permitindo que os saberes escolares tenham uma relação direta com questões 

concretas da vida dos estudantes (LOPES, 2002).  

 Para superação dos desafios de ensinar ciências, é preciso pensar em 

um processo de ensino – aprendizagem, mais atrativo e significativo ao aluno, 

por isso, Chassot (2011) defende que as práticas pedagógicas devem 

ultrapassar a reprodução e transmissão de conhecimentos, e ancorar-se na 

contextualização do conhecimento. Visto que assim ocorrerá uma 

aprendizagem cheia de significados ao estudante, já que ele será capaz de 

associar os conteúdos a sua própria realidade e contexto. 

 De forma prática, Arnaud e Freire (2017), trazem algumas concepções 

sobre o termo contextualização e descritores de uma prática contextualizada. 

Achamos pertinente a inserção desse conteúdo para melhor entendimento da 

dessa abordagem.  

 

 

 

 

  



 

EIXO 1 EIXO 2 

EIXO 3 EIXO 4 

 

 

 

  

 

Fonte: ARNAUD E FREIRE, 2017. 

EIXO 3 



 

 

 

 

Os autores propõem quatro eixos (1- Motivação para aprendizagem, 2-

Reconhecimento do cotidiano, 3- Tomada de decisões, 4- Intervenção na 

sociedade) e quinze descritores para auxiliar e subsidiar os professores que 

desejam um processo de ensino aprendizagem contextualizado e ainda 

enfatizam que os descritores foram pensados para que os alunos atinjam 

algumas competências por meio da contextualização e que não devem ser 

entendidos como um manual a ser seguido na íntegra, pois o professor ao 

utilizar apenas um eixo já está inserindo essa abordagem em sua prática 

pedagógica (ARNAUD E FREIRE, 2017). 

Fonte: ARNAUD E FREIRE, 2017. 



INTERDISCIPLINARIDADE  
 

 Partindo do que preconizam os documentos oficiais que regem a 

educação básica, a interdisciplinaridade é entendida como uma abordagem 

teórico-metodológica que enfatiza o trabalho de integração das diferentes áreas 

do conhecimento, transferindo métodos de uma disciplina para outra (BRASIL, 

2013), tornando-se importante a sua inserção no cotidiano escolar, para facilitar 

o processo de aprendizagem dos alunos. Faz-se necessário compreender o 

conceito de interdisciplinaridade.  

Para Ivani Fazenda, o conceito de interdisciplinaridade está ligado ao 

conceito de disciplina, onde a interpenetração ocorre sem a destruição básica 

das ciências (FAZENDA, 2008). Portanto não se fala de um trabalho pedagógico 

voltado totalmente para interdisciplinaridade, mas de momentos que favoreçam 

essa conexão entre as disciplinas. Para Pombo (1993), qualquer forma de 

combinação entre duas ou mais disciplinas com vista à compreensão de um 

objeto a partir da confluência entre pontos de vista diferentes, é considerada 

uma prática interdisciplinar.  

Uma vez que o professor entende e exerce uma prática interdisciplinar, 

ocorre a desfragmentação do conhecimento, oportunizando ao aluno uma visão 

mais ampla de mundo, conexão entre ideias e fatos e desenvolvimento da sua 

capacidade de pensar e agir nas situações cotidianas. Mas para Fazenda (2008) 

a interdisciplinaridade é uma atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento. 

Não pode ser vista como uma receita única para interdisciplinaridade 

(FAZENDA, 2002), requer diálogo 

entre aluno e professores, e que estes 

conheçam bem o seu público.  

 

 

 

 

 
Fonte: 

https://www.infoescola.com/wpcontent/uploads/201

0/03/nterdisciplinaridade.jpg 

O trabalho pautado na 

relação entre diferentes disciplinas 

ou diferentes áreas do conhecimento 

é chamado de interdisciplinaridade 

(MOMETTI et al, 2017).  

https://www.infoescola.com/wpcontent/uploads/2010/03/nterdisciplinaridade.jpg
https://www.infoescola.com/wpcontent/uploads/2010/03/nterdisciplinaridade.jpg


Outros trabalhos e leituras (FRISON et al, 2017; MOMETTI et al, 2017; 

MANTOVANI E SILVA, 2017; ARAÚJO E TAUCHEN, 2017; SILVA E AUTH, 

2017; COSTA et al, 2017; MOURA et al, 2017; FAZENDA, 2008) podem 

contribuir para reflexões acerca da interdisciplinaridade e contextualização 

como abordagens que facilitam o diálogo entre os conhecimentos prévios dos 

alunos e o conhecimento científico a ser construído na disciplina de ciências 

naturais.  

 Para encerrar, convido você, professor, a conhecer o meu trabalho 

“Formação de professores no ensino de ciências: diálogo entre 

conhecimentos prévios e científicos” para explorar outras reflexividades 

sobre essa temática.  
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