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APRESENTAÇÃO 
 
 
Este currículo é o resultado do debate e do trabalho dos profissionais da rede 
municipal de educação de Juiz de Fora.   
 
Desde a implantação do ensino fundamental de 9 anos e com as novas definições 
para a Educação Infantil, impôs-se como fundamental a necessidade de elaborar o 
currículo da rede municipal, num processo simultâneo de valorização e divulgação 
das ideias e do trabalho realizado por vários profissionais em diferentes escolas.  
 
A existência de documentos de referência, que são utilizados pelos professores em 
todas as etapas do Ensino Fundamental, Educação Infantil e EJA, constitui a base 
para o desenvolvimento de muitas experiências, cujos resultados são a eles 
incorporados, num movimento contínuo de alimentação, enriquecimento e 
fortalecimento das concepções e abordagens estabelecidas no processo de ensino e 
aprendizagem. 
 
A elaboração do currículo da rede municipal de Juiz de Fora foi organizada por uma 
equipe que acredita profundamente na construção coletiva dos fundamentos do 
trabalho, assim como na necessidade de se manter o debate continuado em torno 
das questões educacionais.  
 
Dessa forma, com o apoio de consultores da UFJF, UFF e Colégio de Aplicação 
João XXIII, foram constituídas equipes de trabalho por área de conhecimento para a 
elaboração de um primeiro documento a ser discutido no I Seminário do Currículo, 
em 2010. Participaram do Seminário mais de 500 profissionais entre diretores, 
coordenadores pedagógicos e professores. Os grupos se formaram em torno dos 
temas e discutiram o documento com as equipes coordenadoras de cada área.  
 
O Seminário produziu um documento modificado pelo debate que foi encaminhado 
para todas as escolas da rede para ser discutido por todos. A Secretaria de 
Educação sugeriu um cronograma de discussão que aproveitava os momentos de 
reunião pedagógica, mas cada escola pode organizar sua própria forma de realizar a 
atividade. Os coordenadores pedagógicos foram os articuladores das discussões 
nas escolas após terem participado de um seminário específico, quando se 
aprofundaram no estudo dos documentos preliminares de todas as áreas. 
 
As ideias, dúvidas, sugestões e críticas resultantes do debate realizado nas escolas 
foram encaminhadas à Secretaria de Educação para subsidiarem um novo processo 
de elaboração dos documentos. O II Seminário do Currículo, em 2011, apresentou 
os novos documentos aos participantes e iniciou o debate sobre as formas mais 
eficazes para que eles pudessem ser verdadeiramente incorporados ao trabalho dos 
professores e das escolas. 
 
Durante o ano de 2012 algumas áreas avançaram na discussão da prática 
pedagógica com base no novo currículo. Foram criados grupos de estudo, 
presenciais e à distância, discussões regionalizadas com professores e um 
seminário interno com os profissionais da Secretaria de Educação e as equipes 
especialistas. 



 
 

 
Esse processo encerrou-se no final do mês de outubro de 2012, quando foi realizado 
o III Seminário do Currículo e consolidados os documentos para publicação.  
 
Temos certeza de que o investimento valeu a pena. Porém, é preciso que o currículo 
seja a base e a sustentação do Projeto Político-Pedagógico da escola. Não o 
abandonem na estante da escola. Ele é um instrumento vivo que se modifica 
constantemente com o processo de desenvolvimento da prática pedagógica que ele 
próprio desencadeia e inspira.  
 
Que esse processo marque a inauguração de um novo tempo na rede municipal de 
Juiz de Fora. Mais produtivo, mais gratificante e mais feliz.  
 
 

Professora Eleuza Maria Rodrigues Barboza 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1 COMO ESTA PROPOSTA VEM SENDO CONSTRUÍDA?  
 
 

A proposta curricular para a Educação em Ciências nas escolas municipais de 

Juiz de Fora vem sendo construída a partir do estudo de propostas de outros 

municípios e estados e das sugestões apontadas por profissionais da rede, em 

especial àquelas/es que participaram do I, II e III Seminário sobre Currículo da 
Rede Municipal de Juiz de Fora.  

Os desafios são muitos, como também as possibilidades. Optamos por 

chamar de desafios as dificuldades apontadas pelas/os profissionais das escolas e 

que, de muitos modos, podem se tornar empecilhos ao trabalho de implementação 

da proposta curricular. São desafios porque nos colocam em movimento, nos levam 

a buscar caminhos para minimizá-los e, possivelmente, superá-los. O que fazer 

diante dos desafios? Que possibilidades buscamos para enfrentá-los? Quais desses 

desafios se relacionam com a prática cotidiana? Como enfrentar a inércia diante do 

desafio de colocar uma nova proposta curricular em exercício? E quando os desafios 

passam pela organização da escola? O que é possível fazer individualmente e o que 

necessita de envolvimento da escola, da Secretaria de Educação e de outros 

agentes? Essas e outras questões vêm sendo colocadas na trajetória de construção 

da proposta curricular para a Educação em Ciências. Acreditamos que não há 

soluções definitivas, respostas únicas ou alternativas que resolvam 

instantaneamente, os problemas de todas as escolas. Acreditamos que o trabalho 

com esta proposta é um exercício cotidiano que envolve conhecê-la, colocá-la em 

funcionamento, discuti-la, ensaiar possibilidades. 

Após três anos de muitas discussões o documento caminha para as escolas 

com outra “roupagem”, mantendo alguns aspectos e incorporando outros.  

Como se organiza esta proposta? Sua construção foi influenciada por 

currículos oficiais de outros municípios e estados e também pelo documento de 

Ciências da Natureza dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Esse 

documento distribui os conteúdos a serem trabalhados no Ensino Fundamental em 

quatro grandes eixos. Optou-se por utilizar essa mesma organização: 
Eixo 1 - Vida e Ambiente  
Eixo 2 - Ser humano e Saúde  



 
 

Eixo 3 - Tecnologia e Sociedade  
Eixo 4 - Terra e Universo  

 

No interior de cada eixo há um quadro que apresenta o que chamamos de 

desdobramentos. Cada desdobramento não é um tema em si, ou seja, os 

desdobramentos não são os temas a serem trabalhados nas aulas. Eles devem ser 

utilizados pelo/a professor/a como referência para organizar sua prática. Os 

desdobramentos devem ser trabalhados em conjunto, mesmo aqueles que 

pertencem a blocos de conteúdos diferentes. Isso quer dizer que o/a professor/a não 

terá uma grande carga de conhecimentos a desenvolver, mas poderá articular os 

diferentes desdobramentos em torno de temas geradores. Junto aos 

desdobramentos, nos quadros em que eles se apresentam, há “termos chave” que 

auxiliarão o/a professor/a a compreender de que se trata cada desdobramento. 

Tomemos o exemplo a seguir: 
 

No eixo “Vida e Ambiente” há o seguinte desdobramento: 
“Compreender que existem relações de dependência 
entre os seres vivos e destes com o ambiente”. O que o/a 
professor/a trabalhará com esse desdobramento as 
diferentes relações entre os seres vivos e os fatores que 
interferem nessas relações, incluindo-se aí aqueles que 
compõem o ambiente – o ar, a água, a luminosidade, a 
disponibilidade de alimento, etc. Este desdobramento se 
relaciona com muitos outros que compõem o eixo “Vida e 
Ambiente”, como por exemplo, “Compreender as relações 
entre os seres vivos por meio do estudo das cadeias e 
das teias alimentares” ou “Reconhecer comportamentos 
humanos de preservação da natureza com vistas a adotá-
los em seu cotidiano”. A partir daí, podemos articular o 
trabalho com outros eixos, abordando as relações do ser 
humano com o ambiente, os impactos da degradação 
ambiental para a saúde (eixo Ser Humano e Saúde), a 
relação da degradação ambiental com o desenvolvimento 
tecnológico (eixo Tecnologia e Sociedade), e etc. As 
possibilidades de combinações são muitas e diversas. 

 

Os desdobramentos em cada eixo são apresentados na perspectiva de 

trabalho ao longo de todo Ensino Fundamental. Para organizar essa abordagem, de 



 
 

forma contínua e progressivamente mais complexa, utilizamos algumas operações 

que tomamos de empréstimo das Proposições Curriculares para o Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte: INTRODUZIR, 

TRABALHAR, CONSOLIDAR, RETOMAR e AMPLIAR. A seguir apresentamos a 

legenda utilizada e as concepções sobre cada operação. 

 
Quadro 1 – OPERAÇÕES 

I INTRODUZIR (ideias e conceitos)  
 
Leva os estudantes a se familiarizarem com conceitos e procedimentos escolares, tendo em 
vista as capacidades que já desenvolveram em seu cotidiano ou na própria escola. Os 
estudantes, no seu dia a dia, desenvolvem muitos conhecimentos e, nesse sentido, introduzir 
não significa necessariamente um primeiro contato com determinado conceito, mas sim um 
primeiro tratamento escolar dele, que busca articular aquilo que o estudante já sabe com a 
nova situação-problema. Da mesma maneira, a abordagem inicial de uma determinada 
capacidade/habilidade, muitas vezes, depende de conteúdos e de procedimentos que foram 
aprendidos na própria escola, quando do desenvolvimento de outras capacidades/habilidades. 
Assim, a introdução dessa nova capacidade dar-se-á articulada a uma retomada de aspectos 
relacionados a essas outras capacidades.  
 

T TRABALHAR (construir conceitos)  
 
Tipo de abordagem que explora, de modo sistemático, as diversas situações-problema que 
promovem o desenvolvimento das capacidades/habilidades que serão enfocadas pelo 
professor. Demanda um planejamento cuidadoso das atividades variadas, a fim de explorar as 
várias dimensões dos conhecimentos disciplinares que se relacionam a uma determinada 
capacidade e também as inter-relações com outras capacidades/habilidades. É importante que 
o professor organize seu trabalho mantendo bem definida a capacidade que pretende 
desenvolver. Essa é uma fase em que os processos avaliativos são fundamentais para que o 
professor defina as intervenções a serem feitas no processo ensino-aprendizagem, de modo a 
ter clareza sobre o que efetivamente poderá ser consolidado pelos estudantes, ao final desse 
processo.  
 

C CONSOLIDAR (consolidar conceitos fixando-os)  
 
No contínuo processo de aprendizagem dos estudantes, há um momento em que é preciso 
sedimentar os avanços que ocorreram em seus conhecimentos. Então, determinados 
conceitos, procedimentos e atitudes que foram trabalhados sistematicamente pelo professor 
devem ser colocados como objeto de reflexão na sala de aula, de modo que o trabalho 
pedagógico realizado com eles seja claramente concluído. Esse é o momento em que se 
formaliza a aprendizagem de acordo com a capacidade desenvolvida, na forma de resumos, 
sínteses e registros com a linguagem adequada a cada área disciplinar.  
 

R  RETOMAR (rever, reorganizar estratégias para construção e fixação de conceitos e processos 
científicos)  
 
Ao se introduzir o trabalho pedagógico com uma determinada capacidade, aspectos que se 
relacionam a outras capacidades já consolidadas necessariamente terão de ser retomados e 
ampliadas na medida em que se trabalha sistematicamente com essa nova capacidade a ser 
desenvolvida. Assim, procuraremos evidenciar aquelas capacidades que, mesmo após serem 
consolidadas, serão objeto de trabalho pedagógico do professor, por serem importantes no 
desenvolvimento de outras. É importante ressaltar que Retomar não tem o mesmo sentido de 
revisar. Revisar significa, muitas vezes, a repetição de algo que já deveria ter sido aprendido. 
Retomar significa que o estudante já está aprendendo algo novo e que, para isso, há uma 
nova abordagem daquilo que já foi ensinado. Promove, assim, uma ampliação das 



 
 

capacidades e uma nova e diferente oportunidade para aqueles estudantes que não a 
desenvolveram plenamente. 

A  AMPLIAR (acrescentar, ampliar processos e conceitos científicos) 
 
O conceito de Ampliar pode ser compreendido como alargar, dilatar, aumentar. Vários 
conceitos escolares podem ser trabalhados na perspectiva de não se esgotarem na escola. 
Eles serão ampliados em várias etapas da vida. Ampliar conceitos significa acrescentar 
conteúdos que já foram em algum momento consolidados durante o processo de 
escolarização.  
 

 

É importante destacar que não se trata da “repetição” dos conteúdos ao longo 

do Ensino Fundamental. Cada legenda nos remete a um nível diferenciado de 

abordagem e de aprofundamento dos conteúdos. Exemplo: No desdobramento 

“Reconhecer que os ambientes naturais têm maior diversidade de seres vivos”, 

integrante do eixo “Vida e Ambiente”, temos a distribuição das legendas do 1º ano 

ao 7º ano. Em cada um dos anos, será dado o aprofundamento necessário e 

adequado à faixa etária, interesse e contexto sociocultural dos/as estudantes. 

Algumas de nossas preocupações com a organização dos eixos e dos 

desdobramentos na proposta curricular passam pelas seguintes questões: 
 

1. A duração de nove anos para o Ensino Fundamental. Os conteúdos foram 

organizados tendo como perspectiva o trabalho, em diferentes níveis de 

aprofundamento, ao longo do Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano. O 

principal objetivo dessa distribuição é possibilitar a superação de uma visão 

dicotomizada deste nível educacional, considerando-o realmente como uma 

etapa única de escolarização. Assim, os conteúdos são trabalhados, 

retomados e aprofundados de forma contínua, desde os anos iniciais, até os 

anos finais. 

 
2. Uma organização que procura extrapolar dos moldes tradicionais da 

Educação em Ciências na escola. Historicamente, vimos praticando certa 

organização dos conteúdos de Ciências de forma que denominaremos 

tradicional: entre a Educação Infantil e o 2º ano do Ensino Fundamental o 

foco está no “esquema corporal”, nos cuidados com a higiene e no estudo 

geral de animais e vegetais. Entre o 3º e 4º anos, introduzem-se questões 

relativas ao ambiente, tais como a água, o ar, o solo. No 5º ano, o corpo 

humano é novamente estudado, dessa vez, numa perspectiva de sistemas 



 
 

biológicos (fisiologia e anatomia) e, mais raramente, abordando noções de 

eletricidade e magnetismo. A partir do 6º ano, a sequência é ainda mais 

“tradicional”: ar, água, solo e noções de Ecologia no 6º ano; Os seres vivos no 

7º ano; O corpo humano no 8º ano; Estudos sobre Química e Física no 9º 

ano. Por que continuamos a trabalhar com os conteúdos dessa forma? O que 

sabemos é que, em geral, essa abordagem favorece situações de ensino-

aprendizagem pautadas na memorização de conceitos e da nomenclatura 

científica, favorecendo a aceitabilidade da Ciência como conhecimento 

pronto, produzido e acumulado por um grupo seleto de seres humanos com 

grande inteligência, algo que está bem afastado do cotidiano das pessoas 

“comuns” e que deve ser tomado como verdade. Assim, ao nos basearmos na 

proposta dos PCN, gostaríamos de estimular outras possibilidades de 

organização dos conteúdos.  

 

3. Uma Educação em Ciências que favoreça o ensino-aprendizagem de 
conceitos, procedimentos, habilidades, atitudes e valores. O trabalho por 

temas geradores, que articulam múltiplos desdobramentos, favorece a 

abordagem de conteúdos não apenas conceituais, mas também 

procedimentais e atitudinais. Os conteúdos conceituais estão relacionados 

aos fatos, conceitos e princípios que integram as redes de conhecimentos 

construídos pelos seres humanos para compreender suas realidades, e que, 

por isso, estão em constante (re)construção. Os conteúdos procedimentais 

envolvem ensinar e aprender certas habilidades e capacidades, técnicas e 

estratégias, métodos e destrezas, um conjunto de ações orientadas para 

certas finalidades como desenhar, calcular, experimentar, ler, pesquisar, etc. 

Já os conteúdos atitudinais dizem respeito ao ser e suas ações, mas não 

são sinônimos de aprender a prestar atenção na aula ou ser pontual, por 

exemplo, dizem respeito à educação no plano dos valores e da ética 

orientada para as nossas ações cotidianas, às nossas relações com o mundo 

e com as outras pessoas. São ações pautadas em pensamento reflexivo que 

envolve valores e regras. 
 

4. As possibilidades do trabalho interdisciplinar. Durante muito tempo o 

currículo escolar encara o desafio de se organizar de modo que as rígidas 



 
 

fronteiras entre os diversos conteúdos e as/os profissionais que os lecionam 

sejam, aos poucos, desmontadas. A interdisciplinaridade envolve mais que 

trabalhar “temas afins”, ou seja, fazer projetos em que cada professor/a 

trabalha um aspecto do tema dentro da sua disciplina. O trabalho 

interdisciplinar envolve “pensar junto”, envolvem trocas, diálogos, conexões. 

Uma professora sozinha, mesmo que trabalhe com todos os conteúdos 

disciplinares, não faz interdisciplinaridade. O modo como a proposta de 

Educação em Ciências se organiza tem a intenção de favorecer essas trocas, 

diálogos e junções. A organização por eixos e por desdobramentos possibilita 

inúmeras articulações. 
 

Passemos agora a pensar sobre os desafios apresentados pelas/os 

profissionais das escolas e as alternativas que vimos construindo para enfrentá-los. 
 

 

2 DESAFIOS E ALTERNATIVAS PARA IMPLEMENTAR ESSA PROPOSTA NAS 
ESCOLAS  
 

 

No decorrer das discussões sobre a proposta curricular para Educação em 

Ciências no Ensino Fundamental, vários desafios foram apontados pelos/as 

profissionais para a sua implementação nas escolas municipais. Desse modo, 

trouxemos para os Seminários a discussão desses desafios, procurando refletir 

sobre possíveis alternativas para tentar minimizá-los ou até mesmo superá-los em 

três níveis: nível individual (relacionado às ações dos/as profissionais em sua prática 

cotidiana), nível da escola (relacionado às ações promovidas pela escola, 

envolvendo toda a equipe) e nível da Secretaria de Educação (relacionado às ações 

promovidas por esta secretaria). É importante explicar que as alternativas se 

complementam, ou seja, não devemos pensar nos níveis isoladamente, 

responsabilizando apenas um dos envolvidos. Explicamos também que muitos dos 

desafios apontados vão além da Educação em Ciências e dizem respeito a todas as 

áreas e à rede como um todo. 

Os desafios encontrados pelas/os profissionais das escolas diante da 

proposta curricular para a Educação em Ciências na rede municipal de Juiz de Fora 

foram os seguintes:  



 
 

 Como planejar e desenvolver o trabalho com temáticas de Ciências, 

especialmente aquelas relacionadas aos conteúdos de Química e Física, ao 

longo Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), ou seja, iniciando desde os 

primeiros anos. 

 As/os professoras/es dos anos iniciais do Ensino Fundamental não tem 

uma formação sólida com relação aos conteúdos de Ciências.  

 As/os professoras/es, especialmente dos anos finais do Ensino 

Fundamental, já estão “acostumadas/os” a trabalhar com uma determinada 

sequência de conteúdos (dificuldades em romper com o currículo 

“tradicional”). 

 Há dificuldade em conseguir materiais para trabalhar os temas propostos. 

 Muitas escolas não possuem Laboratório de Ciências. 

 O trabalho de muitos profissionais ainda está voltado apenas para os 

conteúdos conceituais, em detrimento do desenvolvimento de habilidades 

importantes (leitura, escrita, desenvolvimento da linguagem oral e da 

argumentação, etc.). 

 As/os professoras/es dos anos iniciais do Ensino Fundamental privilegiam 

os conteúdos de Português e Matemática, deixando os conteúdos de Ciências 

em último plano. 

 Há uma ausência de planejamento conjunto entre os/as profissionais da 

escola – anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental e nas diferentes 

disciplinas do currículo.  

 Há dificuldades em reunir o coletivo da escola para conhecimento e 

discussão da proposta curricular de Ciências e, consequentemente, para 

implantar a proposta. 

 O modo como os conteúdos foram organizados no decorrer dos anos do 

Ensino Fundamental na proposta curricular não é contemplado pelo livro 

didático adotado nas escolas. 

 Há dificuldades em compreender a linguagem utilizada nas frases que 

compõem os desdobramentos do currículo de Ciências.  

Diante de tais desafios, foram discutidas e apontadas alternativas que podem 

funcionar como propostas para enfrentá-los: 

 



 
 

Quadro 2 – ALTERNATIVAS 
 

NÍVEL INDIVIDUAL 
 Buscar formação que dê suporte ao planejamento, utilizando livros, revistas, sites da internet, 
participando de cursos de formação continuada (na escola, na Secretaria de Educação, na 
Universidade, etc.). Buscar auxílio de colegas e outros profissionais da escola. 
 
 Pesquisar materiais e abordagens que contemplem a nova proposta. Produzir alguns deles com 
seus/suas estudantes. Conscientizar-se da importância de utilizar diversos tipos de materiais (além 
do livro didático). Solicitar à escola a aquisição de materiais para a Educação em Ciências. Fazer a 
escolha de livros didáticos que se aproximem da proposta curricular. 
 
 Conhecer a proposta e estudá-la, individualmente e em grupo. Entender que colocar a proposta 
em prática é um exercício cotidiano e coletivo. 
 
 Sensibilizar-se para a necessidade de um planejamento coletivo do trabalho na escola; 
organizar-se para participar dos momentos coletivos propostos pela escola. 
 
 Promover atividades em diferentes espaços da escola (pátio, sala de aula, refeitório, etc.) e fora 
dela.  
 
 Sensibilizar-se para outras abordagens da Educação em Ciências que não se resumem aos 
conteúdos conceituais. Sensibilizar-se para a importância dos conteúdos de Ciências. Incluir em 
seu planejamento, de forma sistemática, o trabalho com as habilidades, valores, procedimentos. 
Ensaiar outras possibilidades além das “práticas de sempre”. 
  

NÍVEL DA ESCOLA (Gestão, Coordenação e Coletivo da escola) 
 Promover discussões sobre as temáticas pertinentes ao currículo e sobre o trabalho das/os 
profissionais. Organizar espaços de discussão onde haja encontros entre profissionais com 
diferentes tipos de formação acadêmica. Promover formação em contexto e investir em materiais 
que deem suporte ao trabalho do/a professor/a.  
 
 Dar suporte ao/à profissional para que realize as atividades em diferentes espaços.  
 
 Criar espaços de planejamento coletivo, tentando contemplar, na medida do possível, as 
disponibilidades dos profissionais; incluir a necessidade do planejamento coletivo e a perspectiva 
interdisciplinar no Projeto Político-Pedagógico. 
 

NÍVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 Oferecer suporte aos/às profissionais das escolas nas temáticas de Educação em Ciências, da 
interdisciplinaridade e do trabalho coletivo a partir da oferta de cursos, grupos de discussão, 
palestras e oficinas, em parceria com outras instituições. Investir mais na discussão sobre 
Educação em Ciências, valorizando-a. 
 
 Promover discussões sobre a escolha do livro didático, orientando as escolas e as/os 
profissionais. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 POR QUE PROMOVER A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NAS ESCOLAS? 
 

 

A Educação em Ciências revestiu-se de significativa importância, 

principalmente nos últimos anos, na medida em que a Ciência e a Tecnologia foram 

apontadas como essenciais ao desenvolvimento econômico, cultural e social. 

Podemos considerar que, no mundo contemporâneo, os conhecimentos científicos e 

tecnológicos estão presentes em praticamente todos os setores e esferas de nossa 

sociedade. Tais conhecimentos podem referir-se às esferas prática, histórica, 

filosófica, ética, social, entre outras. Desta forma, a compreensão do conhecimento 

científico torna-se fundamental, pois nos permite entender melhor os fenômenos do 

cotidiano, questionar e buscar soluções para os problemas comunitários e 

domésticos, participar e opinar sobre questões públicas no que concerne à utilização 

de Ciência e Tecnologia, compreendendo tanto seus benefícios, quanto seus riscos.  

A Educação em Ciências na educação básica em nosso país é, de certa 

forma, recente. Até 1961 ela era ministrada apenas nas duas últimas séries do 

Ensino Fundamental. A partir de 1971, com a lei n.º 5.692, passou a ser ministrada 

em todas as séries do Ensino Fundamental. Nessa época, foi também significativo o 

aumento da carga horária de Física, Química e Biologia nos cursos chamados 

ginasiais (BRASIL, 1998). 

Na década de 1980, com o movimento conhecido como CTS (Ciência, 

Tecnologia e Sociedade), surgido em grupos de pesquisa, a partir de investigações 

em Educação para a Ciência, passou-se a questionar tanto a abordagem, quanto a 

organização dos currículos, apontando a necessidade de tornar os conteúdos de 

Ciências mais significativos, contextualizados e integrados entre si e com as demais 

áreas de conhecimento. Nesse período, iniciou-se uma aproximação entre Educação 

em Ciências e as Ciências Humanas e Sociais, com o consequente reforço da ideia 

da Ciência como construção humana, passível de equívocos e, principalmente, não 

neutra. Esta nova concepção de Educação para a Ciência passou a considerar, com 

muita relevância, as ideias prévias dos/as estudantes sobre os conceitos científicos, 

seguindo a tendência das diversas pesquisas que demonstravam a existência de 

tais ideias, independentemente da escola e do ensino formal.  



 
 

Em 1996 promulgou-se a nova LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

que propôs a criação de um currículo comum em território nacional e deliberou a 

criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Entre eles, o de Ciências 

Naturais buscou aproximar as Ciências com a realidade dos/as estudantes e 

promoveu a concepção de Ciências como uma produção humana em contínua 

transformação. A lei contribuiu para discussões dos objetivos e currículos dentro da 

Educação em Ciências e os PCN de Ciências conceberam um currículo calcado no 

movimento Ciência para todos, que segundo Krasilchik (2000) 
 

[…] relaciona o ensino das Ciências à vida diária e experiência dos 
estudantes, trazendo, por sua vez, novas exigências para compreensão da 
interação estreita e complexa com problemas éticos, religiosos, ideológicos, 
culturais e as relações com o mundo interligado por sistemas de 
comunicação e tecnologias cada vez mais eficientes com benefícios e riscos 
no globalizado mundo atual (KRASILCHIK, 2000, p. 89).  

 

Porém, ainda percebemos a Educação em Ciências como uma prática muito 

fragmentada e estanque nas escolas, baseada em concepções tradicionais de 

Ciência e de Educação. Por outro lado, é inegável seu imenso potencial em 

despertar o interesse das crianças e adolescentes, já que trata de questões que se 

aproximam da sua observação e das interações que acontecem em seu cotidiano. 

Segundo os PCN, a Educação em Ciências permite aos/às estudantes ter um 

conhecimento sobre a vida, permite que este tenha condições de posicionar-se 

sobre questões polêmicas. Além disso, conviver com a tecnologia e avanços 

científicos é hoje uma realidade. “Conhecer ciência é ampliar a sua possibilidade de 

participação social e desenvolvimento mental, para assim viabilizar sua capacidade 

plena de exercício da cidadania” (BRASIL, 1998, p. 23).  

Diversas pesquisas (DRIVER, 1989; DRIVER, GUESNE, TIBERGHIEN, 1985) 

demonstram que as/os estudantes realizam construções e elaborações científicas 

sobre o cotidiano. O mais surpreendente nessas pesquisas, entretanto, é que os/as 

estudantes parecem não perceber a existência de uma relação entre aquilo que 

aprendem nas aulas de Ciências e os problemas formulados fora dela. O conteúdo 

escolar lhes parece limitado à resolução de exercícios-padrão e à realização de 

provas, para satisfazer as expectativas dos professores na sala de aula. Existe, 

portanto, um abismo entre o conhecimento científico escolar e o conhecimento do 

cotidiano, causado pela dinâmica e sistematização dos conteúdos escolares.  



 
 

Logo, na Educação para a Ciência, os questionamentos e discussões a 

respeito dos currículos no ensino de Ciências tornam-se imprescindíveis, 

principalmente quando aliados às discussões pedagógicas sobre os métodos de 

ensino. Ressaltamos que a seleção do currículo escolar da disciplina Ciências não é 

meramente uma simplificação do conhecimento científico. Ao serem transpostos de 

maneira simplificada para o contexto escolar, determinados elementos do saber 

acadêmico desaparecem e outros são criados. Consequentemente, esse processo 

de transformação resulta num conteúdo descaracterizado e descontextualizado. Em 

relação a isso, Nehring (2002, p. 4) afirma que  

 
O sistema didático não consegue dar conta de toda a sua complexidade, 
por isso este conhecimento é apresentado em fragmentos, sucessão de 
capítulos e lições, muitas vezes desconsiderando o fato de que um conceito 
científico ganha significado e valor no interior de uma estrutura teórica […].  

 

É difícil acreditar que a transposição de conhecimento entre universos tão 

distintos como aquele da pesquisa e da sala de aula não esteja sujeita a 

modificações significativas, como parecem crer professores/as de Ciências. Embora 

seja uma transformação necessária, na maioria das vezes, resulta na 

desconsideração de aspectos que seriam fundamentais para que os/as estudantes 

pudessem compreender o conhecimento científico como o resultado de um processo 

que tem por objetivo a busca de respostas a problemas.  

De fato, é fundamental que os/as professores/as, as escolas e suas 

comunidades escolares discutam e organizem os currículos e conteúdos a serem 

trabalhados. É nesse sentido que apresentamos o documento de Educação em 

Ciências para a rede municipal de Juiz de Fora.   

Organizar currículos e conteúdos significa pensar acerca da transposição 

didática. Sem isso, os conteúdos escolares ficariam sem sentido e a aprendizagem 

comprometida. Nesse sentido, Marandino1 (2005) ressalta que:  
 

Sem a mediação da transposição didática, a aprendizagem e a aplicação de 
estratégias e procedimentos de ensino tornam-se abstratas, dissociando 
teoria e prática. Essa aprendizagem é imprescindível para que, no futuro, o 
professor seja capaz tanto de selecionar conteúdos como de eleger as 

                                            
1 A autora analisa a transposição didática a partir do parecer CNE/CP 009/2001 do Conselho 
Nacional de Educação, aprovado em 08/05/2001, que trata das “Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Formação de Professores da Educação Básica”, em nível superior, curso de licenciatura, de 
graduação plena. 



 
 

estratégias mais adequadas para a aprendizagem dos educandos, 
considerando sua diversidade e as diferentes faixas etárias. (MARANDINO, 
2005, p.8).  

 

Enfim, o contato com a Ciência amplia a visão de mundo e torna a educação 

científica uma realidade para as/os estudantes. É uma tarefa dos/as professores/as, 

juntamente com toda comunidade escolar, implementar esta forma de Educação em 

Ciências, voltada para compreensão do mundo natural e dos saberes originados na 

pesquisa sobre este mundo e capaz de transformar as pessoas em cidadãos críticos 

e conscientes de seu papel nesta comunidade-mundo.  

Ressaltamos ainda que a tarefa de selecionar e organizar conteúdos para a 

Educação em Ciências, como para qualquer outra disciplina, requer que façamos 

opções, priorizando alguns temas e conteúdos, em detrimento de outros. Como 

selecioná-los, então? Por que devemos escolher um determinado conteúdo e não 

outro? Quais conteúdos são mais relevantes? Estas são questões que devem ser 

ampla e necessariamente debatidas entre os/as professores/as, sempre na 

perspectiva dos objetivos do Ensino Fundamental e considerando os contextos 

específicos de cada comunidade onde as escolas se inserem.  

Os PCN para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1998) elencam alguns 

objetivos das Ciências, que são:  

 Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte 

integrante e agente de transformações do mundo em que vive;  

 Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e 

condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica;  

 Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a 

partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, 

procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar;  

 Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida;  

 Saber combinar leituras, observações, experimentações, registros, etc., para 

coleta, organização, comunicação e discussão de fatos e informações;  

 Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para 

a construção coletiva do conhecimento;  



 
 

 Compreender a saúde como bem individual e comum que deve ser promovido 

pela ação coletiva;  

 Compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, 

distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da 

natureza e ao homem.  
 

 

4 EIXOS DE CONTEÚDOS  
 

 

4.1 Vida e Ambiente  
 
 

4.1.1 Por que trabalhar com o eixo “Vida e Ambiente” na escola?  
 
 

O principal objetivo do trabalho com este eixo é ampliar o conceito de 

ambiente, criando condições para o exercício da cidadania com consciência social e 

ecológica. Dessa forma, visa fornecer a compreensão do ambiente como um 

conjunto de interações entre os diversos componentes, vivos e não vivos, 

promovendo a valorização da biodiversidade e da qualidade de vida. O conceito de 

ambiente ampliado se alia à percepção de que a sobrevivência do ser humano 

depende diretamente da preservação dos recursos naturais, à mudança de valores 

associados ao consumo e à identificação de que existem relações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade para formar o cidadão que age de forma a valorizar e 

preservar seu entorno socioambiental. 

No final do século XX, com a emergência dos problemas ambientais graves, a 

preocupação com o ambiente ganhou muito espaço. É crescente a consciência de 

que a proteção e a preservação do ambiente significam comprometimento com as 

futuras gerações. Nesse processo, o papel da educação básica aliada à Educação 

Ambiental, vista como o processo educativo que tem por objetivo formar cidadãos 

éticos nas suas relações com a natureza e com a sociedade, é fundamental na 

busca por soluções.  



 
 

Tomando a visão de ambiente a ser desenvolvida, ou seja, aquela que integra 

relações sociais e culturais, e não apenas as naturais, torna-se importante a 

inserção do conceito de cidadania, por meio do qual ampliamos nossa participação 

na sociedade. Nesse sentido, Pelicioni (2000, p. 21) afirma que: 
 

A educação ambiental deve, portanto, capacitar ao pleno exercício da 
cidadania permitindo a formação de uma base conceitual suficientemente 
diversificada, técnica e culturalmente de modo a permitir que sejam 
superados os obstáculos à utilização sustentável do meio. Para que isso 
ocorra, é preciso formar pessoas conscientes, críticas, éticas, preparadas, 
portanto, para enfrentar esse novo paradigma. A educação ambiental nos 
níveis formais e informais tem procurado desempenhar esse difícil papel 
resgatando valores como o respeito à vida e à natureza, entre outros, de 
forma a tornar a sociedade mais justa e feliz. 

 

A Educação em Ciências deve familiarizar o/a estudante com o universo da 

temática ambiental a fim de torná-lo/a capaz de se sentir participante do processo de 

tomada de decisões e discussões sobre os impactos de suas ações como cidadão 

sobre o ambiente. 

A escolha de conteúdos para este eixo, portanto, deve priorizar a 

interpretação do ambiente do/a estudante, o lugar onde ele/a efetivamente vive. 

Sobre isso, os PCN indicam que “[…] os conteúdos devem ser relevantes do ponto 

de vista social, cultural e científico, permitindo ao estudante compreender, em seu 

cotidiano, as relações entre o ser humano e a natureza, mediadas pela tecnologia, 

superando interpretações ingênuas sobre a realidade à sua volta.” (BRASIL, 1998, p. 

35). 

Podemos ainda refletir: quais são os conceitos de ambiente e de natureza que 

buscamos? Que tipo de educação desejamos? As discussões sobre o ambiente 

devem levar em consideração a relação que os/as estudantes e professores/as 

estabelecem, no seu cotidiano, com os problemas e conflitos ambientais, 

ultrapassando uma visão utópica ou idealista, compreendendo o ambiente como o 

espaço no qual se vive e do qual se faz parte e a educação como transformação de 

atitudes e conceitos. Deve-se questionar também concepções e valores sócio-

históricos que estão contidos no conceito de natureza, tais como a importância dada 

a esta como fonte inesgotável de recursos para os seres humanos e a visão de que 

ela pode ser totalmente domada, controlada por nós.  Portanto, a Educação em 

Ciências deve buscar desconstruir a visão de que há um mundo natural separado do 



 
 

e oposto ao mundo humano, educando para a compreensão de que o ambiente é o 

conjunto que nos inclui, um espaço natural, social, cultural e histórico. 

Também é importante pensar o desenvolvimento deste eixo na escola a partir 

das seguintes questões: por que os seres vivos na escola perdem seu 

encantamento? Por que não são tratados e interpretados como a manifestação da 

vida em inúmeras formas e aspectos? Por que deixam de ser apresentados como 

fatos espetaculares? Podemos considerar que a forma tradicional de abordar o 

assunto, pautada na organização taxonômica, faz com que os/as estudantes se 

afastem da temática. Sobre o estudo dos seres vivos na escola, os PCN 

argumentam: 
 

Os estudos sobre os seres vivos precisam ser detidamente examinados. 
Por tradição, grande parte de nossos currículos encontra-se presa a 
esquemas de classificação biológica baseados em uma Sistemática que se 
fundamenta nas semelhanças morfológicas entre as espécies. Os seres 
vivos são apresentados a partir de agrupamentos da Sistemática (reinos, 
filos ou divisões, classes, gêneros, entre outros), enfatizando-se a descrição 
de sua morfologia e fisiologia. Nelas, as classificações são tomadas como 
unidades estanques, desconhecendo-se os atuais debates científicos e, 
inclusive, dos equipamentos que permitem observações e descrições cada 
vez mais acuradas, as classificações biológicas estão em constante 
transformação. Hoje, para a tarefa de classificação, os cientistas contam 
com técnicas de estudo que permitem identificar os parentescos não 
apenas em relação às semelhanças morfológicas, mas também com base 
na história evolutiva de um grupo. Já não basta a semelhança morfológica - 
não é qualquer semelhança que determina parentesco. Hoje existem várias 
escolas de Sistemática que adotam métodos diferentes, mas de maneira 
geral, todas elas têm como pressuposto a Teoria da Evolução. (BRASIL, 
1998, p. 68) 

 

A vida em suas mais diversas formas e como estas formas foram se 

desenvolvendo ao longo do tempo constituem o outro foco de estudo deste eixo 

temático. Assim, o/a professor/a deve orientar o estudo dos seres vivos a partir do 

conceito de evolução biológica, concebendo a evolução como uma teoria, construída 

pela Ciência, sobre um processo longo no qual a vida se diversifica, a partir dos 

conceitos de variabilidade genética e de seleção natural. Não devemos estudar os 

seres vivos apenas por suas formas atuais e pelo que estes podem nos servir ou 

afetar, mas devemos procurar compreendê-los por suas relações evolutivas e 

ecológicas, considerando-nos, seres humanos, como um destes seres, que participa 

das interações em seu ambiente e que evolui também. 



 
 

Este eixo visa, portanto, ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre 

todas as formas de vida com as quais compartilhamos o planeta, respeitando seus 

ciclos vitais e impondo limites a sua exploração pelos seres humanos, contribuindo 

para a formação de um sujeito atuante em sociedade, capaz de agir individual e 

coletivamente na busca de soluções para problemas locais e mundiais. 
 

Quadro 3 - Desdobramentos do eixo “Vida e ambiente” 

Legenda: I – introduzir; T – trabalhar; R – retomar; C – consolidar; A – ampliar. 
 

 Desdobramentos Termos chave Anos/Operações 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

1 
Ambientes naturais e 
diversidade de seres 
vivos. 

Biodiversidade. 
Ambiente natural. 

I T T/
C 

T/
A 

T R/
T/
A 

T/
A/
C 

  

2 

Relações de 
dependência entre 
seres vivos e destes 
com o ambiente. 

Relações entre os 
seres vivos. Fatores 
bióticos e abióticos. 

I T T T/
C 

 R/
T/
A 

A  R/
C 

3 
Relações entre os seres 
vivos, cadeias e teias 
alimentares. 

Cadeia alimentar. Teia 
alimentar. Relações 
entre seres vivos. 

I T T T/
C 

 R/
T/
A 

A  R/
C 

4 

Comportamentos e 
estruturas adaptativas 
dos seres vivos em 
relação ao ambiente em 
que vivem. 

Adaptação. Habitat. 
Características dos 

seres vivos. 

  I T T R A/
C 

  

5 

Fatores ambientais que 
condicionam a 
existência de seres 
vivos nos ecossistemas. 

Fatores bióticos e 
abióticos. Adaptação. 
Equilíbrio ecológico. 

 I T T T A C   

6 

Comportamentos 
humanos de 
preservação da 
natureza. 

Comportamentos e 
atitudes. Ética 

ambiental. 

I T T T T/
C 

R/
A 

A A A/
C 

7 
Relações entre o 
consumo e a produção 
e tratamento do lixo. 

Consumo (relações 
de). Desperdício. 

Tratamento do lixo. 

I T T T T R/
A/
C 

R/
A 

R/A R/
A/
C 

8 

Relações entre as 
causas e consequências 
da poluição, desperdício 
e desastres ecológicos, 
relacionados aos 
comportamentos 
humanos. 

Consumo (relações 
de). Desperdício. 
Poluição. Ética 

ambiental. 

  I T T T/
A 

A T A/
C 

9 

Ambiente como um 
conjunto de elementos 
biológicos, sociais, 
econômicos e políticos. 

Ambiente natural e 
construído. Relações 
entre o ser humano e 

o ambiente. 

I T T T T R/
A/
C 

R/
A 

R/A R/
A/
C 

10 
Formação do solo e 
seus elementos 
constituintes. 

Solo. Formação do 
solo. Componentes do 

solo. 

I T T T  R/
C 

   

11 
Desenvolvimento do 
solo e suas alterações 
devido aos hábitos dos 

Solo. Fatores bióticos 
e abióticos. Habitat.   

I T T T  R/
C 

   



 
 

seres vivos. 

12 
O ar e suas 
propriedades. 

Existência da 
atmosfera. 

Propriedades do ar.  

I T T  R A/
C 

  R/
A/
C 

13 

Constituição do ar e sua 
relação com os hábitos, 
estrutura anátomo-
fisiológica e habitats dos 
seres vivos. 

Ar. Atmosfera. Gases. 
Habitat. Fatores 

bióticos e abióticos. 
Características dos 

seres vivos. 
Respiração. 

Fotossíntese. 

  I T T R/
T/
A 

R/
T/
A 

A/C  

14 

A água (recurso natural 
finito) preservação, 
ações individuais e 
coletivas para a 
existência e 
manutenção da vida na 
terra. 

Água. Ambiente. 
Comportamentos e 

atitudes. Ética 
ambiental. 

Desperdício.  

I T T T/
C 

R A/
T 

T T C 

15 

Materiais que se 
misturam ou não em 
água a partir de 
situações cotidianas e 
experimentais. 

Água. Misturas. 
Solubilidade.  

 I T T C R/
A 

  R/
A/
C 

16 
Mudanças de estado 
físico da água em 
situações do cotidiano. 

Água. Estados Físicos. 
Ambiente. Cotidiano. 

 I T T/
C 

 R/
A 

  R/
A/
C 

17 

Relação entre a água e 
o desenvolvimento dos 
seres vivos. 

Água. Habitat. Fatores 
bióticos e abióticos. 
Características dos 

seres vivos. 

I T T T T R/
A 

R/
A/
C 

  

18 
Mecanismos de 
reprodução dos diversos 
grupos de seres vivos. 

Reprodução (processo 
e tipos). Assexuada. 

Sexuada. 

  I T T R R/
A 

A/C  

19 

Classificação dos 
grupos de seres vivos a 
partir de suas principais 
características. 

Características dos 
seres vivos. 

Classificação. 

  I T T/
C 

 R/
A/
C 

  

20 
Identificação das fases 
do ciclo de vida dos 
seres vivos. 

Ciclo de vida. 
Reprodução. 

I T T T/
C 

  R/
A/
C 

  

21 

Processos de 
respiração, fotossíntese 
e germinação. 

Respiração. 
Fotossíntese. 
Germinação. 
Crescimento. 

  I T  A/
C 

   

22 Partes dos vegetais e 
suas funções. 

Anatomia e fisiologia 
vegetal. 

I T T  A R A/
C 

  

23 

Observação de vegetais 
mais comuns no 
cotidiano e descrição de 
suas principais 
características. 

Vegetais. 
Classificação. 

Cotidiano. Ambiente. 
Características dos 

seres vivos. 

I T T C R  R/
A/
C 

  

24 

Animais comuns a partir 
da descrição de seus 
hábitos, habitats e 
principais 
características. 

Animais. 
Classificação. 

Cotidiano. Ambiente. 
Características dos 

seres vivos. 

I T T C R  R/
A/
C 

  

25 

Diferenças entre 
animais ovíparos, 
vivíparos e 
ovovivíparos. 

Reprodução. Animais. 
Ovíparos. Vivíparos. 

Ovovivíparos. 

 I T T/
C 

  R/
A/
C 

  



 
 

26 

Micro organismos em 
situações cotidianas 
(doenças, processos de 
decomposição, etc.). 

Microrganismos. 
Cotidiano. Ambiente. 
Características dos 

seres vivos. Relações 
entre os seres vivos.  

I T T T T/
C 

R/
A 

A A/C  

 
 

4.1.2 – Possibilidades metodológicas e sugestões de recursos didáticos 
 
 

Um dos objetivos do ensino-aprendizagem da estrutura dos ambientes é 

propiciar ao/à estudante o desenvolvimento da competência de identificar elementos 

comuns a todos os ecossistemas, diferenciando componentes bióticos e abióticos, 

compreendendo a interdependência que todos os seres vivos têm do ambiente físico 

e das relações que estabelecem entre si. Essa competência é desenvolvida em 

todos os anos do Ensino Fundamental por meio de tarefas que exigem dos/as 

estudantes, por exemplo, a observação de imagens de ecossistemas, o registro por 

meio de desenho de cadeias e teias alimentares e a realização de experimentos que 

evidenciem as propriedades do ar ou as características de solos férteis.  

Para o desenvolvimento dessa competência, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, são utilizados vários recursos como o uso de mapas, fotos, a exibição 

de filmes, a realização de visitas a campo e de experimentos nos quais os 

estudantes devem solucionar um problema por meio da verificação de suas 

hipóteses em atividades práticas. Nos anos finais do Ensino Fundamental, por 

exemplo, a ideia complexa de ciclo dos materiais nos ambientes, que no referencial 

teórico comporta implicações biológicas, físicas, químicas e geológicas, pode ganhar 

sucessivas aproximações. Trabalha-se com os/as estudantes, dessa forma, 

concepções cujas representações são cada vez mais abstratas, como os desenhos 

dos ciclos biogeoquímicos. Neste conteúdo, é possível a observação e a 

experimentação pelos/as estudantes sobre degradação de diferentes materiais: a 

decomposição de restos de seres vivos, o enferrujamento e oxidação de outros 

metais, a resistência à degradação dos vidros, plásticos, a influência da umidade, da 

luz, do calor e do tempo nesses processos. 

Para compreender os seres vivos o/a estudante deve desenvolver a 

habilidade de observação dos mesmos, direcionado a enxergar a vida como um todo 



 
 

que, apesar de se apresentar em uma imensa diversidade de formas, guarda 

características comuns a todas elas. O desenvolvimento da competência de 

caracterização dos seres vivos busca promover a ampliação do conhecimento sobre 

a diversidade da vida nos ambientes naturais ou transformados pelo ser humano, 

estuda a dinâmica da natureza e como a vida se processa em diferentes espaços e 

tempos. Alguns dos procedimentos de obtenção, tratamento e comunicação de 

conhecimentos que são trabalhados para o desenvolvimento desta competência no 

Ensino Fundamental, desde os primeiros ciclos, são as observações diretas, as 

experimentações, os levantamentos e comparações de hipóteses e suposições por 

meio de registros variados. A realização de trabalhos de campo é fundamental para 

que estes procedimentos sejam levados a cabo. Também, a comunicação de 

resultados de estudos em textos, para os colegas de classe e outros membros da 

comunidade, é interessante para a valorização da disseminação de informações. Ao 

longo do Ensino Fundamental estas atividades vão se tornando mais complexas e, 

nos anos finais, os/as estudantes utilizam meios de comunicação mais 

diversificados, comunicando-se por diferentes linguagens (imagens, gráficos, 

tabelas, esquemas) e recursos midiáticos (filmes, fotos, programas de computador, 

internet). 

A compreensão dos valores que estão subjacentes às teorias, leis e modelos 

construídos pela Ciência é parte do currículo que compõe o eixo Vida e Ambiente e 

é muito importante para que os/as estudantes possam construir uma visão das 

Ciências Naturais como um fazer humano que não é neutro e que pode trazer 

benefícios e prejuízos para as pessoas. Ao longo de todo o Ensino Fundamental, 

os/as professores/as podem apresentar aos/às estudantes inúmeras situações que 

evidenciem esse tipo de visão (textos históricos e literários, visitas a exposições 

sobre ciências, acompanhamento de debates sobre questões que envolvam ciências 

nos meios de comunicação) que deve ser obtida em relatos de história da Ciência. 

Nos anos finais, atividades que exijam a apresentação de pontos de vista e 

argumentação, como os debates, são fundamentais para o desenvolvimento desta 

competência nos/as estudantes. 

 

 



 
 

4.2 Ser humano e saúde 
  

 

4.2.1 Em que consiste trabalhar com o Eixo Ser Humano e Saúde na escola?  

 
Este eixo nos reporta a dois aspectos fundamentais da Educação em 

Ciências na escola: o corpo e a saúde. Assim, diz respeito diretamente a todos nós. 

Porém, há algumas questões a serem debatidas. Primeiramente, esse corpo de que 

falamos não é igual, homogêneo, natural. Ao contrário do que as imagens e os 

textos dos livros didáticos e dos atlas anatômicos nos mostram, os corpos têm 

elementos que nos fazem ser identificados como humanos, mas também são 

compostos por uma enorme diversidade de elementos que nos conduzem a uma 

dimensão muito menos biológica e objetiva.  

O corpo é mais que uma entidade biológica autônoma: é um conjunto formado 

também pelo seu entorno (roupas, acessórios, intervenções que nele se operam, 

máquinas que a ele se acoplam, a educação de seus gestos, etc.) (GOELLNER, 

2003). Por isso, ao estudá-lo, não podemos nos limitar a informações sobre os 

órgãos e seu funcionamento, uma vez que um corpo é muito mais que seus 

músculos, ossos, reflexos. Devemos estender essa análise para a forma como a 

nossa cultura investe sobre os nossos corpos, deixando marcas que “fazem 

sentido”. Por exemplo, ao olharmos o corpo de uma pessoa sentimos a necessidade 

de enquadrá-la, a partir das marcas corporais, em categorias de gênero (feminino, 

masculino), raça e etnia (negro, indígena, branco, etc.), geração (criança, jovem, 

adulto, idoso), classe social, nacionalidade, sexualidade, religião, entre tantas 

outras.  

Portanto, estudar o corpo é algo a ser feito a partir da relação entre o 

biológico e o cultural. Nesse sentido, não deveríamos tomá-lo como um dado da 

natureza, que está pronto, acabado, mas sim como dinâmico e incompleto. Ao 

estudar o corpo humano, desde o 1º ano do Ensino Fundamental, é importante 

discutir as imagens e os sentidos que as/os estudantes têm construído sobre seus 

próprios corpos e sobre a relação que estabelecem com as características que os 

marcam, as quais instituem estereótipos. Ao debater temas que englobam as 

diferenças individuais, é frequente o surgimento de piadinhas e brincadeiras que se 



 
 

dirigem àqueles/as a quem são atribuídos estereótipos negativos (por exemplo, 

gordos, magros, com pele negra, com cabelo crespo, que não têm os hábitos de 

asseio e higiene “desejáveis”, etc.). É importante que, além de valorizar as 

diferenças individuais, o/a professor/a problematize essas atitudes, levando as/os 

estudantes a compreenderem que os estereótipos não são “naturais”, mas sim 

instituídos culturalmente e que precisamos desconstrui-los. Desse modo, é 

importante avançar das perspectivas que meramente contemplam e respeitam a 

diversidade, percebendo que as diferenças funcionam como formas de 

hierarquização dos sujeitos, tornando-os alvo de preconceitos e práticas 

discriminatórias.  

O eixo “Ser humano e saúde” também aponta para uma compreensão 

integral dos corpos, na qual os sistemas orgânicos formam um conjunto complexo e 

interligado, “[...] que interage com o ambiente e que reflete a história de vida do 

sujeito” (BRASIL, 1998, p.45). Assim, as relações entre os processos biológicos, 

socioambientais e culturais estão expressas na arquitetura do corpo. Os PCN nos 

apresentam importantes direcionamentos para esse trabalho. Ao estudar anatomia e 

fisiologia do corpo humano é importante que o façamos de modo que as/os 

estudantes tenham uma compreensão integrada desse corpo, em vez de percebê-lo 

como um somatório de partes. Assim, as estruturas e seus nomes se localizam onde 

os processos ocorrem e não são objetos de estudo em si mesmos, ou seja, busca-

se mais que a memorização dos nomes de órgãos e estruturas. Dada a sua 

complexidade, o estudo do corpo humano aponta para uma abordagem 

interdisciplinar, em que as diversas áreas de conhecimento possam contribuir para o 

trabalho.  

Em relação ao tema saúde, os próprios PCN apontam a necessidade de que 

ele seja tratado de forma transversal. Nesse sentido, alguns aspectos se destacam, 

como a necessidade de uma ampliação do conceito de saúde, englobando fatores 

biológicos, econômicos, sociais, políticos e históricos. É importante problematizar a 

dicotomia saudável-doente: estamos sempre saudáveis em todos os aspectos? 

Quando estamos doentes, todas as dimensões da saúde são afetadas? Isso nos 

possibilita romper com a ideia de saúde como elemento puramente biológico. Outro 

cuidado: a saúde não é somente uma responsabilidade individual, mas engloba 

dimensões coletivas e institucionais. Quando dizemos que a responsabilidade de 



 
 

estar ou não doente é algo que depende somente do indivíduo, estamos atribuindo a 

ele a culpa por não ter seguido as prescrições sobre como comportar-se de forma 

saudável. Nesse caso, devemos lembrar que a saúde também envolve dimensões 

sociais e políticas. Assim, faz parte dos objetivos de trabalho com o tema debater a 

participação social dos indivíduos na luta por melhores condições de saúde, 

organizando-se coletivamente (conselhos locais de saúde, associação de 

moradores, etc.) para ter acesso aos equipamentos públicos de saúde, saneamento 

básico e qualidade de vida. Não poderíamos deixar de destacar que os nomes de 

doenças, seus agentes, sintomas e formas de transmissão não constituem um 

conteúdo em si, abordados de forma isolada, mas são temas de trabalho que devem 

ser desenvolvidos em conjunto com uma compreensão ampla dos processos de 

saúde-doença. Recomendamos a leitura do documento do tema “Saúde”, integrante 

dos Temas Transversais. 

Trabalhar com o eixo “Ser humano e saúde” nos permite explorar temas cuja 

relevância social é ampla, como a sexualidade, as relações de gênero, a 

alimentação.  

Ao abordar a sexualidade é importante ir além dos assuntos já tradicionais – 

mecanismos de reprodução humana, anticoncepção, conhecimento sobre as 

doenças sexualmente transmissíveis – sem, no entanto, desconsiderá-los. É 

necessário ampliar o conceito de sexualidade, entendendo-a como a possibilidade 

legítima de vivenciar os desejos e os prazeres, o que não se limita às relações 

sexuais. Participando de situações de lazer, como passeios, brincadeiras, ao 

comermos algo de que gostamos muito, quando estamos perto de pessoas com 

quem temos laços afetivos, quando trocamos carinho com nossos familiares e 

amigos, também estamos vivenciando nossa sexualidade. É importante 

compreender que o olhar do adulto sobre a sexualidade entre crianças e entre 

adolescentes pode estar contaminado por certos estereótipos. A curiosidade e as 

brincadeiras entre crianças, que envolvem o toque, as carícias, podem não ter a 

malícia e a “má-intenção” pressupostas pelos adultos. Da mesma forma, a vivência 

da sexualidade entre adolescentes não é algo a ser rechaçado ou proibido. Deve, na 

verdade, ser objeto de debate. Nesse contexto, é necessário discutir que o nosso 

corpo nos pertence e que somente deve ser tocado por outros com a nossa 



 
 

permissão, fora de situações de coerção e violência. Por essa razão, constituem 

objeto de discussão a violência sexual, a pedofilia, o bullying.  

Discutir sobre sexualidade envolve também as relações de gênero, o que 

deve perpassar todo o Ensino Fundamental. É importante promover reflexões acerca 

dos padrões cristalizados sobre o “mundo feminino” e o “mundo masculino”. Usar 

brinquedos, brincadeiras, filmes e literatura é um ótimo meio de fazer essa reflexão. 

Na adolescência, o debate se aprofunda nas relações interpessoais e nas 

possibilidades de viver a feminilidade e a masculinidade. É importante analisar as 

questões de gênero presentes nas discussões sobre saúde sexual e reprodutiva, por 

exemplo, ao discutir as responsabilidades concernentes à maternidade e à 

paternidade, as configurações familiares (que não se limitam à visão tradicional de 

família), o uso dos métodos contraceptivos (em especial, a negociação dos parceiros 

em relação ao uso do preservativo), a feminização da Aids, etc.  

Outro tema de grande relevância neste eixo é a alimentação. O estudo desse 

tema não deve se limitar aos aspectos biológicos (componentes nutricionais, cálculo 

de calorias e IMC, digestão dos nutrientes). É importante também englobar uma 

visão crítica sobre os padrões de consumo e sua relação com os hábitos alimentares 

de crianças e adolescentes; os modos de vida e sua relação com os alimentos; a 

falta de acesso à alimentação digna; os problemas de saúde associados aos 

alimentos; os distúrbios alimentares e sua relação com os estereótipos corporais 

instituídos pela cultura, etc. Essa discussão pode ser feita, por exemplo, a partir da 

construção de uma horta, da revisão e negociação dos alimentos que compõem o 

cardápio da merenda escolar, do debate sobre as dietas alimentares apresentadas 

em revistas femininas, da produção e degustação de receitas, etc.  

Essas discussões perpassam também um debate sobre a mídia na 

contemporaneidade, especialmente a televisão. Crianças e adolescentes devem ser 

levados a perceber e problematizar o fato de que os programas de TV e a 

publicidade, por exemplo, contribuem para formar hábitos de consumo, valorizam 

determinadas imagens corporais com padrões específicos de beleza e juventude, 

disponibilizam informações sobre saúde, alimentação, cuidados com o corpo. Ao 

trabalhar com o eixo “Ser humano e saúde”, é necessário considerar que o corpo é, 

ao mesmo tempo, singular/particular e plural/coletivo. Devemos ter cuidado para não 



 
 

eleger um “corpo padrão” em que todos devem se reconhecer, já que ele é 

constituído pelas experiências, emoções, sentimentos e práticas sociais.  

Merece destaque a necessidade de explorar a dimensão dos valores, das 

atitudes, dos comportamentos diante do corpo e da saúde. Cada um de nós 

apreende ensinamentos de nosso meio sociocultural (família, comunidade) e isso 

deve ser levado em consideração. Desenvolver hábitos de autocuidado e de 

autovalorização é um processo que perpassa a desconstrução de estereótipos – por 

exemplo, de raça, de gênero, de sexualidade – que têm reflexo sobre a saúde, 

tornando os indivíduos mais ou menos vulneráveis a seus agravos. Ao fazer isso, é 

importante considerar a pluralidade cultural que se traduz nas contingências 

culturais dos grupos em relação à saúde e ao corpo. No entanto, devemos ter 

cuidado para não criar um embate entre conhecimento científico e aspectos da 

cultura – o conhecimento científico não deve ser usado para superar as práticas 

culturais, porque a própria Ciência é uma elaboração humana e, portanto, 

contingente. O aprendizado científico não deve ser visto como superação de práticas 

do senso comum, mas como ampliação do repertório de possibilidades das/os 

estudantes.  

 
Quadro 4 - Desdobramentos do eixo “Ser humano e saúde” 
Legenda: I – introduzir; T – trabalhar; R – retomar; C – consolidar; A – ampliar. 

 

 Desdobramentos Termos chave Anos/Operações 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

1 
Diferenças inscritas no 
corpo e discussão da 
diversidade humana. 

Diferenças. Corpo. 
Relações sociais. 

Cultura. 

I T T/
C 

T T/
A 

T T/A R/
A 

R/A
/C 

2 

Estereótipos e 
preconceitos associados 
às diferenças corporais, 
relacionadas aos padrões 
culturais de beleza e 
saúde. 

Estereótipos. 
Preconceitos. 

Corpo. Cultura. 
Beleza. Saúde. 

I T T/
C 

T T/
A 

T T/A R/
A 

R/A
/C 

3 

Funcionamento do corpo 
humano e seus sistemas. 

Corpo. Sistemas 
orgânicos. 
Anatomia e 
fisiologia.  

I T T T A R A R/
A/
C 

R/A
/C 

4 

Estruturas do corpo 
humano (células e todas 
outras estruturas do 
organismo formadas por 
elas). 

Corpo. Células. 
Tecidos. 

Organismo. 
Anatomia e 
fisiologia.  

    I/
T 

T T R/
A/
C 

 

  



 
 

5 

Processos de reprodução 
humana. 

Reprodução. 
Fecundação. 
Gravidez. Ato 

sexual. Cultura. 
Relações sociais. 

I T T T R/
A 

T T R/
A/
C 

R/A
/C 

6 

Sexualidades 
(manifestações bio-psico-
sociais) do ser humano e 
atitudes de respeito para 
consigo e para com os 
outros.  

Sexualidades. 
Corpo. Diversidade 

sexual. 
Comportamentos. 

Prazeres e desejos. 
Relações sociais. 
Cultura. História. 

I T T T R/
A 

T T R/
A/
C 

R/A
/C 

7 

Relações de gênero 
marcadas pelo contexto 
histórico, social e cultural. 

Relações de 
gênero. 

Masculinidade. 
Feminilidade. 

Relações sociais. 
Cultura. História. 

I T T T R/
A 

T T R/
A/
C 

R/A
/C 

8 

Principais métodos 
contraceptivos e 
compreensão de seu uso 
e atuação no organismo. 

Métodos 
contraceptivos. 

Concepção. 
Anatomia e 
fisiologia. 

Reprodução. 
Gravidez. Relações 

sociais. Cultura. 
Saúde. 

    I/
T 

T T R/
A/
C 

R/A
/C 

9 

Comportamentos e 
conhecimentos com 
vistas a prevenção das 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e Aids. 

DST. Aids. 
Prevenção. Saúde. 
Relações sociais. 

Cultura. 
Comportamentos. 
Vulnerabilidade. 

    I/
T 

T T R/
A/
C 

R/A
/C 

10 

Nutrientes presentes nos 
alimentos e sua 
importância para o 
organismo. 

Corpo. Nutrientes. 
Alimentação. 

Cultura. História. 
Saúde. 

I T T T R/
A 

T R/A R/
A/
C 

 

11 

Hábitos saudáveis 
relativos à alimentação, 
atividade física, lazer, 
prevenção de males da 
saúde, etc. com a 
qualidade de vida. 

Saúde. Qualidade 
de vida. Hábitos 

saudáveis. Cultura. 
Comportamentos. 
Vulnerabilidade. 

I T T T R/
A 

T T R/
A 

R/A
/C 

12 

Uso indevido de 
medicamentos, drogas 
lícitas e ilícitas e 
compreensão de seus 
efeitos sobre o 
organismo. 

Saúde. Qualidade 
de vida. Hábitos 

saudáveis. Cultura. 
Comportamentos. 
Uso indevido de 

drogas. 
Vulnerabilidade. 

I T T T R A R/A A/
C 

R/A
/C 

13 

Produtos químicos de uso 
doméstico e 
compreensão que estes 
oferecem risco à saúde, a 
partir da leitura de 
informações presentes 
nos rótulos.  

Corpo. Saúde. 
Riscos à saúde. 

Produtos químicos. 
Cotidiano. 

Comportamentos. 
Rótulos. 

I T T T R A R/A R/
A 

R/A
/C 

14 
Hábitos de higiene 
ambiental e a 
manutenção da saúde 

Higiene pessoal e 
ambiental. Saúde. 
Comportamentos. 

I T T T R/
A 

A A R/
A/
C 

R/A
/C 



 
 

individual e coletiva. Cultura. 

15 

Situações que tornam a 
saúde das pessoas 
vulnerável e medidas 
preventivas e protetivas. 

Saúde. 
Vulnerabilidade. 

Comportamentos. 
Cultura. Sociedade. 

I T T T R/
A 

A A R/
A/
C 

R/A
/C 

16 

Reconhecimento do 
direito de acesso aos 
recursos e serviços 
públicos de saúde e 
discussão de formas de 
mobilização na 
comunidade para garanti-
los.  

Saúde. Direitos e 
deveres. 

Sociedade. 
Participação 

política. 
Comportamentos.  

I T T T R/
A 

A A R/
A/
C 

R/A
/C 

17 

Medidas de saneamento 
básico como direito de 
todos para a manutenção 
da saúde e da qualidade 
de vida. 

Saúde. Direitos e 
deveres. 

Sociedade. 
Participação 

política. 
Comportamentos. 

I T T T R/
A 

A A R/
A/
C 

R/A
/C 

18 

Compreensão de que a 
saúde envolve 
responsabilidade 
individual e coletiva. 

Saúde. Direitos e 
deveres. 

Sociedade. 
Participação 

política. 
Comportamentos. 

I T T T R/
A 

A A R/
A/
C 

R/A
/C 

 

 

4.2.2 – Possibilidades metodológicas e sugestões de recursos didáticos 
 
 

O trabalho com temas ligados a esse eixo pode ser muito significativo para 

os/as estudantes, pois estes dizem respeito diretamente a elas/es. Para que esse 

trabalho seja significativo e consiga envolver os/as estudantes é importante, em 

primeiro lugar, que não seja baseado apenas no livro didático. Assim, pode-se 

trabalhar com múltiplas imagens de corpos, de diversas fontes (livro didático, atlas 

anatômico, sites da Internet, revistas e jornais) e com as imagens dos corpos das/os 

próprias/os estudantes. Ao trabalhar com essas imagens nas diversas atividades 

(leitura no livro didático, construção de cartazes, murais informativos, folders, álbuns, 

quebra-cabeças, etc.) é importante lembrar que muitas delas trazem um corpo 

fragmentado, incompleto, com ênfase em algumas partes, o que dificulta seu 

reconhecimento pelas/os estudantes. Outro cuidado é não reforçar estereótipos 

ligados a essas imagens corporais, privilegiando corpos normatizados pelos padrões 

contemporâneos de beleza e boa forma ou naturalizando associações 

preconceituosas como imagens de crianças negras e pobres associadas a doenças 



 
 

e falta de cuidados higiênicos, imagens de mulheres apenas nas discussões sobre 

reprodução, cuidados maternos e ambiente doméstico, etc. 

Devemos ter o cuidado também de não apresentar às/aos estudantes um 

corpo “neutro”, desprovido de marcas de gênero, de sexualidade, de raça/etnia e 

outras que são evidentes no cotidiano. Isso é muito comum nos desenhos 

xerocopiados distribuídos como atividades do tipo “pinte tal parte” ou “nomeie o 

órgão marcado”. Mesmo os livros didáticos de Ciências, geralmente, apresentam 

esses corpos “frios”. Especialmente em se tratando da sexualidade, é frequente que 

professoras/es apresentem desenhos e imagens “dessexualizadas”, com a intenção, 

talvez, de “proteger” as/os estudantes e a si mesmas/os do contato com os órgãos 

sexuais externos. Mas, eles não fazem parte do corpo? Qual o objetivo de não 

mostrá-los? O que estamos ensinando às/aos estudantes ao “mascarar” esses 

órgãos?  

Pensando diretamente em estratégias e recursos didáticos a serem utilizados 

com as/os estudantes, iniciamos pensando no uso de revistas que apresentam 

textos de divulgação científica (Ciência Hoje das Crianças, Galileu, 

Superinteressante, por exemplo), que, em geral, apresentam-se em linguagem mais 

acessível às/aos estudantes e trazem informações que complementam e ampliam 

aquelas apresentadas nos livros didáticos. Diferentes dinâmicas podem ser 

utilizadas para trabalhar com esses textos: leitura individual, leitura e discussão em 

grupos, seminários, debates, etc. Podemos também fazer uso de sites da Internet, 

uma vez que muitos deles trazem textos de divulgação científica aliados a imagens e 

vídeos que podem promover aprendizagens significativas. Outra possibilidade é o 

uso de livros paradidáticos e de livros de literatura infantis e infanto-juvenis, além de 

histórias em quadrinhos relacionadas aos temas do corpo e da saúde (consulte os 

sites das editoras). Existe também a possibilidade de construir, com as/os 

estudantes, seus próprios livros e histórias em quadrinhos, com histórias pessoais 

ou fictícias. 

Quando se trata do corpo humano, há recursos específicos, muitos já 

disponíveis nas escolas, tais como torsos, arcada dentária, modelos em gesso, 

réplicas de órgãos e células, cartazes com esquemas dos sistemas orgânicos, etc. 

Tendo ou não laboratório, as escolas podem adquirir microscópios e lupas 

estereoscópicas para visualização de células, tecidos e pequenas estruturas. É 



 
 

possível adquirir nas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) e em outras 

instituições exemplares dos métodos contraceptivos e outros materiais para o 

trabalho com a saúde sexual e reprodutiva. Discutindo sobre o corpo, podemos 

considerar o trabalho com os próprios corpos das/os estudantes, por meio de 

contornos em papel, espelhos, fotos (concurso de fotos, por exemplo), usar pinturas 

(mãos e pés) e modelagem do corpo (massa de modelar). Uma técnica interessante 

para introduzir a discussão do corpo é fazer o contorno e pedir que as/os estudantes 

nomeiem estruturas e órgãos e depois pesquisem se aquilo que colocaram está 

correto ou fazer uso de fichas com os nomes pré-definidos. Por falar em “nomes”, 

uma alternativa no trabalho específico com os sistemas sexuais é o uso da técnica 

de distribuir pela sala de aula cartazes com os nomes científicos de órgãos e 

processos (pênis, vulva, menstruação, ato sexual, etc.) e pedir que as/os estudantes 

preencham com os nomes que conhecem e que ouviram falar. Depois, pode-se 

discutir o discernimento do uso desses nomes em diferentes situações e espaços. 

Com as crianças é possível fazer uso de músicas como “Cabeça, ombro, joelho e 

pé” (Xuxa), “Banho é bom” (Rá-Tim-Bum), “Minha boneca de lata”, “Formiguinha”, 

“Corpo humano” (Angélica), etc. 

Os filmes e vídeos (muitos disponíveis na Internet) também são recursos 

interessantes. Seu uso exige do/a professor/a uma atitude crítica, devendo assistir 

aos filmes, informar-se sobre os temas neles tratados e planejar que pontos do filme 

serão utilizados para desenvolver temas em sala de aula. Alguns filmes 

recomendados (observe a classificação indicativa): “Epidemia”, “Ensaio sobre a 

cegueira”, “Eu sou a lenda”, “O Óleo de Lorenzo”, “Gattaca”, “Patch Adams – o amor 

é contagioso”, “Osmoses Jones”, “Contágio”, “Filadélfia”, “Aos Treze”, “Milk – a voz 

da igualdade”, “Minha vida em cor de rosa (Ma Vie em Rose)”, “Meninos não 

choram”, “Uma família bem diferente”. Sobre o tema da sexualidade temos alguns 

vídeos, disponíveis para download na Internet, como “Minha vida de João”, “Era uma 

vez outra Maria”, “Medo de quê?”, “Pra que time ele joga?”, “Acorda Raimundo!”, 

“Faca sem ponta, galinha sem pé (curta infantil)”, “Não quero voltar sozinho”. Há 

também filmes e documentários específicos sobre o corpo em coleções da BBC e do 

Discovery. Ver também a programação da “TV Escola”. 

Fazer uso de jogos é também uma alternativa e eles podem ser construídos 

pelo/a professor/a com auxílio das/os estudantes. Jogos de tabuleiro, jogos de 



 
 

cartas com nomes dos órgãos, dos processos em que estão envolvidos, associando 

imagens e palavras ou frases, etc., são boas alternativas. A Internet também 

apresenta muitas ideias para a construção de jogos. É comum também a utilização 

de “palavras cruzadas”, “caça palavras”, “quebra-cabeças”, “bingo”, etc. 

Além dos recursos listados e pensando que trabalhar o eixo “Ser humano e 

saúde” envolve discutir temas que dizem respeito às todos/as nós, e que por isso 

exige que possamos construir com as/os estudantes argumentos, hipóteses e 

explicações, pode ser relevante lançar mão de estratégias didáticas variadas: júri 

simulado, estudos de casos, entrevistas, palestras, oficinas, dinâmicas de grupo, 

quiz, etc. Por exemplo, ao abordar o tema da “gravidez” ou sobre “como eu nasci”, 

pode-se recorrer às entrevistas com as mães e outras mulheres sobre a experiência 

da gravidez, elaborando álbuns ou linhas do tempo. As estratégias aqui citadas 

podem ser utilizadas ao se discutir temas como clonagem, transgênicos, pesquisas 

com células-tronco, reprodução artificial assistida, aborto, planejamento familiar, 

doenças sexualmente transmissíveis, uso indevido de drogas e medicamentos, 

distúrbios alimentares (anorexia, bulimia, vigorexia) entre tantos outros. 

Há também a possibilidade de programar visitas ao Centro de Ciências, ao 

Anatômico, exposições artísticas e até à própria Unidade de Saúde (UAPS) do 

bairro. Solicitar a presença de profissionais que possam realizar palestras, rodas de 

conversa, entrevistas também é uma alternativa, com o cuidado de que esta não 

seja uma atividade “estanque”, descontextualizada, usada apenas porque as/os 

profissionais da escola não desejam tratar de algum tema. As palestras devem se 

inserir no desenvolvimento de um trabalho que já venha se realizando na escola. 

 
 

4.3 Tecnologia e sociedade  
 
 

4.3.1 Por que trabalhar com o eixo “Tecnologia e Sociedade” na escola?  
 

 

O uso das tecnologias e sua rápida evolução vêm provocando mudanças 

significativas no ambiente, nas relações interpessoais e nos modos de vida da 

população, apresentando aos indivíduos novos desafios. Diante da possibilidade de 



 
 

compreender essa situação impactante, com a finalidade de promover a integração 

dos estudantes ao mundo contemporâneo nas dimensões fundamentais da 

cidadania e do trabalho, consideramos importante desenvolver um currículo voltado 

para uma alfabetização científica e tecnológica baseada em aspectos históricos, 

sociais e políticos do fazer científico e voltada para construção de concepções, 

valores e atitudes dos indivíduos em suas ações em sociedade.  

A partir de meados do século XX acentuou-se a percepção de que o 

desenvolvimento científico, tecnológico e econômico não estava conduzindo, linear e 

automaticamente, ao desenvolvimento do bem-estar social, o que levou os 

educadores em ciências a uma reflexão sobre o real papel da ciência e da 

tecnologia na sociedade. Este movimento reflexivo deu origem a uma nova 

concepção de ensino de ciências e a um novo enfoque curricular denominado 

enfoque CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade. Segundo Auler (1998), o enfoque 

CTS abarca desde a ideia de contemplar interações entre a produção científica e 

tecnológica e a sociedade apenas como fator de motivação na Educação em 

Ciências, até a ideia de que o foco central da educação em ciências no ensino 

básico é a compreensão dessas interações ciência-tecnologia-sociedade, sendo que 

o conhecimento científico, em si desempenha um papel secundário na educação.  

Estamos sugerindo um caminho do meio para o currículo de ciências na rede 

municipal, no qual os conteúdos científicos sejam ensinados de forma 

contextualizada, ou seja, de modo que cada teoria, modelo, lei ou conceito científico, 

e as tecnologias a eles associadas, sejam apresentados às/aos estudantes 

conjuntamente aos usos que a sociedade faz deles e que seu papel possa ser 

criticado pela comunidade educativa.  

Considerando que os meios de comunicação têm tido um papel significativo 

no aspecto formador de opiniões acerca da interação Ciência, Tecnologia e 

Sociedade, através de mensagens que apontam para irreversibilidade do 

desenvolvimento científico-tecnológico, a impressão que surge, a princípio, é a de 

exclusão de qualquer possibilidade de alteração do curso deste processo de 

desenvolvimento, alijando a sociedade da participação de decisões que dizem 

respeito ao seu destino e que envolvam o conhecimento científico tecnológico. 

Entretanto, esta impressão é falsa, o cidadão comum de posse de conhecimentos 

sobre ciência e tecnologia pode opinar, em uma democracia, e fazer suas escolhas, 



 
 

que incluem: votar em uma eleição, participar de debates em sua comunidade e 

escolher que tipo de alimento comer ou de máquinas e eletrodomésticos usar. Para 

a construção sólida de uma cultura de participação da sociedade nestas decisões 

que interferem em seu modo de vida e para a conscientização dos cidadãos, faz-se 

necessária uma abordagem do ensino-aprendizagem de Ciências que contemple o 

enfoque CTS desde as séries iniciais.  

Este enfoque opõe-se ao ensino de Ciências de conteúdo dogmático e formal, 

cristalizado pelo uso do livro didático como única fonte de consulta, visando ensinar 

conhecimentos abstratos, descontextualizados, por meio de metodologias 

desmotivadoras e uma aprendizagem pouco convincente no que se refere a 

implicações sociais e aspectos históricos. Segundo Samagaia (2004), por meio 

dessas posturas, a escola apenas ensina as “descobertas ultrapassadas”, 

apresentando-as fora de contexto e em desacordo com os interesses dos 

estudantes. Desse modo, deveríamos superar as pedagogias que se omitem na 

articulação da Educação em Ciências com as questões sociais, construindo práticas 

de ensino-aprendizagem mais comprometidas com a realidade cotidiana e suas 

conexões de ordem social, filosófica, política, econômica e ética. Nesse sentido, este 

eixo de conteúdos está totalmente relacionado aos demais, especialmente ao eixo 

Vida e Ambiente e Ser Humano e Saúde, tendo em vista que conteúdos que 

envolvem a construção e manutenção de tecnologias pela sociedade têm 

implicações diretas sobre o ambiente e sobre a saúde dos cidadãos.  

A tecnologia é uma forma de conhecimento que nos permite fabricar objetos e 

modificar o ambiente, com vista a satisfazer as necessidades humanas, tornando 

alguns processos mais cômodos, fáceis, ou econômicos. A tecnologia também pode 

ser compreendida como os próprios objetos ou o conjunto dos instrumentos, 

métodos e técnicas que permitem o aproveitamento prático do conhecimento 

científico. De qualquer forma ela é sempre uma construção humana que forma ou 

modifica a cultura, o próprio fazer científico, enfim, a sociedade em geral. A 

tecnologia não é algo bom ou ruim, é algo que será sempre usado para 

determinados fins e, estes sim, podem visar prejuízo para alguns em detrimento da 

geração de benefícios para outros. Sendo assim, compreender esta forma de 

conhecer, seus produtos e suas influências na sociedade é um importante objetivo 



 
 

do ensino de ciências com a finalidade de conscientizar os cidadãos de que as 

escolhas que fazem em uma sociedade democrática irão afetar a vida comum. 

Entender a tecnologia como prática social cujo sentido e significado 

econômico, político, social, cultural e educacional se definem dentro das relações de 

poder entre as classes sociais, nos permite compreender porque a promessa tão 

propagada pela mídia do poder da ciência, da técnica e da ‘tecnologia’ – para libertar 

o gênero humano da fome, do sofrimento e da miséria – não se cumpriu para grande 

parte da humanidade e, no mesmo sentido, nos permite compreender este caráter 

mistificador e falso do determinismo tecnológico tão disseminado pela mídia, 

atualmente, na propalada sociedade globalizada e do conhecimento. Da mesma 

forma, entender a ‘tecnologia’ como uma prática social nos permite, também, não 

cair no sentido oposto, adotando uma visão de pura negatividade da ‘tecnologia’ por 

ter-se tornado nas atuais condições socioeconômicas, cada vez mais privatizada, 

concentrando seus benefícios nas mãos de poucos, e, consequentemente, mais 

excludente e destrutiva (FRIGOTTO, 2009). 

Algumas competências podem ser desenvolvidas por meio do estudo de 

conteúdos deste eixo temático: a compreensão da origem e produção dos objetos 

que utilizamos e que nos possibilitam viver mais e com mais conforto, sem esquecer 

os prejuízos socioambientais que a utilização de recursos naturais como matérias-

primas para esta produção podem nos trazer; a compreensão da dependência das 

atividades humanas das fontes de energia, estando atentos para o fato de, assim 

como as matérias primas, as fontes de energia nem sempre são renováveis e as 

consequências de seu uso indiscriminado podem ser desastrosas; a identificação de 

instrumentos do cotidiano, tais como as máquinas simples (alavanca, roldanas, 

plano inclinado, entre outras), e a identificação das principais características de 

algumas tecnologias e a compreensão de suas aplicações na saúde e na 

alimentação, seus riscos e benefícios. 
 
Quadro 5 - Desdobramentos do eixo “Tecnologia e sociedade” 

Legenda: I – introduzir; T – trabalhar; R – retomar; C – consolidar; A – ampliar. 
 

 Desdobramentos Termos chave Anos/Operações 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

1 
Identificação de materiais 
com os quais se fabricam 
objetos presentes no 

Objetos do cotidiano. 
Matéria-prima. 
Processo de 

I T T T R/
C 

   R/A
/C 



 
 

cotidiano e suas fontes. produção. 

2 

Conhecimento das etapas 
de transformações da 
matéria-prima em 
produtos industrializados. 

Produtos 
industrializados. 
Matéria-prima. 
Processo de 

produção. 

   I T R/
C 

R A C 

3 

Identificação de objetos e 
materiais que podem ser 
reciclados ou reutilizados 
e os símbolos relativos a 
esses processos. 

Objetos do cotidiano. 
Matéria-prima. 
Processo de 

produção. 
Reciclagem. 
Reutilização. 

I T T T R/
C 

A A A R/A
/C 

4 
Propriedades dos metais 
aos seus usos no 
cotidiano. 

Propriedades dos 
metais. Objetos do 

cotidiano. 

    I T   R/A
/C 

5 

Princípios do magnetismo 
a partir de situações do 
cotidiano. 

Princípios do 
magnetismo. 
Situações do 

cotidiano. 

   I T T/
A/
C 

  R/A
/C 

6 

Conceitos básicos de 
eletricidade, materiais 
isolantes e condutores a 
partir de seu cotidiano. 

Eletricidade. 
Materiais isolantes e 

condutores. 
Situações do 

cotidiano. 

    I T   R/A
/C 

7 

Diferentes formas de 
energia e suas aplicações 
no cotidiano, visando ao 
seu uso racional.  

Energia elétrica, 
eólica, térmica, 
luminosa. Uso 

racional. Situações 
do cotidiano. 

Ambiente. 

I T T T T R/
A 

R/
A 

R/
A 

R/A
/C 

8 

Identificação dos tipos de 
misturas a partir de 
situações do cotidiano. 

Misturas. 
Substâncias. 
Situações do 

cotidiano. 

I T T T T R/
A 

 R/
A/
C 

 

9 

Processos de separações 
de misturas em situações 
do cotidiano. 

Substâncias. 
Misturas. Separação 

de misturas. 
Situações do 

cotidiano. 

   I T R/
A 

 R/
A/
C 

 

10 

Identificação de fontes de 
água potável, visando o 
desenvolvimento do 
hábito de utilização no 
seu cotidiano. 

Água potável. 
Filtragem. Fervura. 

Tratamento da água. 
Situações do 

cotidiano. 

I T T R/
A/
C 

R/
A 

R/
A 

   

11 
Origem dos principais 
combustíveis e discussão 
de  utilização sustentável. 

Combustíveis. Uso 
sustentável. 
Ambiente.   

     I T  R/A
/C 

12 

Reconhecimento dos 
fenômenos químicos, 
físicos e biológicos que 
ocorrem no ambiente, a 
partir de situações do 
cotidiano. 

Combustão, 
decomposição, 

ebulição, 
evaporação, 

digestão, respiração. 
Situações do 

cotidiano. 

    I T T R/
A 

R/A
/C 

13 

Compreensão da noção 
de força e sua relação 
com os movimentos dos 
corpos. 

Forças. Movimentos. 
Situações do 

cotidiano. 

   I T T  R/
A 

R/A
/C 

14 
Compreensão dos 
conceitos básicos 

Movimento. 
Velocidade. 

    I   R/
A 

R/A
/C 



 
 

relacionados ao 
movimento. 

Aceleração. Inércia. 
Situações do 

cotidiano. 

15 

Reflexão de absorção da 
luz relacionadas a cor dos 
objetos. 

Cor. Objetos e 
situações do 

cotidiano. Absorção 
e reflexão da luz. 

    I   R/
A 

R/A
/C 

16 
Relação de pressão e 
temperatura com a 
altitude. 

Pressão. 
Temperatura. 

Atmosfera. Altitude. 

     I/
T 

  R/A
/C 

17 

Sistema de 
funcionamento de 
máquinas simples. 

Alavancas. 
Roldanas. 

Engrenagens. Plano 
inclinado 

    I    R/A
/C 

18 

Compreensão dos usos 
da Ciência e das 
Tecnologias que geram 
benefícios e malefícios 
para os indivíduos e para 
o ambiente. 

Tecnologias. 
Ambiente. Cotidiano. 

Relações sociais. 
Benefícios e 
malefícios. 

I T T T T T T T R/A
/C 

19 

Reconhecimento da 
Ciência como construção 
humana, subjetiva e 
dinâmica relacionando 
com inovações 
tecnológicas.  

Ciência e Tecnologia. 
Ambiente. Cotidiano. 

Relações sociais. 
História. 

I T T T T T T T R/A
/C 

 

 

4.3.2 – Possibilidades metodológicas e sugestões de recursos didáticos 
 

 

A compreensão da origem e produção dos objetos que utilizamos e que nos 

possibilitam viver mais e com mais conforto é uma das competências a serem 

desenvolvidas pelo Ensino de Ciências em todos os seus anos, o que pode ser feito 

por meio de tarefas que exigem dos estudantes, por exemplo, o conhecimento 

acerca dos processos de extração e cultivo de plantas, de criação de animais, de 

extração e transformação industrial de metais, de extração de areia e outros 

materiais utilizados na construção civil. Tanto os processos que incluem a produção 

de matérias-primas para indústria quanto os processos que beneficiam estas 

matérias são temas de investigação interessantes, com os quais se podem 

desenvolver atividades de busca de dados (pesquisas na internet, em bibliotecas, 

em revistas), de construção de maquetes e esquemas gráficos, que podem ser 

apresentados em cartazes ou em slides. Quando se discutem atitudes de 

conservação, problemas ambientais e suas relações com a vida das pessoas é 

importante um enfoque interdisciplinar dos conteúdos que explicite suas conexões 



 
 

com os outros eixos temáticos e também que estabeleça relações com outras 

disciplinas o que pode ser feito promovendo-se encontros temáticos, feiras de 

cultura e de ciências nas escolas. 

Um dos objetivos do ensino da tecnologia e sociedade é propiciar ao 

estudante o desenvolvimento da competência de compreender a dependência das 

atividades humanas das fontes de energia, o que pode ser feito por meio de 

atividades que exijam dos estudantes, por exemplo, a realização de experimentos 

que propiciem o reconhecimento da necessidade de utilização da energia elétrica 

para o funcionamento de equipamentos eletrônicos, além de identificar as principais 

características dos meios de produção de energia como hidrelétricas, termoelétricas, 

usinas de energia solar e eólica. Estas atividades práticas podem ser feitas mesmo 

em sala de aula com o uso de recursos simples, de uso cotidiano dos/as próprios/as 

estudantes, fáceis de encontrar. Há alguns endereços na internet, por exemplo, o do 

Centro de Referência Virtual do Professor, da Secretaria de estado da Educação de 

Minas Gerais (http://crv.educacao.mg.gov.br/SISTEMA_CRV/index2.aspx??id_objeto=23967) que 

apresentam atividades deste tipo. Outra atividade que pode ser feita é a visita a 

indústrias, as centrais de distribuição de energia e a hidrelétricas, que são muito 

comuns no Brasil. 

Também recomendamos usar, para o desenvolvimento da competência da 

compreensão da nossa dependência das fontes de energia, recursos como o uso de 

imagens de filmes e textos, a realização de visitas a centros de ciências e museus, a 

proposição de experimentos com demonstrações nos quais os estudantes devem 

solucionar um problema por meio da verificação de suas hipóteses em atividades 

práticas. Para tanto, muitas vezes, deve-se trabalhar com os estudantes conteúdos 

cujas representações são bastante abstratas como, por exemplo, a corrente elétrica, 

os modelos atômicos, modelo do campo magnético, desta forma, neste conteúdo, é 

importante a observação, mesmo que com imagens e modelos tridimensionais e a 

experimentação pelos/as estudantes sobre as práticas relacionadas ao cotidiano. 

Na disciplina Ciências, o estudo das máquinas simples, dos instrumentos do 

cotidiano, de algumas tecnologias e suas aplicações na saúde e na alimentação é 

de fundamental importância para que o estudante desenvolva várias habilidades 

como: relacionar instrumentos do dia a dia às suas funções; reconhecer funções de 

equipamentos como: binóculo, luneta, lupa, microscópio, telescópio, termômetro, 



 
 

GPS, entre outros; compreender os conceitos e modelos da ciência nos quais se 

baseiam estes instrumentos tecnológicos; reconhecer as principais características 

de avanços científicos aplicados à saúde e à alimentação como células-tronco, 

transgênicos, clonagem e testes de DNA; relacionar o uso de recursos tecnológicos 

às atividades humanas e compreender as mudanças nos costumes e cultura em 

geral provocada por estes usos; identificar mecanismos gerais de funcionamento de 

máquinas simples e suas aplicações. Essas competências devem ser tratadas ao 

longo de todo Ensino Fundamental, permitindo que, a cada ano de escolaridade, 

as/os estudantes aprofundem e aperfeiçoem o seu conhecimento. Para o 

desenvolvimento dessas habilidades, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, são 

utilizados recursos como filmes, animações, textos explicativos, proposição de 

questões problema relacionadas ao cotidiano das/os estudantes, atividades 

demonstrativas e práticas. Já no final do Ensino Fundamental, as atividades podem 

envolver debates e seminários nos quais teorias científicas e os recursos 

tecnológicos delas advindos possam ser usados para argumentar e tomar posição 

quanto a questões polêmicas como a clonagem de seres humanos para fins 

terapêuticos e os problemas culturais que envolveram a introdução da pílula 

anticoncepcional no cotidiano dos brasileiros. 

 

 

4.4 Terra e universo  
 

 

4.4.1 Por que trabalhar com o eixo “Terra e Universo” na escola?  
 

 

O trabalho com este eixo muito instiga os estudantes, em qualquer faixa 

etária. Vale lembrar que a observação do espaço, das estrelas e o desejo de 

compreender os astros caminharam sempre próximos ao desenvolvimento do ser 

humano. Existem registros dessas observações há cerca de 7000 anos em lugares 

diversos como Egito, China e Babilônia. Os temas trabalhados nesse grupo são 

extremamente ricos e segundo os PCN permitem que os estudantes desenvolvam 

habilidades para 



 
 

 
reconhecer a Terra como componente dos sistema solar e compreender as 
interações desse planeta com o sistema. Para tanto, o professor desenvolve 
estudos sobre matéria, energia, e vida na Terra. Os temas relacionados à 
origem do universo, da vida e à evolução dos seres vivos e do ser humano 
em particular são bastantes apropriados, pois os educandos já detêm a 
ideia da Terra como planeta. É recomendável a pesquisa de diferentes 
visões de mundo e explicações sobre as origens da Terra (religiosas, 
místicas ou espontâneas) comparados com modelos científicos 
hegemônicos em diferentes etapas da história das Ciências (modelos 
geocêntricos anteriores a Copérnico, e modelo heliocêntrico a partir de 
Copérnico). Esses aspectos podem ser desenvolvidos juntamente com a 
origem e a evolução do universo, e com a origem e a evolução da vida. Os 
educandos podem ser convidados a verificar e comparar essas diferentes 
visões entre seus colegas e familiares, analisando razões e contradições, 
observações experimentais e valores humanos envolvidos. (BRASIL, 2002, 
p. 25).  

  

Podemos perceber então, a riqueza de atividades e discussões que podem 

ser utilizadas para o desenvolvimento desse eixo. Entretanto, cabe salientar que as 

temáticas de “Terra e Universo” devem ser desenvolvidas numa proposta de 

observação ativa dos estudantes. Ressaltamos, porém, que a aprendizagem desses 

temas não se restringe à escola ou a algumas etapas da vida. Muitos dos conceitos 

abordados nas salas de aula serão ampliados por toda a vida. Desse modo, o 

trabalho de observação dos fenômenos apresentados neste eixo pode durar dias, 

semanas, meses e até mesmo todo o ano letivo, possibilitando ao professor que 

retome o conteúdo sempre que seja oportuno. É importante lembrar que isso não 

significa que, para discutir e apresentar esse tema, seja necessário excluir e 

paralisar outros, mas sim, que os assuntos relacionados à Terra e ao Universo 

podem ser sempre retomados quando for oportuno, bem como compartilhados com 

outros conteúdos.  

No desenvolvimento desse eixo é fundamental que se privilegie a atividade de 

observação. Trata-se também de um momento propício a uma investigação sobre as 

construções das crianças sobre os modelos de movimento dos planetas e astros. É 

preciso ter sempre claro que as construções dos estudantes sobre os temas 

relacionados ao eixo Terra e Universo são o principal ponto de partida para que se 

estabeleça uma nova interpretação dos fenômenos que são observados.  

Um exemplo básico para se trabalhar com as crianças no primeiro ciclo é a 

observação do dia e da noite. Entretanto deve-se ter cuidado com o tipo de 

abordagem e as explicações sobre o movimento da Terra, que a princípio são muito 



 
 

abstratas, mas que ao longo da escolaridade devem ser intensificadas, em 

complexidade, sempre com muita observação. 

Outro aspecto relevante está na relação estreita deste eixo com vários outros 

campos disciplinares, o que remete à possibilidade de um trabalho interdisciplinar. 

Nesse aspecto, o trabalho pedagógico pode ser planejando e realizado em conjunto, 

já que outras disciplinas se complementam no diálogo com o tema Terra e Universo.  
 

 
Quadro 6 - Desdobramentos do eixo “Terra e universo” 
Legenda: I – introduzir; T – trabalhar; R – retomar; C – consolidar; A – ampliar. 

 

 Desdobramentos Termos chave Anos/Operações 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

1 

Fenômenos naturais 
registrados após 
observações ao longo 
do ano. 

Dia. Noite. Chuva. 
Variações nos fenômenos 

atmosféricos e de 
temperatura. Estações do 

ano. Eclipse. Fases da 
Lua. Observação. 

Registro. Seres vivos. Ser 
humano. 

I T T/
C 

      

2 

Relação entre os 
fenômenos naturais, 
hábitos e modos de 
vida dos seres vivos 
(incluindo o ser 
humano). 

 I T   R/
A/
C 

   

3 

Compreensão de 
localização no espaço 
a partir da observação 
dos astros. 

 
Astros celestes. 

Localização. 

I T T T  R/
A 

   

4 

 
 
Universo e seus 
elementos. 

Astros celestes. Planetas. 
Satélites. Astros 

luminosos e iluminados. 
Estrelas. Constelações. 

Cometas. Galáxias. 
Sistema Solar. 
Observação. 

   I/
T 

 R/
A/
C 

   

5 

Influências da força 
gravitacional sobre os 
corpos celestes e 
sobre os seres vivos.  

Força gravitacional. 
Corpos celestes. Seres 

vivos. 

   I  R/
A 

  R/
A/
C 

6 

Conhecimento de 
diferentes explicações 
(científicas e não-
científicas) sobre a 
origem do Universo e 
da vida na Terra. 

 
Origem do Universo. 

Origem da vida na Terra. 
Cultura. Ciência. 

   I  R/
A 

R/
A 

 R/
A/
C 

7 

Relação dos 
fenômenos do dia e da 
noite com os 
movimentos de 
rotação da Terra. 

 
 

Rotação. Noite. Dia. 

   I  R/
A 

  R/
A/
C 

8 
Compreensão dos 
fatores que 
condicionam as 

Translação. Inclinação do 
eixo da Terra. Incidência 

de raios solares. Solstício. 

   I  R/
A 

  R/
A/
C 



 
 

estações do ano. Equinócio. 

9 

Alterações nos 
fenômenos naturais e 
a interferência humana 
nos ambientes. 

Ambiente. Fenômenos 
naturais. Interferência 

humana.  

I T T T T R/
A 

T T R/
A/
C 

 

 

4.4.2 – Possibilidades metodológicas e sugestões de recursos didáticos 
 
  

Ao se trabalhar com o eixo Terra e Universo, deve-se atentar para que haja 

observação e o planejamento de um tempo maior para a consolidação do trabalho. 

Um exemplo de atividade muito interessante é o registro, efetuado pelos estudantes, 

da duração do dia ao longo do ano, dando-lhes a possibilidade de perceberem que 

existem grandes variações. Podem ser privilegiadas também, dependendo das 

condições de localização da escola, observações sobre as variações na localização 

do nascer e por do Sol. 

Essas observações vão proporcionar aos/às estudantes maior compreensão 

das estações do ano, desmistificando a ideia de relação entre as estações do ano e 

características como épocas de frutas, flores, calor e frio, estabelecendo sim, a 

correta relação entre a estação e a duração do dia e da noite. Cabe lembrar aqui 

que relacionar a ideia das estações do ano a características específicas é uma 

importação de modelos que não levam em consideração o contexto brasileiro e 

ensiná-los dessa forma é reafirmar alienações e representações totalmente 

equivocadas. Sobre isso Selles e Ferreira (2007), afirmam que 
 

podemos dizer que essa importação de modelos alienou as representações 
das estações do ano encontradas nos livros didáticos do contexto brasileiro. 
Assim, ilustrações que teriam sentido se explicadas como pertencentes à 
regiões do Hemisfério Norte passaram a ser utilizadas para explicar uma 
realidade distinta e que não se encaixa nos modelos propostos. (...). Em 
torno do Equador, não existem variações significativas na radiação solar 
recebida ao longo do ano. O mesmo não pode ser dito para as regiões de 
maiores latitudes tanto ao sul quanto ao norte do Equador. No sul do Brasil, 
por exemplo, o que poderia caracterizar melhor as estações seria as 
variações da duração do dia, e não as transformações das paisagens. 
(SELLES e FERREIRA, 2007). 

 

Lembramos, portanto que as estações do ano podem ser explicadas a partir 

de vários fatores que ocorrem ao longo da trajetória da Terra em torno do Sol. 

Segundo Selles e Ferreira (2007), “a periodicidade das estações explica-se a partir 



 
 

da inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol e da posição em que esse planeta 

encontra-se em sua órbita. Já em termos cartográficos, a latitude é uma importante 

referência para identificar as estações do ano. Associando as duas explicações, 

verificamos que as estações são consequência do ângulo de incidência dos raios 

solares sobre a superfície curva da Terra”.  

 É importante enfatizar também, nesse eixo, que foram essas observações de 

passagem do tempo, das alterações na paisagem (no hemisfério norte) e da duração 

do dia (nas maiores latitudes) que permitiram ao ser humano construir calendários, 

em diferentes culturas, com vários objetivos, conferindo aqui uma imensa 

possibilidade de trabalho interdisciplinar.  

 Outras atividades possíveis, bastante enriquecedoras, teriam como exemplo a 

construção de um relógio solar. Com essa atividade, ou simplesmente com a 

medição da sombra de um objeto fixado no pátio ao longo do ano, proporciona-se a 

discussão sobre a construção de relógios em diversos povos e das motivações para 

a marcação e observação da passagem do tempo. 

 Também a observação da Lua é mais uma atividade que pode ser solicitada 

às/aos estudantes e que alia curiosidade e interesse ao aprendizado. Observações, 

com registros, efetuadas pelos/as estudantes durante o período de um mês, são 

importantes para a compreensão do fenômeno da mudança de fases, com a 

compreensão que extrapola o entendimento de nomes e desenhos, representados 

em calendários e livros. 

 A construção de um telúrio2, ou de outro tipo de planetário simples, do mesmo 

modo, provoca a curiosidade e esclarece muitas dúvidas, incentivando e instigando 

o estudo dos movimentos da Terra e a compreensão do sistema Terra – Lua – Sol. 

A observação em planetários mais complexos, com a presença de outros planetas, 

também é uma atividade muito interessante em que é possível observar, por 

exemplo, que o tempo que um planeta demora para completar uma volta ao redor do 

Sol é tanto maior quanto maior é sua órbita em relação ao Sol. Tais visitas a 

planetários em Centros de Ciências e observatórios também pode resultar na 

elaboração de muitos outros projetos que envolvem o eixo Terra e Universo. 

                                            
2 Telúrio é um tipo simples de planetário. Trata-se de um modelo didático para ser colocado em cima 
de uma mesa, à vista de todos, no qual se pode simular o movimento da Terra em torno do Sol, com 
um referencial heliocêntrico. 



 
 

Devemos, entretanto, ter o cuidado de esclarecer que a visitação, por si só, não é 

capaz de consolidar a aprendizagem, sendo necessário todo um trabalho prévio 

para a compreensão do conteúdo. 

 A observação de fenômenos como gravidade e demais forças que incidem 

sobre o planeta Terra também podem ser discutidas com os estudantes, fazendo um 

paralelo com o eixo Tecnologia e Sociedade. Essas observações podem ser 

realizadas a partir de atividades simples e experimentais, passíveis de serem 

realizadas dentro das salas de aula ou mesmo no pátio. Exemplos de tais 

experimentos vão desde a confecção de aviões de papel para explicar o movimento, 

até a observação de qualquer objeto que tende a continuar o mesmo movimento 

quando há a atuação de uma força oposta – como acontece com um objeto sobre 

um “skate” que é subitamente parado, por exemplo.  

 Enfim, as interferências humanas nos fenômenos naturais consistem em outro 

importante desdobramento do eixo Terra e Universo que tem relação direta com 

todos os outros eixos e que pode ser trabalhado, a partir de notícias cotidianas e 

revistas científicas. A observação do entorno da escola e os impactos humanos na 

comunidade na qual o estudante está inserido permite aproximar tais discussões de 

sua realidade imediata. Alguns sites relevantes sobre o tema também podem ser 

discutidos pelo professor e enfatizados também nos laboratórios de informática. 
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