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Este estudo tem como finalidade investigar e discutir a concepção de 
professores em relação ao desenvolvimento do ensino de Ciências da 
Natureza nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental à luz do Letramento 
Científico, em consonância com os pressupostos da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Como documento norteador, a BNCC ressalta que o ensino 
de ciências objetiva desenvolver a capacidade do aluno em atuar 
conscientemente sobre o mundo, pautado nos princípios da sustentabilidade e 
do bem-comum, e, portanto, de sua formação integral. Nesse contexto, 
entende-se que o ensino de ciências transcende a perspectiva de um ensino 
conteudista, embasado nos conhecimentos químicos, físicos e biológicos; logo, 
é imprescindível que o docente, ao planejar suas propostas de ensino, 
contemple questões pertinentes e de cunho investigativo, as quais fomentam o 
interesse e a curiosidade científica nos sujeitos. Para tanto, a pesquisa 
realizada pautou-se em um questionamento, o qual suscitou uma discussão em 
relação ao ensino de Ciências da Natureza no início do processo de 
escolarização. Este questionamento foi realizado em um grupo fechado de uma 
rede social, o qual era composto por professores, tanto da Educação Básica 
quanto do Ensino Superior e da Pós-Graduação. Em relação aos resultados 
observados, destaca-se que em sua totalidade os professores concordam e 
enfatizam a importância do ensino de ciências nos anos iniciais, como, por 
exemplo, pode-se evidenciar em: “ensinar ciências é ensinar um modo de ler o 
mundo”, “o desenvolvimento do pensamento científico deve começar a ser 
estimulado o mais cedo possível, respeitando-se as condições cognitivas de 
cada faixa etária”. Entretanto, é necessário atentar-se para alguns aspectos 
observados nas respostas, os quais apontam indícios de que os docentes nos 
anos iniciais enfatizam o ensino de língua portuguesa e matemática, 
desconsiderando aspectos importantes atrelados ao ensino de Ciências da 
Natureza. Desta maneira, deve-se refletir sobre a efetividade deste processo, 
em virtude da construção do conhecimento não estar fundamentado na 
apresentação dos saberes científicos à luz do letramento, embasando-se nas 
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dimensões, compreensões e articulações entre estes. Este fato é necessário 
porque o letramento científico se constitui em uma etapa crucial para a ação 
pedagógica e também para a formação cidadã do sujeito, instigando o 
estudante a atuar como protagonista em seu processo educativo. Ainda, 
destaca-se a reflexão em relação à contradição da ação pedagógica, já que no 
questionamento havia a necessidade de o professor explicar como o mesmo 
desenvolveu a atividade, mas, em nenhuma das colocações, obteve-se uma 
resposta. Neste sentido, é necessário rever os aspectos oriundos do discurso e 
da prática, seja em relação as inúmeras possibilidades de abordagem adotadas 
pelo docente ou pela recusa do estudante em se envolver com o processo 
(MEIRIEU, 2002). Logo, sugere-se uma discussão epistemológica com os 
professores de como atender as competências e habilidades destacadas na 
BNCC para o ensino de Ciências da Natureza à luz do letramento científico, 
enfatizando a formação do cidadão. Afinal, será que o professor encontra-se 
preparado para desenvolver um ensino significativo à luz da ciência, 
considerando que atua em uma turma com inúmeras particularidades e 
especificidades?  
 
Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular (BNCC); Ciências da 
Natureza; Formação de professores. 
 


