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RESUMO  
 

SANTOS, Gisele Maurilda dos. O Ensino de Ciências nos Currículos dos Cursos 
de Pedagogia.  50 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso- Instituto Federal de 
Santa Catarina- Câmpus São José. São José, abril de 2013. 
 

 
O Ensino de Ciências vem sendo debatido ao longo dos tempos, devido ao 

frequente desenvolvimento tecnológico e ao avanço das descobertas científicas. 
Esse movimento reflete também na escola, até mesmo, no modo como os 
professores e alunos concebem este ensino. Desta maneira, analiso nesta pesquisa, 
as relações expressas entre os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 
Naturais e os Desenhos Curriculares das Instituições de Ensinos Superiores nos 
Cursos de Pedagogia. Por meio desta análise, busco compreender o que está 
implícito nos Desenhos Curriculares dos cursos de formação de professores dos 
primeiros anos do Ensino Fundamental, para ministrarem aulas para o Ensino de 
Ciências da Natureza.  Para a análise dos dados, tive acesso aos Desenhos 
Curriculares e ementas dos cursos por meio de contato com instituições de ensinos 
superiores e pelos seus sites. Propus uma análise, na qual caracterizo essa relação 
entre os componentes curriculares relacionados ao Ensino de Ciências 
contemplados pelas Instituições pesquisadas, tais como: “Educação Sexual e 
Infância”, “Ciência, Infância e Ensino” e “Fundamentos e Metodologias de Ciências 
para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, com o norteador para o ensino e 
práticas docentes, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Portanto, com 
essa análise, evidencio que a formação docente para o Ensino de Ciências em 
cursos de licenciatura em Pedagogia, aponta diferentes fatores que fragmentam esta 
formação. Verifico também, que as Instituições elaboram seu plano de ensino a seu 
modo, traduzindo-se em diferentes estruturas curriculares ligadas ao Ensino de 
Ciências. Nos componentes curriculares aqui analisados, a maioria abrange apenas 
a Educação Sexual, como se esse eixo pudesse nortear todo o Ensino de Ciências. 
Contudo, foi possível concluir que o Ensino de Ciências oferecido pelas Instituições 
de ensinos superiores, especificamente nos cursos de Pedagogia, prezam pelos 
conhecimentos metodológicos e didáticos e utilizam apenas uma ínfima parcela dos 
conhecimentos destacados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 
Naturais (1997), como apresentado pelos Desenhos Curriculares. A formação de 
professores para atuarem no Ensino de Ciências nos primeiros anos do Ensino 
Fundamental necessitam, como apontam as pesquisas, de bases teóricas e práticas. 
Sendo assim, o componente curricular para o Ensino de Ciências poderia apresentar 
uma articulação entre os conhecimentos específicos da área e as metodologias de 
ensino, indispensáveis para essa formação, conforme solicitado pelos documentos 
que dão rumo à educação. 
  
 
 
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Formação Docente; Parâmetros Curriculares 
Nacionais; Currículo.  
 

 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

SANTOS, Gisele Maurilda dos. The Teaching of Science in Curriculum of 
Pedagogy . 50 pages. Course Conclusion Work-Federal Institute of Santa Catarina, 
Campus São José. São José, April 2013. 
 
 
The Science Education has been debated over the years, often due to technological 
development and advancement of scientific discoveries, and this movement also 
reflected in school, even in the way teachers and students conceive this teaching. 
Thus, I analyze this research, the relationship expressed between the National 
Curriculum Natural Sciences and Drawings Curriculum Teaching Institutions in 
Higher Education Courses. Through this analysis, I seek to understand what is 
implied in the drawings Curriculum courses for teachers of the early years of 
elementary school, to minister classes for the Teaching of Natural Sciences. For data 
analysis, I had access to menus and Drawings Curriculum courses through contact 
with institutions of higher teachings and their websites. I proposed an analysis, which 
characterize the relationship between curriculum components related to Science 
Education Institutions covered by extensive research, such as: "Sex Education and 
Children," "Science, Childhood and Education" and "Fundamentals and Methods of 
Science for Years of Elementary School ", with guiding for teaching and teaching 
practices, the National Curriculum Parameters (PCN). So, with this analysis was 
noticed that teacher training for the Teaching of Science in Education degree courses 
in different points factors that break this formation. I note also that the institutions 
prepare their syllabus in its way, translating into different curriculum structures related 
to Science Teaching. In curriculum components analyzed here, most covers only 
sexual education, as this axis could guide the entire Science Teaching. However, it 
was concluded that the science education offered by institutions of higher teachings, 
specifically courses in pedagogy, cherish the didactic and methodological knowledge, 
and use only a tiny portion of knowledge highlighted by the National Curriculum 
Parameters of Natural Sciences (1997), Curriculum as presented by Drawings. 
Training teachers to work in science education in the early years of elementary 
school need, as indicated by the research of basic theories and practices. Thus, the 
curricular component for Science Education could provide a link between the specific 
knowledge of the area and the teaching methodologies that are prerequisites for this 
training, as requested by the documents that give direction to education. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Science Education; Teacher Education; parameters National Curriculum; 
Curriculum 



 

SUMÁRIO 
 
 

1. CONHECIMENTOS INTRODUTÓRIOS ................................................................ 7 

 

1. 1 A motivação............... ............................................................................... 7 

 

1. 2 O Ensino de Ciências ............................................................................... 8 

 

1.3 Os Desenhos Curriculares do Ensino de Ciências nos Cursos de 

Pedagogia..................................................................... ................................. 10 

 

1.4 A Formação de Professores em Ciências Naturais ..................................11 

 

1.5 A avidez da Pesquisa ...............................................................................15 

 

2. O CAMINHO PERCORRIDO.................................................................................17 

 

3. UM “OLHAR” PARA OS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE 

PEDAGOGIA:......................................... ...................................................................20 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................... .......................................................32 

 

4. REFERÊNCIAS .................................................................................................... 37 

 

5. ANEXOS ...............................................................................................................38 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 
 
 
 

TABELA 1- Componentes Curriculares Pesquisados..... .................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

1. CONHECIMENTOS INTRODUTÓRIOS 

 

Apresento no primeiro capítulo desta pesquisa, os Conhecimentos 

Introdutórios necessários para sua compreensão, os mesmos estão expostos por 

subtítulos, com intuito de propor uma leitura mais objetiva e esclarecer o porquê da 

escolha do tema, as fundamentações teóricas pertinentes sobre os assuntos 

abordados na análise dos dados e o enfoque da pesquisa, questões metodológicas 

e problemática, com o subtítulo: “A Avidez da Pesquisa”.  Em seguida, no capítulo 2 

trato sobre “O Caminho Percorrido na Pesquisa”, ou melhor, a Metodologia utilizada. 

A Análise de Dados está apresentada no capítulo 3 com o título: “Um “Olhar” para os 

Currículos dos Cursos de Pedagogia” na qual, aponto o que há de relevante para a 

análise entre os currículos e os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 

Naturais, conforme especificado na pergunta de pesquisa. Por fim, apresento as 

considerações finais, e as referências utilizadas nesta pesquisa. 

 

1. 1 A motivação  

 

O presente trabalho surgiu da minha procura incessante de conhecimento, e 

da busca por respostas às constantes inquietações, que tiveram início a partir de 

minha função como docente-pedagoga há quinze anos, nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental de nove anos, e também, como aluna do curso de licenciatura 

em Ciências da Natureza, com habilitação em Química, há quatro anos. Ao longo da 

vivência como professora, tomei consciência de minhas limitações quanto aos 

saberes específicos a serem ministrados nesse nível de ensino, principalmente no 

que tange ao Ensino de Ciências Naturais, Química/ Física/ Biologia.  Agora, prestes 

a concluir a segunda graduação, vejo-me no compromisso de esclarecer o porquê 

dessas limitações. Assim, busco, com esta pesquisa, compreender os conteúdos de 

Ensino de Ciências que estão implícitos nos Desenhos Curriculares1 dos cursos de 

formação de professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental, para 

ministrarem aulas no Ensino de Ciências da Natureza. Com o propósito de analisar 

como o Ensino de Ciências está sendo apresentado nos currículos dos cursos de 

graduação em Pedagogia e se os mesmos contemplam os conhecimentos didáticos/ 

                                                 
1 O termo desenho curricular correspondente a um modelo de organização curricular. 
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metodológicos e específicos para o Ensino de Ciências, conforme os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

 Portanto, faz-se necessária uma análise das relações divergentes e/ou 

convergentes existentes entre os componentes curriculares dos cursos de 

Pedagogia, relacionados ao ensino de Ciências, com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais2 de Ciências Naturais (1997).  

 

1. 2 O Ensino de Ciências 

 

O componente curricular de Ciências da Natureza, desde que esta foi inserida 

no currículo escolar, vem sofrendo modificações de acordo com o período histórico, 

cultural, econômico, político e social do Brasil. A partir de 1990, documentos como 

os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), de âmbito nacional, estadual e 

municipal têm sido elaborados para orientar professores do Ensino Básico, ou seja, 

professores licenciados e/ou Pedagogos.  

Os PCNs são utilizados nesta pesquisa para a análise de suas relações com 

os currículos dos cursos de Pedagogia, como uma referência curricular para o 

Ensino de Ciências para os primeiros anos do Ensino Fundamental e também como 

um documento oficial que norteia o Ensino Básico.  

Entretanto há trabalhos científicos que demonstrando uma oposição aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, como o artigo de Galuch e Sforni (2011), que 

descrevem sobre as concepções de alguns autores que expõe suas críticas sobre 

este documento:  

Dentre as críticas, a principal delas consiste no fato de os Parâmetros 
Curriculares Nacionais serem fruto de uma política educacional 
marcadamente neoliberal, voltada a atender às necessidades do mercado 
de trabalho, tanto no que se refere à qualificação profissional como à 
formação de valores e atitudes concernentes à manutenção da ordem 
social capitalista, fundamentada na troca desigual. (2011, p. 56) 

 
Mesmo apontando várias críticas sobre os PCNs, quanto às concepções 

capitalistas e neoliberais embutidas em seu texto e sobre a existência de outros 

documentos norteadores como as diretrizes e propostas curriculares desenvolvidas 

por estados e municípios, o mesmo artigo argumenta que “não há como 

desconsiderar a força que uma proposta curricular oficial exerce sobre a educação 

                                                 
2 Para Parâmetros Curriculares Nacionais, utiliza-se a abreviatura PCNs, ao longo desta pesquisa. 
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escolar.” (GALUCH e SFORNI, p. 56, 2011) E é portanto por esse ponto de vista que 

optei por relacioná-lo a formação do professor Pedagogo. 

O professor Pedagogo é habilitado a ministrar todos os componentes 

curriculares, dos primeiros anos do Ensino Fundamental. De acordo com os PCNs 

(1997), os conteúdos ensinados em Ciências Naturais são aqueles relacionados à 

compreensão do universo, da vida e ambiente, saúde, tecnologia e sociedade. A 

proposta de trabalho dos conteúdos se dá em três dimensões: Conceituais, 

Procedimentais e Atitudinais. Para os PCNs (1997), Conceitual caracteriza-se pelos 

conhecimentos específicos, a teoria. Procedimental é o processo, as ações, o saber 

fazer ou o procedimento adotado para construir os conhecimentos. E Atitudinal 

corresponde à mediação da escola, ou do professor, entre os valores, as normas 

estabelecidas e as relações sociais existentes. 

Dessa forma, o Ensino de Ciências não se faz apenas de conhecimentos 

específicos, mas também do processo didático-pedagógico, de metodologias, de 

concepções de ensino e aprendizagem, das relações professor-aluno e do despertar 

da sensibilidade do professor em reconhecer e perceber o desenvolvimento de cada 

aluno em sala de aula, para poder ajudá-lo a construir seus conhecimentos em uma 

perspectiva dialógica, definido por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) nas 

ideias de Freire.  

Para auxiliar na inserção de uma perspectiva dialógica, a escola faz seu papel 

e tem a responsabilidade de formar cidadãos críticos, conscientes e participativos na 

sociedade. A legislação brasileira para educação, na Lei n. 9.394/96 de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) e os PCNs, orientam as escolas a 

valorizarem a aprendizagem, a capacidade de construção do saber e de um 

educando crítico, fazendo com que os conteúdos de ensino deixem de ter 

importância individual e tornem-se fundamentais, de modo interdisciplinar/ 

transversal e significativo ao estudante. Conforme os PCNs (p. 31, 1997), 

Interdisciplinaridade é “uma relação entre disciplinas” e Transversalidade “expõe as 

interrelações entre os objetos de conhecimento”. No entanto, para que essa 

construção do saber alcance o que se espera, formando alunos críticos e 

conscientes, é necessário que tenham professores com uma melhor formação. 

Entendo como uma melhor formação ou uma formação mais completa, o professor 

que, por meio de sua formação acadêmica, obtenha subsídios para trabalhar de 

maneira dialógica entre os conhecimentos didáticos-metodológicos e os 
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conhecimentos específicos inerentes às Ciências Naturais, suprindo, assim, as 

necessidades exigidas nas Leis e Diretrizes da Educação Nacional, em todos os 

eixos dos primeiros anos do Ensino Fundamental de nove anos. 

Embora pareça algo corriqueiro ou muito citado em pesquisas, o Ensino de 

Ciências deve ser explorado multidimensionalmente, procurando, sim, desenvolver 

conhecimento conceitual, atitudinal e procedimental, compreendendo a natureza e 

suas tecnologias e envolvendo todos com os conhecimentos da realidade que os 

cerca. O livro de Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986), mesmo sendo uma obra não 

atual, traz conceitos muito atuais e devem ser apreciados, por exemplo, neste trecho 

em que está descrito: 

Assim, o ensino de ciências no primeiro grau, entre outros aspectos, deve 
contribuir para o domínio das técnicas de leitura e escrita; permitir o 
aprendizado dos conceitos básicos das ciências naturais e da aplicação 
dos princípios aprendidos a situações práticas; possibilitar a compreensão 
das relações entre a ciência e a sociedade e dos mecanismos de produção 
e apropriação dos conhecimentos científicos e tecnológicos; garantir a 
transmissão e a sistematização dos saberes e da cultura regional e local. 
(FRACALANZA, AMARAL e GOUVEIA, p. 26 – 27, 1986) 

 
 Sendo assim, Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986) almejam um ensino que 

proporcione ao aluno relacionar-se com suas vivências, com o mundo que o rodeia; 

mesmo que o professor necessite utilizar um livro-texto, ele pode muito bem buscar 

outras fontes e outras maneiras de explorar o que é interessante e desafiador para 

seus alunos. É nesse tipo de conhecimento que o licenciando em Pedagogia precisa 

ser orientado, por leituras, pesquisas, debates e outros. Como delimitado pelo 

problema de pesquisa, isso está sendo analisado nos Desenhos Curriculares dos 

cursos. 

 

1.3 Os Desenhos Curriculares 3 do Ensino de Ciências nos Cursos de 

Pedagogia  

 

A pesquisa tem como propósito analisar as relações expressas entre os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de ciências naturais e os Desenhos Curriculares 

das Instituições de Ensinos Superiores nos Cursos de Pedagogia, assim, exponho 

nos parágrafos seguintes a perspectiva de alguns autores sobre os Desenhos 

Curriculares do curso. 

                                                 
3 Aqui, o termo desenho curricular que é correspondente a: matriz curricular, ementa, grade curricular e outros.  
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Os autores Delizoicov e Angotti (2000) detalham que os desenhos 

curriculares das disciplinas ligadas ao Ensino de Ciências nos cursos de preparação 

de formadores precisam apresentar aprofundamentos teórico-metodológicos sobre o 

que esses futuros professores estarão aptos a lecionar; definam as competências e 

habilidades para esse ensino, e exponham as perspectivas históricas e sociais 

relacionadas com o aprendizado em questão.   

Delizoicov e Angotti (2000) destacam esses desenhos curriculares como 

necessidades mínimas para o componente curricular relacionado ao Ensino de 

Ciências, que poderá se chamar: Metodologia do Ensino de Ciências, Didáticas e 

Metodologias do Ensino de Ciências, Metodologias e Fundamentos do Ensino de 

Ciências e outros.  

 
...(a) Explicitação e fundamentação das metodologias e práticas 
estabelecidas durante o processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas 
de cunho científico. (b) Reflexão sobre um conteúdo científico a ser 
desenvolvido com as crianças e a correspondente adequação das 
metodologias de ensino praticadas. (DELIZOICOV e ANGOTTI, p. 17, 
2000) 

 
Conforme Delizoicov e Angotti (2000), as abordagens que aprofundam e 

enriquecem a formação desse futuro professor, tanto conceitualmente como 

metodologicamente, relacionam-se com a construção dos conhecimentos 

específicos da área de Ciências Naturais e com os conhecimentos de 

fundamentação didática e metodológica sobre o Ensino de Ciências.  

“O professor de Ciências, imerso nessa realidade, tem em mãos a 

possibilidade de tornar a aprendizagem do conteúdo específico da área em um 

desafio que todos possam vencer.” (DELIZOICOV, p. 144, 2002). Logo, é a partir do 

momento que o futuro professor estiver fazendo seu papel em sala de aula, que 

deverá proporcionar um ensino de qualidade que esteja no alcance de todos e não 

de uma pequena parcela dos alunos. Assim, Saviani (2003) reconhece a 

necessidade dos conhecimentos “científicos” não com uma visão Positivista, que 

busca resultados por meio de experimentos controlados: 

 

Portanto, enfatizar a exigência de domínio do conhecimento científico, hoje, 
não significa simplesmente proclamar a necessidade de aumento do 
acesso às informações dos resultados das ciências. Tampouco se limita a 
desenvolver nos escolares as habilidades metodológicas próprias dos 
cientistas. E a constatação das características das ciências na atualidade 
dá a dimensão do desafio que se coloca à educação escolar que pretenda 
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atingir às reais exigências de formação do homem contemporâneo 
(SAVIANI, 2003, p.72). 
 

  Saviani (2003) descreve que o homem contemporâneo necessitará de 

conhecimento para fazer leituras da natureza pelo olhar da ciência e não pelo 

empirismo ou pelo senso comum. Por isso, profissionais deverão ter conhecimentos 

tanto na área didático/metodológica do ensino-aprendizagem, como a apropriação 

global dos conteúdos a serem ministrados nestes anos de ensino, assim como em 

todas as áreas, porém, mais especificamente no que tange a esta pesquisa, na área 

de Ciências da Natureza, nos cursos de Pedagogia. 

 

1.4 A Formação de Professores em Ciências Naturais  

 

Os cursos de graduação em Pedagogia, que habilitarão o estudante a 

lecionar nos primeiros anos do Ensino Fundamental de nove anos, são 

regulamentados pelo Conselho Nacional de Educação, e pela Resolução n.1 de 18 

de fevereiro de 2002, artigo 5º, da qual entende-se que: 

  
Art. 5º O projeto pedagógico de cada curso, considerado o artigo anterior, 
levará em conta que: 
I - a formação deverá garantir a constituição das competências objetivadas 
na educação básica; 
II - o desenvolvimento das competências exige que a formação contemple 
diferentes âmbitos do conhecimento profissional do professor; 
III - a seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação básica 
deve orientar-se por ir além daquilo que os professores irão ensinar nas 
diferentes etapas da escolaridade; 
IV - os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem ser 
tratados de modo articulado com suas didáticas específicas; 
Art. 10. A seleção e o ordenamento dos conteúdos dos diferentes âmbitos 
de conhecimento que comporão a matriz curricular para a formação de 
professores, de que trata esta Resolução, serão de competência da 
instituição de ensino, sendo o seu planejamento o primeiro passo para a 
transposição didática, que visa a transformar os conteúdos selecionados 
em objeto de ensino dos futuros professores. 

 
 Portanto, fica claro que os cursos de formação de professores têm autonomia 

para desenvolver a “matriz curricular” como acharem conveniente, (identifico nesta 

pesquisa como sendo um Desenho Curricular), desde que sigam os critérios 

definidos pela mesma resolução. Está definido também que se devem desenvolver 

diferentes habilidades deste futuro professor; que os conhecimentos específicos 

deverão ser construídos abrangendo uma profundidade maior do que o necessário 

para ministrar as aulas, e que, por fim, se devem relacionar os conhecimentos 
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específicos com a formação didática e metodológica necessária. Entretanto, todos 

esses fatores são analisados nesta pesquisa apenas relacionando-os com o Ensino 

de Ciências. 

 O Ensino de Ciências e a formação dos professores para os primeiros anos 

do Ensino Fundamental vêm sendo debatidos e criticados por alguns autores, como 

Sacristán (1998), Delizoicov (2002), Ducatti-Silva (2005) e Hamburger (2007). 

Sacristán (1998) descreve que: 

As exigências da educação escolarizada crescem mais depressa do que a 
melhora da qualidade dos professores. Nem a formação inicial do 
professorado se adapta com facilidade e rapidez às mudanças 
necessárias. Ao professor se exige cada vez mais, mas os sistemas para 
sua formação e atuação se mantêm muito mais estáveis, embora o 
aumento do nível acadêmico de sua formação seja uma tendência 
crescente. (SACRISTÁN, p. 148, 1998).      

 

E Delizoicov (2002) destaca que: “A formação dos professores de Ciências 

também parece não ter dado conta ainda da mudança ocorrida no perfil dos alunos 

das escolas, principalmente no ensino fundamental.” (p. 127) Do mesmo modo, 

Ducatti-Silva (2005) também afirmam que a formação dos professores para atuarem 

com o ensino de ciências nessas séries é percebida como um problema de grande 

relevância. Discorrem, ainda, que na conclusão do curso de Pedagogia, a 

habilitação para exercer tal função no ensino de ciências é pouco aprofundada. Por 

fim, como analisado por Hamburger (2007) “Para o ensino de Ciências, a situação 

não parece ter melhorado com a exigência de nível superior; os futuros professores 

continuam aprendendo muito pouca ciência e têm dificuldade de tratar temas 

científicos em aula.” (HAMBURGER, p. 96, 2007). Desse modo, muitos são os 

autores que percebem que há algo errado na formação dos professores, e que o 

problema pode ser observado nessa própria formação. Mesmo tratando do ensino 

de crianças de seis a dez anos, este período de escolarização necessita de 

aprofundamentos nos conteúdos ministrados para que o educador, com segurança e 

conhecimento, possa promover em seus educandos um despertar da capacidade de 

interagir por meio da ciência, inicialmente pela curiosidade e pela vontade de 

investigar. Para isso, “O desafio maior é formar o educador e prover condições para 

que atue com sucesso” (HAMBURGER, p. 101, 2007). Isso reforça a visão de que o 

professor deverá ter uma formação que supra essas necessidades encontradas no 

dia-a-dia em sala de aula, para oferecer uma educação compatível com o descrito 

pelos PCNs (1997). Especificamente, dos professores com formação em Pedagogia, 
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esclarecem Villani e Freitas (1998), poucos tiveram contato com conteúdos de 

Ciências da Natureza quando fizeram o ensino superior.  

É necessário destacar que os currículos dos cursos de Pedagogia dão muita 

ênfase ao estudo dos “Fundamentos Teóricos da Educação”, fundamentos esses 

relacionados à Sociologia da Educação, à Filosofia da Educação, à História da 

Educação, à Psicologia da Educação e a outros componentes curriculares como 

Didática Geral ou Metodologia do Ensino. Porém, dá-se pouco espaço para os 

componentes relacionados ao ensino das áreas específicas, como Ciências 

Naturais, por exemplo. Tanto que fica visível nos Desenhos Curriculares dos cursos 

de formação de professores a pouca ênfase e o seu desequilíbrio ante os 

componentes curriculares com enfoque geral sobre o ensino. Sobre esse fator, 

Sacristán (1998) enfatiza que: 

É necessário uma conjunção interdisciplinar, pois, do contrário, a formação 
de professores partirá da justaposição de saberes sobre o ensino e a 
educação junto a saberes a transmitir na mesma, mas não de 
conhecimento pedagogicamente elaborado sobre os conteúdos 
curriculares. (SACRISTÁN, p. 189, 1998).  
 
 

 Os professores formados por um currículo focado apenas em saberes gerais 

sobre educação, conforme visão de Sacristán (1998), tornam-nos conhecedores de 

“saberes sobre o ensino”, porém  os conhecimentos específicos que deveriam ser 

abordados “interdisciplinariamente” com os outros saberes, são pouco salientados. 

No entanto, se parte do princípio que esses professores estão saindo das 

Instituições de Ensino com uma completa formação para a função que virão a 

exercer, como descrito nos PCNs (1997) ou como declarado no CNE/CP (2002) que 

enfatiza, ainda, que os cursos de formação de professores deem conta de oferecer 

conhecimentos mais aprofundados do que os futuros professores irão ministrar nas 

aulas dos primeiros anos de Ensino Fundamental de nove anos, como já comentei 

acima, e que precisam estar explicitados nos currículos. Além de todos os outros 

critérios, toda essa formação acadêmica precisa ser organizada dentro de 3.200 

horas, como estabelecido pelo CNE (2006).  

Sacristán (2000) revela que, para o currículo atual, o professor há que ser 

também um pesquisador, a fim de possibilitar a construção de um currículo 

consistente, em que tanto o professor quanto o aluno serão os protagonistas dessa 

construção. É também por sua prática que ele contribuirá para a concretização do 

currículo escolar, onde estão relacionadas diversas subjetividades, e, para 
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desmistificá-las, necessita de uma avaliação sobre essa prática pedagógica e sobre 

o instrumento.  Entretanto, há alguns obstáculos que ele precisa superar para 

desmembrar o currículo de forma íntegra e consistente, tais como, sua formação 

incompleta ou que pouco lhe preparou para tudo que era necessário saber para 

ministrar com segurança e eficiência seu ofício de professor. Por outro lado, mesmo 

sendo um professor pesquisador, sua carência de conhecimentos não é suprida. 

Para Schulman (1986 apud SACRISTÁN 1998), é necessário perceber que na 

pesquisa pedagógica há várias vertentes e algumas delas estão intrínsecas na 

história, pois:  

Fala-se da motivação dos alunos, de processos cognitivos de 
aprendizagem, de manejo da aula, de ambientes escolares, de condutas 
docentes relacionadas com o bom rendimento dos alunos, de processos de 
planejamento, de como avaliar o aluno, mas silencia-se sobre o papel do 
professor na modelação do conhecimento, e sobre o próprio conhecimento, 
dando-o, portanto, como algo não-discutível, como o inexorável corpus que 
constituem o currículo que os professores têm que desenvolver e os alunos 
aprender. (SACRISTÁN, p. 188, 1998).  
 

Concordando com Sacristán (1998), o professor deverá ser preparado para 

adquirir diferentes visões sobre: a escola, o aluno, a educação, o ser professor, mas 

não poderá, de forma nenhuma, deixar de lado os conhecimentos que deverá 

construir sobre os conteúdos que ministrará. Enfatizo aqui os conhecimentos 

relacionados ao Ensino de Ciências Naturais, pois não poderá esperar pela 

curiosidade e interesses dos alunos, que realmente serão muitos, e nem pelo próprio 

livro didático que utiliza como livro-texto, pois sabe-se que num meio tão 

informatizado, os alunos chegam às escolas com muita necessidade de conhecer e 

desvendar aquilo que veem, que percebem ou que ouvem falar. 

 
Assim, o profissional deverá estar preparado para atuar na Educação 
Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, na administração e no 
trabalho de assessoria às escolas, como também terá uma formação que 
lhe permitirá exercer o magistério de modo crítico, criativo e comprometido 
com a educação das crianças (Ducatti- Silva, 2005, p. 114).  

 
Para tornar um profissional completo, o curso de Pedagogia não pode estar 

fragmentado da vida profissional, criando problemas futuros a esses profissionais da 

educação e acarretando dificuldades que talvez se refletirão nas Práticas de Ensino, 

em razão da inexistência dos estudos aprofundados em Ciências Naturais, assim 

como em outros componentes curriculares.  

 

1.3 A Avidez da Pesquisa  
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A partir dessa concepção de educador com formação para atuar no Ensino de 

Ciências Naturais nos primeiros anos do Ensino Fundamental, contribuo com esta 

pesquisa, ao analisar se os cursos de graduação em Pedagogia estão formando 

professores com conhecimentos didáticos/metodológicos e específicos para o 

Ensino de Ciências. E, também, ao ampliar a compreensão das reais situações no 

meio educacional superior e o aprofundamento da discussão sobre os Desenhos 

Curriculares dos cursos de Pedagogia, destaco a importância de novas pesquisas 

sobre a sala de aula para as devidas transformações no Ensino de Ciências Naturais 

para os primeiros anos do Ensino Fundamental. 

 Portanto, este trabalho pretende: Analisar as relações expressas entre os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e os Desenhos Curriculares das Instituições de 

Ensinos Superiores nos Cursos de Pedagogia. E isso só foi possível graças à 

colaboração das instituições de ensino superior e também graças às pesquisas na 

internet, em sites dessas instituições. Ressalto que a amostra é composta por três 

instituições de ensino: estadual, federal e particular, na modalidade presencial. 

 Portanto, apresento nesta pesquisa uma compilação desses dados 

produzidos de maneira que se possa observar o que está sendo apresentado nos 

Desenhos Curriculares dos cursos de Pedagogia para a formação dos futuros 

professores, norteando esta análise com as orientações contidas nos PCNs para o 

Ensino de Ciências. 
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2. PERCURSO METODOLÓGICO: 
 
 

 O percurso aqui descrito esclarece o passo-a-passo realizado para que esta 

pesquisa se concretizasse, alcançando o que estava proposto na sua pergunta 

inicial: “Quais as relações expressas entre os Parâmetros Curriculares Nacionais e 

os Desenhos Curriculares das Instituições de Ensinos Superiores nos Cursos de 

Pedagogia?” 

Portanto, a pesquisa foi desenvolvida através de uma concepção qualitativa, 

pois expressa maior significado nas pesquisas de cunho social e por meio delas 

observa-se e interpreta-se o mundo, permitindo conceitos significativos à realidade. 

Almeida (2011) completa “utilizando o enfoque indutivo na análise de dados e dando 

maior importância aos significados atribuídos pelas pessoas às coisas e à vida.” (p. 

32)  

A partir daí, fiz uma Pesquisa Documental, pois, conforme Almeida (2011) 

“neste tipo de pesquisa faz-se análise de documentos organizacionais...” (p. 34). 

Nela, utilizo documentos referentes à educação, como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, Desenhos Curriculares das Instituições 

de Ensinos Superiores pesquisadas e outros. Assim, justificada em razão de os 

documentos conterem dados fundamentais para esta análise. 

Caracterizo esta pesquisa como Estudo de Caso por permitir uma análise 

mais aprofundada sobre uma determinada situação. Para Almeida (2011), 

...este estudo permite observar e compreender com profundidade a 
realidade de uma organização, grupo ou indivíduo. Também pode ser feito 
com dois ou mais (não muito mais) objetos de estudo, passando a ser 
denominado estudo de multicaso. (p. 35, 2011) 

 

Ou seja, esta análise abrange três casos que, segundo Almeida (2011), 

expressam-se como um estudo de Multicaso de Instituições de Ensino: a primeira 

refere-se ao curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), a segunda, ao curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e a terceira, ao curso de Pedagogia da Universidade do Sul de 

Santa Catarina (UNISUL).  

Essas Instituições foram escolhidas aleatoriamente por contemplarem as 

esferas: estadual, federal e privada, e por pertencerem à região da grande 
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Florianópolis. Poderia, portanto, ampliar para mais instituições, mas compreendi que 

para esses fins, as três Instituições seriam suficientes. 

Nesta pesquisa, analiso os dados produzidos que correspondem aos 

Desenhos Curriculares dos cursos de Pedagogia das Instituições citadas acima. 

Obtive estes Desenhos Curriculares e Ementas por meio de solicitações a 

representantes das Instituições e/ou sites delas. Na Instituição UDESC, o Desenho 

Curricular constava no site4 da Instituição. Na UFSC, o Desenho Curricular foi obtido 

com uma aluna da própria Instituição que o conseguiu com sua senha no site. E, na 

Instituição UNISUL, foi um coordenador que disponibilizou o Desenho Curricular em 

mãos. Priorizei os Desenhos Curriculares do ano 2012, como fonte recente para 

uma análise unilateral entre as instituições. Unilateralmente, porque se as 

Instituições de Ensino apresentam os Desenhos Curriculares referentes ao mesmo 

ano, tornam-se um parâmetro de igualdade entre as mesmas. 

 Optei para representar as instituições de ensino aqui citadas os seus próprios 

nomes, por entender que não seriam aqui expostas classificações que denegrissem 

sua imagem ou sua forma de atuação pedagógica. Todavia, é indispensável 

destacar que este trabalho não pretende fazer um julgamento de valor sobre a 

qualidade dos cursos de Pedagogia e, sim, analisar o modo como o Ensino de 

Ciências está sendo concebido nos Desenhos Curriculares. Isso se restringe à 

análise documental dos currículos disponibilizados, e não a sua Prática Pedagógica.  

 

2.1 Algumas informações sobre os cursos de Pedagogi a das Instituições 

analisadas 

 

 A Instituição UDESC oferece o curso nos turnos matutino e noturno; o 

processo seletivo é realizado duas vezes por ano, sendo um em março e outro, em 

agosto, disponibilizando quarenta vagas para cada semestre para o campus 

Florianópolis. Habilita Pedagogos para a Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e Gestão Pedagógica. (Informações disponibilizadas no site da 

Instituição)5. A segunda Instituição, UFSC, oferece o curso no turno vespertino, com 

nove semestres; seu processo seletivo acontece uma vez por ano. No último 

vestibular, disponibilizou cem vagas, sendo cinquenta para cada semestre no 

                                                 
4 Site da UDESC na qual constava o desenho Curricular: http://www.faed.udesc.br/?id=498 
5 Site da UDESC: http://www.faed.udesc.br/?id=111 
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campus Florianópolis. Habilita Pedagogos para a Educação Infantil, Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental e Gestão Pedagógica. (Informações disponibilizadas no site da 

Instituição6) A terceira e última instituição de ensino, UNISUL, oferece o curso no 

turno noturno, com nove semestres; seu processo seletivo acontece duas vezes por 

ano. No último vestibular, disponibilizou cinquenta vagas para cada semestre no 

campus Pedra Branca/ Palhoça. Habilita Pedagogos para a Educação Infantil, Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e Gestão Pedagógica. (Informações disponibilizadas 

no site da Instituição7) Na UNISUL, há pouco tempo, esse mesmo curso passou a 

ser oferecido apenas no campus Tubarão; já no campus Palhoça, tornou-se 

modalidade a distância. Como o Desenho Curricular não foi alterado, utilizei o 

mesmo para esta pesquisa.  

Nesta análise, utilizei como eixos temáticos os seguintes critérios de 

organização: primeiro, como8 estão sendo apresentados os Componentes 

Curriculares nos próprios Desenhos Currículos dos cursos de Pedagogia; segundo, 

o que9 está sendo demonstrado nos mesmos Componentes Curriculares 

relacionados ao Ensino de Ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6 Site da UFSC: http://www.ced.ufsc.br/novosite/pedagogia/curso-de-pedagogia 
7 Site da UNISUL: http://www.unisul.br/wps/portal/home/ensino/graduacao/pedagogia/#sa-page-
curriculo 
8 A palavra Como está em destaque, porque se refere a uma etapa importante da pesquisa e 
necessita ser bem interpretada. 
9 A palavra o que está em destaque, pelo mesmo caso citado acima. 
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3. UM “OLHAR” PARA OS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE PEDA GOGIA: 

 

Este capítulo tem como principal objetivo analisar e tratar os dados 

produzidos, de maneira a organizá-los e prepará-los para responder a principal 

pergunta que guia esta pesquisa. Com objetivo direto, a pesquisa pretende: Analisar 

as relações expressas entre os Parâmetros Curriculares Nacionais e os Desenhos 

Curriculares das Instituições de Ensinos Superiores nos Cursos de Pedagogia.  

Os casos aqui apresentados estão sendo organizados nesta análise, como 

descrito na metodologia, em dois eixos: como estão sendo apresentados os 

Componentes Curriculares nos Desenhos Curriculares dos cursos de Pedagogia, e 

segundo, o que está sendo demonstrado nos mesmos Componentes Curriculares 

relacionados ao Ensino de Ciências, ou melhor, nos saberes específicos da própria 

área de Ciências Naturais e nos saberes Pedagógicos, abrangendo metodologias e 

concepções de ensino e aprendizagens. Esses eixos temáticos estão dispostos em 

um texto corrido, desenvolvido numa redação contínua e objetiva.  

 Num primeiro momento, necessitei de um esclarecimento maior sobre os 

termos apresentados ao longo dessa análise, como uma teorização sobre Currículo, 

Desenho Curricular e Ementário Curricular. 

A palavra currículo vem do Latim curriculu e seu significado é “1.ação de 

correr; 3.curso” (Michaelis, p.627, 2000). O Currículo escolar, mais especificamente, 

é um instrumento que organiza, seleciona, classifica e define “os caminhos ou a 

pista” que estamos seguindo ou iremos seguir nas situações de ensino e 

aprendizagem. O currículo é um instrumento importantíssimo à prática pedagógica, 

pois está relacionado aos conhecimentos, à comunidade escolar, à sociedade, à 

economia, à cultura, à política, à profissionalização dos docentes, aos paradigmas e 

a toda e qualquer mudança social. Ele deve acompanhar as modificações ocorridas 

no ambiente, para que não se torne algo obsoleto e sem funcionalidade, mas, sim, 

algo dinâmico e incorporado no cotidiano escolar. 

O currículo é analisado por Grundy (1987) apud Sacristán (p. 14, 2000): 

O currículo não é um conceito, mas uma construção cultural. Isto é, não se 
trata de um conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e 
previamente à experiência humana. É, antes, um modo de organizar uma 
série de práticas educativas. 

 
 Ao compreendê-lo como uma maneira de organizar e descrever as práticas 

Pedagógicas, o currículo passa a ser muito mais que uma diretriz didática 
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educacional; ele tem uma associação ampla aos eixos educacionais e sociais 

simultaneamente, relacionados a uma organização das experiências humanas em 

prol da prática educativa, porém, seu conceito abrange diversos segmentos da 

educação. 

          De modo mais completo e específico, Grundy (1987) (apud SACRISTÁN, p 21, 

1998), detalha as especificidades do currículo:  

Significa também que sua construção não pode ser entendida 
separadamente das condições reais de seu desenvolvimento e, por isso 
mesmo, entender o currículo num sistema educativo requer prestar atenção 
a suas práticas políticas e administrativas que se expressam em seu 
desenvolvimento, às condições estruturais, organizativas, materiais, 
dotação de professor, à bagagem de idéias e significado que lhe dão forma 
e que o modelam em sucessivos passos de transformação.  
 

Além de compreender as peculiaridades do currículo, também não se permite 

que o Currículo Escolar seja um instrumento estanque e inalterável. Deve ser 

dinâmico para ficar sempre atualizado com as mudanças de pensamento, 

comportamento e ações dos agentes envolvidos no fazer educacional.  

O Desenho e a Ementa Curricular, pode-se dizer, são um prolongamento do 

Currículo, que expõem de maneira ordenada os seus componentes curriculares, os 

objetivos, as metodologias, as referências teóricas, o ano ou semestre, a turma ou 

curso e outros. Em alguns casos, de maneira mais compacta, utiliza-se a ementa 

como uma lista de conteúdos a serem ministrados pelo professor em determinado 

período, e o Desenho Curricular, como um “programa ou grade” de componentes 

curriculares ou conteúdos.  

Na tabela a seguir, desenvolvida com os dados contidos nos Desenhos 

Curriculares e Ementas dos componentes curriculares, relacionados ao Ensino de 

Ciências dos cursos de Pedagogia selecionados, fiz uma compilação desses dados 

relevantes, a fim de permitir uma compreensão imediata sobre os itens, itens estes 

que demonstram o nome dos componentes curriculares que são discutidos abaixo: a 

carga horária, o semestre que é contemplado, a instituição de Ensino Superior que 

os oferece, o ano e alguma exceção que é desvendada. 
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Ilustração 1- Componentes Curriculares Pesquisados 
 

Componentes  

Curriculares 

relacionados ao 

Ensino de 

Ciências  

 

 

Carga 

horária  

 

 

Semestre 

Contemplado  

 

Instituição  

 

Ano  

 

Estrutura  

da  

Ementa  

Curricular  

 

“Educação Sexual 

na Infância” 

 

30 

 

7º semestre 

 

UDESC 

 

2012 

 

Justificativa; 

Objetivo Geral 

e Específicos; 

Conteúdo 

Programático; 

Metodologias; 

Cronograma; 

Horário das 

aulas; 

Avaliação; 

Bibliografias. 

 

“Ciência, Infância 

e Ensino” 

 

 

90 

 

4º semestre 

 

UFSC 

 

2012 

 

Justificativa; 

   Conteúdos  

  Programático  

 

“Fundamentos e 

Metodologias de 

Ciências para os 

Anos Iniciais do 

Ensino 

Fundamental” 

 

60 

 

6º semestre 

 

UNISUL 

 

2012 

 

Introdução; 

Justificativa; 

Carga-horária; 

Objetivos; 

Ações 

Bibliografias. 
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Dos componentes Curriculares dispostos nessa tabela, apenas um se 

restringe aos alunos (as) que optaram a cursar, além da licenciatura em Pedagogia, 

a habilitação em Educação Infantil.  

O componente curricular “Educação Sexual na Infância”, apresentado pela 

Instituição de ensino UDESC, é oferecido aos alunos (as) que fazem a Habilitação 

em Educação Infantil; os demais que não optaram por esta habilitação não terão tal 

componente. Todavia, o Desenho Curricular dessa instituição já deveria contemplar 

a Resolução CNE/CP Artigo 10, Nº 1, de 15 de maio de 2006, a qual define que: “As 

habilitações em cursos de Pedagogia atualmente existentes entrarão em regime de 

extinção, a partir do período letivo seguinte à publicação desta Resolução.” Se as 

habilitações estão extintas desde 2006, mas, com uma carência de um ano, então 

2007, os componentes curriculares deveriam contemplar todos os alunos 

matriculados, como nos demais componentes aqui pesquisados. 

Sobre os Desenhos Curriculares dos cursos de Pedagogia, constatei que as 

nomenclaturas dos componentes curriculares referentes ao Ensino de Ciências são 

variáveis, ou seja, não há um padrão. Destaco que o projeto de cada instituição de 

ensino superior é distinto uns dos outros e que o desenvolvem como melhor lhe 

convém, asseguradas pela Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB, 

art. 53, incisos II, que determina  “Art. 53. No exercício de sua autonomia, são 

asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:... II 

- fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 

pertinentes;” (BRASIL, 1996.) 

Sendo assim, cada instituição de Ensino elabora seu currículo e introduz os 

componentes curriculares que achar interessante, porém, devem guiar-se pela 

resolução n. 1 do CNE (2002) como descrito nos Conhecimentos Introdutórios, 

refletindo de tal maneira na nomenclatura distinta de cada componente curricular 

destinado ao curso de Pedagogia. 

Analisei, a partir desse parágrafo, os Desenhos Curriculares de cada uma das 

instituições pesquisadas, sinalizando as justificativas ou objetivos, quando esses 

estavam descritos na ementa, e a fase que contém componentes curriculares 

ligados ao ensino de ciências. Apresentei primeiramente a caracterização dos dados 

produzidos, da seguinte forma: Como estão sendo apresentados os Componentes 

Curriculares nos Desenhos Curriculares dos cursos de Pedagogia. Em seguida, as 

especificidades dos componentes curriculares relacionados com o Ensino de 
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Ciências, ante as questões que permeiam a formação de professores no curso de 

Pedagogia.  

Pela analise, percebi que o currículo da instituição UDESC apresenta apenas 

um componente curricular que se relaciona ao Ensino de Ciências, “Educação 

Sexual na Infância”, oferecido na 7ª fase, com carga horária de 30 horas. Porém, 

apenas os (as) alunos (as) que cursarem a Habilitação em Educação Infantil são 

apreciados por este componente curricular, que não está sendo oferecido no 

Desenho Curricular da Licenciatura em Pedagogia de modo geral. Como já citado 

acima, as ementas e Desenhos Curriculares não deveriam mais classificar o curso 

de Pedagogia por Habilitações. Todavia, a Habilitação em Ensino Fundamental não 

contempla esse componente curricular tão importante para a formação dos futuros 

docentes, no qual, terão que discorrer sobre assuntos relacionados à sexualidade 

conforme descritos nos PCNs (1997), como: o corpo humano; diferentes fases da 

vida/fatores biológicos, culturais e sociais; anatomia e fisiologia dos aparelhos 

reprodutores, masculino e feminino; a gravidez; o parto; a contracepção; as formas 

de prevenção às doenças sexualmente; perceber seu corpo, limites e capacidades, 

externar as sensações de desconforto e prazer; corpo humano como um todo 

integrado e a saúde como bem-estar físico, social e psíquico do indivíduo e outros 

tantos assuntos que podem surgir ao desenvolver um projeto em sala. O currículo da 

UDESC destaca, ainda, que este componente curricular deve contemplar: 

Noções básicas de educação sexual como tema transversal nos currículos 
da Educação Infantil. Família e escola frente à educação sexual. 
Manifestações da sexualidade infantil e seus reflexos na prática 
pedagógica. Subsídios para a elaboração de projetos de educação sexual 
na educação infantil. (Ementário da Instituição UDESC) 

 

Nessa ementa está proposta, também, uma orientação quanto à elaboração 

de projetos sobre Educação Sexual, conforme estabelecido pelos PCNs (1997), 

porém deveria abranger todos os alunos do curso, e não apenas uma parcela de 

estudantes, porque o futuro professor necessitará de vários conhecimentos para 

exercer sua prática. Portanto, o Ensino de Ciências, neste caso com o tema 

sexualidade, deveria abranger tanto a Educação Infantil como os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, como ressaltado abaixo pelo CNE (2002). 

 
Parágrafo único. Nas licenciaturas em educação infantil e anos iniciais do 
ensino fundamental deverão preponderar os tempos dedicados à 
constituição de conhecimento sobre os objetos de ensino e nas demais 
licenciaturas... (BRASIL, 2002) 



 26 

 

Sobre este assunto, o Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão que 

regulamenta os cursos de graduação, na Resolução n.1 de 18 de fevereiro de 2002, 

discorre sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

da Educação Básica, especifica com detalhes sobre o que deverá constituir os 

currículos dos cursos de formação de professores. Aqui transcrevo parte do artigo 

11 desse documento, pela grande relevância que tem para o trabalho descrito: 

 

IV - eixo articulador da formação comum com a formação específica; 
V - eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos 
conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que fundamentam 
a ação educativa; 
VI - eixo articulador das dimensões teóricas e práticas. 
(BRASIL, 2002) 

 

A formação de professores para o ensino básico precisa estar relacionada 

com questões didáticas, metodológicas e com conhecimentos específicos da área, 

apontados anteriormente no artigo 11, ou seja, esta formação deve oferecer 

articulações entre os saberes específicos citados nos CNE (2002) e nos PCNs 

(1997), como os saberes pedagógicos envolvidos nas relações de ensino e 

aprendizagem, para que o profissional exerça sua docência. Para que a prática de 

ensino deste futuro docente esteja pautada em conhecimento didático/ metodológico 

e específico, reconhecendo a relação de ensino e aprendizagem em estratégias 

didáticas funcionais, fazendo parte da elaboração do currículo, percebendo a relação 

professor e aluno, e assim como, suas concepções sobre o ensino e aprendizagem 

de ciências, é necessário que todos esses eixos de formação educativa sejam 

construídos em sua formação acadêmica.   

 Diante disto, passo a verificar como está sendo apresentada cada uma das 

ementas curriculares relacionadas para o estudo nesta pesquisa. A primeira a ser 

analisada é a ementa da UDESC, que traz em sua redação seu objetivo geral: 

“Oportunizar aos-às acadêmicos-as espaços para reflexões e debates críticos sobre 

a temática Educação Sexual e infância na perspectiva de construção de uma 

proposta de educação sexual emancipatória.” (Ementário da Instituição UDESC) 

 A proposta está sedimentada nos PCNs (1997) em relação aos temas 

transversais, aqueles que devem ser abordados por qualquer disciplina do currículo 

de educação básica. Neste curso, o componente curricular citado está apresentado 
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como o único componente relacionado ao Ensino de Ciências. Como enfatizado por 

Delizoicov e Angotti (2000), o Ensino de Ciências deveria explorar uma gama muito 

maior de conhecimentos e não apenas um tema ou eixo. A escola, sendo uma 

instituição que tem como prioridade educar e informar seus alunos de maneira 

global, para prepará-los para a sociedade ou preparar a sociedade que queremos 

para um futuro não muito distante, deve se ater a algumas mudanças necessárias, 

como uma Educação Sexual ou Orientação Sexual, com objetivos bem definidos.  

 Ao enfatizar a família e a escola ante a Educação Sexual no Desenho 

Curricular da Instituição UDESC, os PCNs (1997) descrevem sobre dois termos 

apresentados: Educação Sexual e a Orientação Sexual. Mas, mesmo nos PCNs, há 

diferença entre educar e orientar para a sexualidade. A Orientação Sexual é descrita 

da seguinte forma: 

 
Constitui um processo formal e sistematizado que acontece dentro da 
instituição escolar, exige planejamento e propõe uma intervenção por parte 
dos profissionais da educação. O trabalho de Orientação Sexual na escola 
é entendido como problematizar, levantar questionamentos e ampliar o 
leque de conhecimentos e de opções para que o aluno, ele próprio, escolha 
o seu caminho. A Orientação Sexual não-diretiva aqui proposta será 
circunscrita ao âmbito pedagógico e coletivo, não tendo, portanto caráter 
de aconselhamento individual de tipo psicoterapêutico. (BRASIL, 1997, p. 
121). 

 
Em alguns trechos, como no citado acima, a orientação seria uma função da 

escola e a Educação Sexual da família, ainda segundo os PCNs (1997) “...toda 

família realiza a educação sexual de suas crianças e jovens, mesmo aquelas que 

nunca falam abertamente sobre isso.” (p.77) Deste modo, a Educação Sexual é 

desenvolvida no meio familiar e social, de maneira diretiva, introduzindo valores e 

sem aprofundamento, pois ocorre informalmente. E a função da escola é 

compreendida “... como complementar a educação dada pela família. Em outros 

trechos dos PCN’s, as expressões: orientar e educar são apresentadas como 

sinônimos, e o professor é destacado como sendo um Educador Sexual e não 

Orientador Sexual. Portanto, o documento deve ser lido por todos os professores, 

com a intenção de construírem suas práticas pedagógicas, visando obter por meio 

dele orientações metodológicas e sugestões para desenvolverem bons trabalhos 

com seus alunos, norteando suas práticas. 

Para direcionar esse componente curricular nos currículos do curso de 

Pedagogia, as metodologias propostas foram: 
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Aulas expositivas dialogadas, apoio complementar em atividades a 
distância no ambiente MOODLE, debates sobre as leituras de bibliografia 
básica, seminários sobre literatura específica, oficina sobre materiais 
pedagógicos de educação sexual, trabalhos em grupo na produção de uma 
proposta de projeto de sensibilização sobre educação sexual emancipatória 
possível de ser vivenciado por no mínimo um ano letivo em organização 
educativa formal e-ou não formal. (Ementário da Instituição Pedagogia-
UDESC) 
 

A proposta de trabalho desse componente curricular abrange diferentes 

formas de aprendizagens e de avaliações, como: debates, troca através de meios 

virtuais, oficinas, trabalhos em grupo e conhecimento de bibliografias pertinentes, 

propondo o aprendizado e a compreensão dos assuntos abordados pela grande 

maioria dos alunos. Inclusive, nessa forma de trabalho citadas acima, acredito que 

contempla conhecimentos específicos relacionados à sexualidade, por meio dos 

debates, seminários e trabalhos em grupo, porém não contempla os demais 

conhecimentos do Ensino de Ciências, e que deverá ser explorado nas práticas 

educativas nos primeiros anos do Ensino Fundamental. 

 Outro componente curricular relacionado com o tema Sexualidade, está no 

Desenho Curricular da Instituição UFSC, nomeado de “Ciência, Infância e Ensino”. 

Esta é ofertada na 4ª fase do curso e possui carga horária de 90 horas, e especifica 

que:  

 
O corpo é uma dimensão fundamental da condição humana e, 
contemporaneamente, lugar por onde se configuram diversos processos de 
subjetivação. Compreender a dinâmica de politização do corpo e suas 
relações com a instituição da infância é elemento importante para o 
entendimento não apenas do tempo presente, mas da dinâmica histórica 
que configura as práticas educativas, tanto aquelas que acontecem no 
âmbito institucional (Educação de zero a seis anos e séries iniciais do 
ensino fundamental, entre outras estruturas), quanto aquelas que se 
materializam extra-institucionalmente. Isso se refere aos diversos espaços 
e tempos da infância e dos corpos infantis, como suas relações de gênero, 
etnia e classe social, bem como experiências que se configuram 
negativamente, como discriminação e preconceito. (Ementário da 
Instituição UFSC) 
 

 A justificativa desse componente curricular apresentada está mais relacionada 

com estudos epistemológicos, trazendo uma ideia de concepção de infância de 

politização dos corpos. Não é o caso de um aprofundamento sobre este enfoque, 

por causa da delimitação do tema aqui proposto para esta pesquisa, mas na visão 

mais relacionada com o Ensino de Ciências sinaliza-se sutilmente a questão da 

sexualidade, que muito se assemelha com as orientações apresentadas pelos 

PCN’s, que descrevem: 
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...a abordagem sobre corpo deve ir além das informações sobre sua 
anatomia e funcionamento, pois os órgãos não existiriam fora de um corpo 
que pulsa e sente. O corpo é concebido como um todo integrado, de 
sistemas interligados e inclui emoções, sentimentos, sensações de 
prazer/desprazer, assim como as transformações nele ocorridas ao longo 
do tempo. Há que se considerar, portanto, os fatores culturais que intervêm 
na construção da percepção do corpo, esse todo que inclui as dimensões 
biológica, psicológica e social. (BRASIL, p.96, 1997) 

 
Acreditando nesta visão de corpo como algo maior, e para que os assuntos 

sejam tratados de maneira aprofundada e com boa sustentação teórica, penso que a 

educação formadora de docentes deverá preparar-se por meio de uma organização 

curricular para explorar mais o tema sexualidade através do corpo, dos sentimentos 

e das relações interpessoais, para que os futuros docentes saibam abordar o tema 

respeitando a faixa etária dos alunos e seus anseios, buscando cada vez mais uma 

orientação sexual condizente com as necessidades sociais atuais. Entretanto, 

trabalhar o tema sexualidade, não quer dizer que esteja abrangendo todo o Ensino 

de Ciências, pois segundo os PCNs (1997), há muitos outros conhecimentos 

específicos a serem explorados com os futuros professores. O tema sexualidade 

abrange apenas os temas Transversais, como explanados nos conhecimentos 

introdutórios, estes temas devem ser conduzidos paralelamente por todos os 

componentes curriculares do desenho curricular.  

Na ementa da mesma instituição estão descritos como conteúdos 

programáticos os seguintes tópicos: 

A produção do conhecimento científico: aspectos epistemológicos, culturais 
e políticos. As ciências e seu ensino para a infância: história e perspectivas 
de pesquisa. Conceitos científicos e as abordagens de ensino voltadas à 
infância. Os materiais didáticos, os produtos culturais e seus usos no 
ensino de ciência para a educação infantil e para os anos iniciais. Saberes 
e práticas escolares: o ensino de ciências na cultura escolar. Prática como 
Componente Curricular: exercícios de planejamentos de ensino para os 
anos iniciais. (Ementário da Instituição UFSC) 
 

Por esse parágrafo, confirmo as vertentes epistemológicas de politização do 

corpo e dos significados de infância, talvez como objetivo geral para este 

componente curricular. Mas, também, está relatada a proposta de explorar 

metodologias, incluindo práticas para os futuros professores, manipulação ou 

criação de materiais didáticos, conhecimento sobre os saberes específicos, 

discussões ou apresentações de abordagens direcionadas ao Ensino Fundamental e 

relacionadas com o Ensino de Ciências.  



 30 

Portanto, na mesma ementa, além de tratar da sexualidade de maneira 

ampla, a ênfase é dada à criança como um cidadão que tem sua identidade e que 

mantém relações com seu exterior, não apenas como um ser sexuado, mas, 

principalmente, social, conforme descrito pelos PCNs (1997). O corpo é visto como 

um instrumento que transcreve a sociedade e a cultura de um povo. Ainda no 

mesmo currículo, está especificado que:  

 
O corpo como cruzamento entre natureza e cultura. Corpos e formas de 
subjetivação. Infância, pensamento e contemporaneidade. Processos de 
institucionalização da infância. Escolarização do corpo. Infância, corpo, 
consumo. Políticas do corpo. Infância, gênero, classe, etnia. Infância, corpo 
e produção social do preconceito. (Ementário da Instituição UFSC). 

  

Todavia, nesse currículo, encontrei referências ao Ensino de Ciências, com 

uma vertente mais transversal e sociológica como os temas: “Infância, pensamento 

e contemporaneidade, cultura, consumo, gênero, classe, etnia...” (Ementário da 

UFSC), que se relacionam também aos Blocos Temáticos destacados nos PCNs 

(1997) como Seres Humanos e Saúde e, mais ainda, aos Temas Transversais, como 

Pluralidade Cultural.  

Na ementa da UNISUL, devido a nomenclatura adotada para este 

componente curricular, noto um olhar mais centrado no Ensino de Ciências no 

âmbito geral, como proposto pelos PCNs de Ciências Naturais (1997). Nesse 

currículo, a carga horária é de 60 horas, é ofertado na 6ª fase do curso e a 

nomenclatura adotada para o componente curricular é “Fundamentos e 

Metodologias de Ciências para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental”. Assim 

como as outras instituições, apresenta apenas uma disciplina relacionada ao Ensino 

de Ciências. Este componente curricular propõe dar subsídios, de maneira ampla, 

para que o futuro professor construa conhecimentos sobre o Ensino de Ciências, 

conforme descrito na ementa:   

A disciplina de ciências tem o propósito de contribuir, juntamente com 
outras disciplinas, para a construção de base sólida de conhecimentos que 
permita ao professor uma compreensão mais ampla do processo educativo 
e uma atuação efetiva no desenvolvimento do educando, despertando a 
sensibilidade e gosto pelo Ensino de ciência, e acima de tudo a  percepção  
da ciência no seu dia a dia. (Ementário da Instituição UNISUL) 

Desta maneira, esse componente curricular objetiva desenvolver aptidões 

relacionadas ao Ensino de Ciências, com práticas e uma visão Pedagógica para a 

interdisciplinaridade e para a percepção da ciência no dia-a-dia do educando. Na 

mesma ementa está descrito: 
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Ciências Naturais e Educação: importância do estudo de ciências na vida 
da criança. Evolução histórica do ensino de Ciências na Educação Básica. 
Estudo de conceitos e princípios significativos no campo das ciências e as 
metodologias e estratégicas específicas para seu ensino na infância. Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Ciências: integração 
com as demais áreas do ensino. As bases do comportamento: Análise e 
estudo do ser humano como resultado de múltiplas interferências. Fatores 
determinantes da saúde e da aprendizagem. (Ementário da Instituição 
UNISUL) 
 

 Com ênfase em uma formação mais procedimental e conceitual, esse 

componente curricular pretende construir conhecimentos sobre Ciência, questões 

históricas e também propõe formar os futuros professores para sua prática, por meio 

de metodologias e estratégias para a prática pedagógica do Ensino de Ciências, 

porém, com pouca abordagem aos conhecimentos específicos, a não ser pela 

proposta de produzir materiais didáticos, como especificado abaixo. Destaca, 

também, o estudo dos PCNs de Ciências Naturais e suas relações com as outras 

disciplinas. Além de citar as abordagens dos Blocos Temáticos: Ser Humano e 

Saúde. 

Nos objetivos desse mesmo componente curricular, consta:  

O desenvolvimento da disciplina deve provocar/promover no aluno: Postura 
pedagógica interdisciplinar; Olhar de pesquisador; Clareza da função social 
da ciência; Capacidade de análise teórico-prática da ação docente; 
Capacidade de selecionar e / ou produzir material didático adequado. 
(Ementário da Instituição UNISUL) 
 

 Com objetivos apropriados a esse ensino e relacionados com os PCNs 

(1997), esta ementa tem como foco a formação de professores para os primeiros 

anos do Ensino Fundamental e outras funções pertinentes a educação. Algumas 

palavras-chave descrevem essa relação em comum com os PCNs (1997): 

Interdisciplinariedade, pesquisador, função social, teoria e prática da ação docente, 

que correspondem à formação atitudinal e procedimental, e para relacionar estas à 

formação conceitual de maneira global, creio que deveria tratar de conteúdos 

relacionados ao meio Químico/ Físico e Biológico. Seria, assim, uma formação que 

articularia o campo pedagógico com os conhecimentos específicos da área de 

Ciências.  Porém, deveria ser acrescentada também a este componente curricular, 

como uma maneira de torná-lo ainda mais relacionado aos PCNs (1997), uma carga 

horária maior, para que os futuros professores tenham tempo hábil para consolidar 

os conhecimentos e fazerem as práticas e debates com mais intensidade.  

 A metodologia desse componente curricular foi nomeada pela instituição 

como sendo Ações, que se apresenta da seguinte forma: 
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Observação de aulas de ciências em escolas da comunidade para posterior 
análise da postura pedagógica do professor frente ao ensino desta 
disciplina; 
Organização de saída de campo, como forma de tornar a aula de ciência 
mais significativa e capaz de realizar a ponte entre o saber científico e  o 
senso comum; 
Organização de um diário de experiências, com relato de atividades 
práticas que podem ser realizados com o material disponível na 
comunidade; 
Microaulas abordando os conteúdos de ciências em Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental e produção de material didático. (Ementário da 
Instituição UNISUL) 
 

 Essa ementa apresenta diversas metodologias que contemplam a prática 

como componente curricular e como atividade indispensável para vivenciar o Ensino 

de Ciências, com saídas de estudos, observações de aulas, pequenas aulas e 

registros. 

 Assim como a Instituição UDESC, a Instituição UNISUL também se preocupa 

em apresentar no Desenho Curricular e desenvolver o componente curricular com 

diferentes estratégias de ensino, oferecendo formas distintas de aprendizagens e de 

avaliação processual, conforme disposto pelos PCNs (1997). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação de professores para o Ensino de Ciências, segundo as ideias de 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), evidencia que, para um efetivo trabalho 

docente, necessita-se de um conjunto de fazeres em sua prática, por meio de 

concepções de didáticas, metodologias e teorias necessárias para concretizar suas 

aulas. Porém, é a partir de reflexões sobre seu fazer pedagógico, organizando sua 

prática, buscando exemplos reais para contrastar com a teoria e, principalmente, 

para repensar os conteúdos que têm como objetivo para aquele momento, que o 

professor proporcionará um ensino voltado à formação de um ser crítico e detentor 

de conhecimentos sobre o mundo. 

 Foram com essas perspectivas de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) 

sobre o Ensino de Ciências e a Formação de Professores, durante a realização da 

pesquisa deram forma a este trabalho, que propus uma análise das relações 

expressas entre os Parâmetros Curriculares Nacionais e os Desenhos Curriculares 

das Instituições de Ensinos Superiores nos Cursos de Pedagogia. E com essa 

análise, obtive um panorama da proposta desses cursos com vistas à formação dos 

professores para o Ensino de Ciências e suas especificidades, possibilitando assim, 

fazer relações com os documentos que normatizam e direcionam esse ensino.  

A formação de professores nos cursos de licenciatura em Pedagogia precisa 

se pautar nas Diretrizes Curriculares (CNE, 2005) e perceber como pertinente a 

necessidade da inclusão das Diretrizes Curriculares e/ou dos PCNs em seus 

componentes curriculares levando a uma melhor compreensão dos norteadores do 

Ensino Básico e ao desenvolvimento do ensino nas três dimensões, Conceituais, 

Procedimentais e Atitudinais, conforme apontado pelos PCNs (1997). 

Na análise das ementas, constatei que a instituição UFSC apresenta apenas 

um componente curricular chamado de “Ciência, Infância e Ensino”. O componente 

curricular citado acima se caracteriza por uma visão mais epistemológica sobre o 

corpo, gênero, etnias e classes sociais, além de propor uma visão procedimental e 

conceitual por meio de estratégias direcionadas aos saberes e práticas no ensino de 

ciências e a cultura escolar com a vivência em unidades escolares para o efetivo 

exercício de sua formação. Entretanto, a análise mostra que há pouco 

aprofundamento na ementa sobre tais práticas (didáticas e metodológicas), como a 

apresentação de metodologias detalhadas, especificações sobre as práticas dos 
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futuros professores, nem mesmo o tipo de avaliação adotada, permitindo apenas 

uma análise das justificativas, objetivos, conteúdos programáticos e carga horária. A 

Instituição também indica que, no âmbito do Ensino de Ciências, os conhecimentos 

construídos por esse componente curricular possibilitarão uma visão, aos futuros 

professores, apenas sobre os Blocos temáticos: Seres Humanos e Saúde e também 

sobre o tema Transversal como Pluralidade Cultural. Os demais conteúdos, tais 

como, os ambientes naturais, as relações Físicas/ Químicas e Biológicas do homem 

com a natureza para construírem os conhecimentos de mundo, sobre suas 

transformações e seus fenômenos naturais, como apresentado pelos PCNs (1997), 

não são trabalhados.  

Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986) e Saviani (2003) permeiam suas 

concepções sobre a formação de formadores, quanto à importância de construírem 

cidadãos que conheçam os conceitos científicos, ou específicos ao Ensino de 

Ciências, pela mediação do professor como uma prática indispensável, para que 

esses alunos possam atuar sobre seu desenvolvimento de maneira crítica e 

participativa. Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) citam a necessidade também 

de práticas educativas que orientem para os processos didáticos e metodológicos, 

principalmente por meio da perspectiva dialógica, que é percebida implicitamente na 

ementa da Instituição UDESC quando trata do objetivo geral e metodologia que são 

oferecidos pelo componente curricular chamado de “Educação Sexual e Infância”. 

Apresenta, também, propostas do fazer metodológico, entretanto não contemplam 

na ementa os conteúdos que deverão ser tratados a partir desse tema Sexualidade.  

Na ementa da Instituição UDESC estão relacionadas em alguns pontos as 

propostas estabelecidas pelos PCNs (1997), primeiramente porque o tema 

Sexualidade faz parte dos temas transversais e, segundo, por causa de sua 

existência nos PCNs relacionados ao Ensino de Ciências, abrangendo uma parte 

dos conhecimentos de corpo, seres humanos e saúde. Porém, atem-se apenas a 

uma pequena parcela dos conhecimentos pertinentes a esse Ensino, ficando 

excluídos os demais conhecimentos citados acima na ementa da UFSC. O tema 

Sexualidade é de suma importância, tanto para os discentes, que devem ter 

orientação na escola, quanto para os docentes, que precisam ser preparados para 

lidar com esse desafio, no ambiente educativo. Defino como desafiador esse tema, 

conforme minha perspectiva e prática na educação. Porém, o que questiono é que o 

Ensino de Ciências é muito mais amplo e envolve diversos conhecimentos, que 
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devem ser explorados no meio acadêmico por sua grande relevância para a vida, 

como descrito por Delizoicov e Angotti (2000). 

A análise indica que os cursos de licenciatura, aqui investigados, não 

cumprem de forma integral as determinações das Diretrizes Curriculares para o 

curso de Pedagogia, mas elas existem, como descrito pelo CNE no artigo 5º da 

Resolução n.1 de 2002, em que há algumas determinações sobre o projeto 

pedagógico de cada curso e esclarecem que a formação do futuro docente deverá 

garantir  habilidade pertinente para exercer seu papel na Educação Básica e em 

diferentes âmbitos do conhecimento, além de lhe permitir  um aprofundamento maior 

nos conteúdos que ministrar nesse ensino. Todavia, a análise das ementas aponta 

que os conhecimentos específicos não são contemplados e o que de fato é tratado 

com profundidade, são os saberes didáticos e metodológicos para esse ensino. 

Confirmados por Delizoicov e Angotti (2000) quando descrevem que os Desenhos 

Curriculares dos cursos de Licenciatura devem permitir reflexões sobre os 

conhecimentos específicos, revelar as metodologias e práticas do ensino e 

aprendizagem, e ambas devem estar intimamente relacionadas.  

 A ementa do componente curricular “Fundamentos e Metodologias de 

Ciências para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, da Instituição UNISUL, 

abrange conhecimentos e metodologias sobre o Ensino de Ciências de maneira 

ampla, discorre sobre a intenção de promover a interdisciplinaridade deste 

componente com outros, a relação da ciência com o cotidiano do aluno, os 

conhecimentos sobre o processo educativo e sobre os PCNs. É proposto por essa 

ementa um aprofundamento dos saberes atitudinais e processuais com muita 

veemência. Porém, assim como nas ementas anteriores, esta também não trata de 

conhecimentos específicos relacionados com o Ensino de Ciências, mesmo 

contendo um fator preponderante, que é o estudo dos PCNs, que proporcionará aos 

futuros professores conhecimentos sobre os norteadores do Ensino Básico. 

 Os conhecimentos específicos são destacados como um dos fatores 

analisados nos componentes curriculares, não com uma necessidade de que este 

futuro professor se aproprie ou adote uma concepção conteudista, mas concordando 

com as ideias de Galuch e Sforni (2011), para que os mesmos possam contribuir 

significativamente com o “acesso aos conhecimentos científicos” (p. 65) e com “o 

desenvolvimento intelectual” (p. 65) e não fiquem preocupados apenas com o 

desenvolvimento social, as relações interpessoais e a aceitação das diferenças. 
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Entretanto, o que identifico naturalmente, ao analisar os currículos dos cursos 

de Pedagogia, é que os componentes curriculares que abrangem a área do Ensino 

de Ciências abordam as teorias e práticas pedagógicas, e não contemplam os 

conhecimentos específicos da área. Percebo que as questões relacionadas às 

metodologias e didáticas de maneira aprofundada estão geralmente em 

componentes curriculares específicos, tais como Didática Geral e Metodologias do 

Ensino. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, na 

Resolução n.1, no artigo 10, de 2002, esclarecem que é da competência da própria 

Instituição de Ensino Superior, escolher os conteúdos, organizar e compor os 

currículos dos cursos. Na Resolução citada acima, fica evidente que há uma 

orientação, porém nada diretiva, refletindo em diferentes compreensões e 

componentes curriculares distintos para cada Instituição de Ensino.  

Assim como a nomenclatura destinada a cada componente curricular é 

distinta, os dados produzidos e a comparação destes com a resolução do CNE 

(2002) revelaram, também, que a descrição do que é proposto por tais componentes 

curriculares não se assemelha em nada em sua maneira de discorrer sobre como 

será desenvolvida e apresentada a disciplina.  

De modo geral, os currículos dos cursos de Pedagogia a partir de seus 

Desenhos Curriculares, sendo um expositor do processo educativo, me permitiram 

observar o que está proposto para eles, e sendo esta a formação dos profissionais 

que atuarão nos primeiros anos do Ensino Fundamental, me faz entender que, de 

alguma forma, influenciará nas práticas educativas nas escolas. Sobre a formação 

de professores, Sacristán (1998), Delizoicov (2002), Ducatti-Silva (2005) e 

Hamburger (2007) destacam em suas obras que a qualidade da formação dos 

professores não está evoluindo do mesmo modo que a exigência da educação e do 

Ensino de Ciências. Eles veem isso como problemas de grande importância para a 

sociedade; destacam, também, que a formação do Pedagogo é pouco aprofundada 

para ministrar o Ensino de Ciências; e, por fim, citam as dificuldades que os 

professores encontram quando tratam de assuntos relacionados ao Ensino de 

Ciência em sala de aula e a grande necessidade de uma revisão curricular para que 

os futuros docentes desenvolvam suas aulas com sucesso. 

 Portanto, após esta análise, percebi que a formação docente para o Ensino 

de Ciências em cursos de licenciatura em Pedagogia possui alguns fatores que 



 37 

precisam ser repensados. Além dos pontos já destacados acima, cito também a 

carga horária e a importância de uma sincronia com os PCNs e/ou com as Diretrizes 

Curriculares. 

O Conselho Nacional de Educação institui para o curso de Pedagogia a 

duração de “3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico” (BRASIL, p.4, 2006), sendo 

que, destas 3.200 horas, 2.800 horas são destinadas às atividades formativas. 

Porém, o que percebi, ao comparar as ementas curriculares, é que para a formação 

do ensino em questão, são usadas apenas 30, 60 e 90 horas nas diferentes 

Instituições pesquisadas.  

Como apresentado anteriormente, mesmo sendo poucas horas destinadas a 

construírem conhecimentos sobre o Ensino de Ciências, apenas uma ementa 

curricular mostrou esse ensino mais relacionado com as recomendações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais em Ciências Naturais (1997), destinando suas 60 

horas para as práticas e metodologias. As outras ementas focam em uma parte do 

Ensino de Ciências que é a Educação Sexual, demonstrando a escassez de 

componentes curriculares ligados ao Ensino de Ciências. 

Por fim, os componentes curriculares analisados apresentam pouca coesão 

com o que está proposto pelos PCNs (1997), exceto (em partes) o componente da 

UNISUL, ante a falta de relações suficientes dos conhecimentos pertinentes com as 

didáticas, metodologias e saberes específicos que favoreçam uma evidente 

construção de conhecimentos específicos e pedagógicos relacionados 

necessariamente ao Ensino de Ciências de modo geral.  

Aponto, ainda, a importância de analisar o discurso pedagógico dos 

professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental, os materiais produzidos 

neste ensino, um estudo aprofundado sobre o histórico dos documentos norteadores 

para o ensino básico, como um parâmetro para perceber o reflexo dos 

conhecimentos adquiridos no ensino superior e o fazer pedagógico no Ensino 

Básico. 
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ANEXOS: 

 

 

 

Desenho Curricular UDESC 2012/2 
 
 
7ª Fase - Habilitação em Educação Infantil 
A Criança e a Linguagem 
A Criança e a Matemática 
A Criança a Natureza e a Sociedade 
Educação Sexual na Infância 
Estrutura e Funcionamento da Educação Infantil 
Fundamentos da Educação Infantil 
Prática de Ensino I (Estágio Supervisionado) 
 

 

 

 

 

DESENHO CURRICULAR – Unisul 

Semestre Unidade de aprendizagem Certificação Carga 
Horária 

Estágio Supervisionado de Pedagogia no 4º e 5º Ano 
do Ensino Fundamental 

Específica 90 

Fundamentos e Metodologia de Língua Portuguesa 
para Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Estruturante 60 

Fundamentos e Metodologias de Ciências para os 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Estruturante 60 

Fundamentos e Metodologias de Geografia para os 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Estruturante 60 

Fundamentos e Metodologias de História para os 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Estruturante 60 

Fundamentos e Metodologias de Matemática para os 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Estruturante 60 

Gestão Pedagógica e Administrativa dos Espaços 
Formais e não Formais 

Estruturante 60 

6 

 Subtotal 450 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
 
 

CURSO: 308 – PEDAGOGIA -  CURRÍCULO  2012 
 
 
Habilitação: Licenciatura em Pedagogia 
 
Documentação: Curso reconhecido pelo Decreto Federal 336 de 04/08/1983, 
publicado no Diário Oficial da União de 08/08/1983. 
 
                              Parecer Criação: 47672, de 19/01/1960. 
                             Documento de criação: 445, de 05/02/1975. 
 
 
Titulação: Licenciado em Pedagogia. 
Período de Conclusão do Curso: Mínimo: 9 semestres                        
Máximo:  17 semestres 
Carga Horária obrigatória: 3600 horas  
Disciplinas eletivas: mínimo de 72 horas.  
 
Número de aulas semanais: 18                             
Máximo: 30   
 
 
 

JUSTIFICATIVA:  

O corpo é uma dimensão fundamental da condição humana e, 

contemporaneamente, lugar por onde se configuram diversos processos de 

subjetivação. Compreender a dinâmica de politização do corpo e suas relações com 

a instituição da infância é elemento importante para o entendimento não apenas do 

tempo presente, mas da dinâmica histórica que configura as práticas educativas, 

tanto aquelas que acontecem no âmbito institucional (Educação de zero a seis anos 

e séries iniciais do ensino fundamental, entre outras estruturas), quanto aquelas que 
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se materializam extra-institucionalmente. Isso se refere aos diversos espaços e 

tempos da infância e dos corpos infantis, como suas relações de gênero, etnia e 

classe social, bem como experiências que se configuram negativamente, como 

discriminação e preconceito. 

 

EMENTA:  

O corpo como cruzamento entre natureza e cultura. Corpos e formas de 

subjetivação. Infância, pensamento e contemporaneidade. Processos de 

institucionalização da infância. Escolarização do corpo. Infância, corpo, consumo. 

Políticas do corpo. Infância, gênero, classe, etnia. Infância, corpo e produção social 

do preconceito.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

A produção do conhecimento científico: aspectos epistemológicos, culturais e 

políticos. As ciências e seu ensino para a infância: história e perspectivas de 

pesquisa. Conceitos científicos e as abordagens de ensino voltadas à infância. Os 

materiais didáticos, os produtos culturais e seus usos no ensino de ciências para a 

educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental. Saberes e práticas 

escolares: o ensino de ciências na cultura escolar. Prática como componente 

curricular: exercícios de planejamento de ensino para os anos iniciais. 
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PEDAGOGIA 

CURRÍCULO 2012 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS 

  

NÚMERO DE CRÉDITOS:  06 

JUSTIFICATIVA 

A disciplina de ciências tem o propósito de contribuir, juntamente com outras 
disciplinas, para a construção de base sólida de conhecimentos que permita ao 
professor uma compreensão mais ampla do processo educativo e uma atuação 
efetiva no desenvolvimento do educando, despertando a sensibilidade e gosto pelo 
Ensino de ciência, e acima de tudo a  percepção da ciência no seu dia a dia. 

EMENTA 

Ciências Naturais e Educação: importância do estudo de ciências na vida da 
criança. Evolução histórica do ensino de Ciências na Educação Básica. Estudo de 
conceitos e princípios significativos no campo das ciências e as metodologias e 
estratégicas específicas para seu ensino na infância. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o ensino de Ciências: integração com as demais áreas do ensino. As 
bases do comportamento: Análise e estudo do ser humano como resultado de 
múltiplas interferências. Fatores determinantes da saúde e da aprendizagem.  
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PROJETO DE  PRÁTICA DE ENSINO DA DISCIPLINA 

- Carga-horária: 15 horas 

- Objetivos: 

O desenvolvimento da disciplina deve provocar/promover no aluno: 

 Postura pedagógica interdisciplinar; 

Olhar de pesquisador; 

Clareza da função social da ciência; 

Capacidade de análise teórico  prática da ação docente 

Capacidade de selecionar e / ou produzir material didático adequado. 

 

AÇÕES 

Observação de aulas de ciências em escolas da comunidade para posterior 
análise da postura pedagógica do professor frente ao ensino desta disciplina; 

Organização de saída de campo, como forma de tornar a aula de ciência 
mais significativa e capaz de realizar a ponte entre o saber científico e  o senso 
comum; 

Organização de um diário de experiências, com relato de atividades práticas 
que podem ser realizados com o material disponível na comunidade; 

 Microaulas abordando os conteúdos de ciências em Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental e produção de material didático. 
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