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RESUMO

O ensino de Ciências deve ser articulado com a prática social dos 
indivíduos. Assim, realizou-se uma intervenção numa 1ª série do Ensino 
Fundamental de uma escola pública estadual com a finalidade de levar os 
alunos a compreender questões relacionadas à temática da água. O 
trabalho foi realizado com base na pedagogia histórico-crítica e psicologia 
histórico-cultural. Os resultados indicam que os objetivos foram alcançados
e a abordagem teórica utilizada possibilitou que os alunos 
compreendessem o homem como parte da natureza, que a transforma 
produzindo seus meios de vida de acordo com suas necessidades e 
interesses. 
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1. Introdução

Segundo os pressupostos da psicologia histórico-cultural (ou sócio-

histórica), as potencialidades humanas não são inatas. Os indivíduos 

precisam apropriar-se da produção histórica de gerações anteriores para se 

humanizarem. Assim, é a transmissão da cultura humana objetivada em 

cada indivíduo que possibilita ao ser humano progredir em suas realizações, 

nas complexificações da sociedade e em seu próprio desenvolvimento 

(Leontiev, 1978; Duarte, 1998; 2004).

É preciso recorrer aos conceitos de Vigotski de zona de 

desenvolvimento próximo e nível de desenvolvimento atual para se 

compreender segundo esta teoria que o ensino não pode ser secundarizado 

e que é a aprendizagem que proporciona o desenvolvimento e não o inverso.

De forma simplificada, dada a vasta contribuição de Vigotski para os 

estudos da psicologia, pode-se explicar o conceito de nível de 

desenvolvimento atual como aquele que se refere ao que o indivíduo já é

capaz de realizar autonomamente e a zona de desenvolvimento próximo 

como aquela que estabelece as possibilidades de realização do sujeito com 

auxílio de alguém (Duarte, 1998).

A educação escolar deve atuar na zona de desenvolvimento próximo 

do aluno, fazendo-o avançar de conceitos cotidianos que estão relacionados 

à aparência, ao imediatamente observável de forma fragmentada e primária

para conceitos científicos onde a essência das coisas se opõe à aparência. 

O diferencial da ciência é demonstrar as coisas em sua totalidade e 

complexidade pelas mediações teóricas abstratas (Duarte, 2000).

Na perspectiva de Vigotski, a grande tarefa do ensino reside em 

transmitir à criança aquilo que ela não é capaz de aprender por si só. Ele 
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valora de forma altamente positiva a transmissão à criança dos conteúdos 

historicamente produzidos e socialmente necessários. As aprendizagens que 

a criança realiza sozinha não são, evidentemente, descartadas nessa 

concepção. Mas é preciso ficar claro que tais aprendizagens não produzem 

desenvolvimento, elas atuam apenas no âmbito daquilo que já se 

desenvolveu na criança (Duarte, 1998).

Em consonância com a fundamentação de aprendizagem e 

desenvolvimento sucintamente apresentada, encontra-se a pedagogia 

histórico-crítica, que propõe uma educação escolar destinada à apropriação 

de conhecimentos clássicos com formas apropriadas para essa assimilação.

Em relação às formas de aprendizagem, a pedagogia histórico-crítica 

propõe que o processo seja organizado em cinco momentos: 1) ponto de 

partida da prática educativa (prática social); 2) problematização; 3) 

instrumentalização; 4) catarse; 5) ponto de chegada da prática educativa 

(prática social modificada)1. De acordo com essa proposta, o ensino deve 

problematizar a prática social e possibilitar a ascensão do aluno: superar as 

limitações de sua compreensão por meio do acesso ao conhecimento que 

lhe permita fazer uma análise do tema em questão em sua totalidade.

Tendo criado no aluno a necessária mobilização para a 

aprendizagem, é preciso lhe oferecer os instrumentos que ampliem sua 

compreensão. Não basta colocar os problemas ou deixar que o aluno 

busque as respostas sozinho. É preciso orientar o aprimoramento, dirigir 

intencionalmente o processo educativo, fazendo-o sair de uma 

representação caótica do todo para voltar a ele recompondo suas estruturas 

e sendo capaz de percebê-lo de forma mais completa e articulada.

2. O ensino de ciências nas séries iniciais

O ensino de Ciências é tratado, muitas vezes, como se essa área do 

conhecimento pudesse se descolar dos problemas sociais, apesar da 

atualidade de alguns de seus temas, como o aquecimento global, a extinção 

de espécies, a poluição e tantos outros.

A resolução da Secretaria de Estado da Educação (SEE) Nº92 de 19 

de dezembro de 2007, estabelece diretrizes para a organização curricular do 

Ensino Fundamental e Médio nas escolas estaduais de São Paulo. A partir 

de 2008, de acordo com essa resolução, a matriz curricular de 1ª e 2ª séries 
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do Ensino Fundamental passa a ter apenas os conteúdos curriculares de 

Língua Portuguesa e Matemática e nas 3ª e 4ª Séries, apenas 10% da carga 

horária é destinada à disciplina de Ciências Físicas e Biológicas. Com isso, 

apesar do parágrafo 3º do artigo 2º da referida resolução afirmar que “a 

priorização dada ao desenvolvimento das competências leitora e escritora e 

dos conceitos básicos da matemática, no ciclo I, não exime o professor da 

classe da abordagem dos conteúdos das demais áreas do conhecimento”

(São Paulo, 2007), os conteúdos de Ciências, História e Geografia ficam 

secundarizados e perdem sua especificidade.

Para a pedagogia histórico-crítica, o saber científico é fundamental, 

pois garante a ampliação do repertório e da visão de mundo do indivíduo, 

fundamentais à compreensão dos fenômenos em sua totalidade. É preciso 

contextualizar os conteúdos, torná-los significativos apontando suas 

contradições e as interlocuções com a sociedade sob diversos ângulos e 

para tanto, a especificidade de cada disciplina deve ser garantida. Assim, as 

atividades que apresentaremos tentam, dentro das limitações estabelecidas 

pelo “currículo” escolar, desenvolver um trabalho que indique nossas 

preocupações com a especificidade e profundidade que as diferentes áreas 

do conhecimento devem ter.

3. O trabalho com ciências naturais na 1ª série do Ensino 

Fundamental

No ano de 2007 foi realizada uma seqüência didática com duração de 

vinte horas, numa 1ª série do Ensino Fundamental de uma escola pública 

estadual no interior paulista, com 29 alunos com idade entre sete e nove 

anos com a finalidade de levá-los a compreender a importância da água para 

a manutenção do sistema ecológico, a exploração humana desse recurso e 

sua preservação. Além disso, buscou-se também definir as características 

(potável e não-potável), diferentes origens da água (mar, rios, lagos, etc) e 

seus usos. 

O quadro 1 traz as ações das etapas mostrando a interdependência 

entre elas, sendo coerente com a fundamentação teórica da pedagogia 

histórico-crítica.
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Ponto de 
partida da 

prática 
educativa 

(prática social)

Problematização Instrumentalização Catarse Ponto de 
chegada da 

prática 
educativa 

(prática social 
modificada)

Conversa: verificar 
como identificam 
origem da água, 
sua adequação 
para consumo e 
características 
para uso em 
diferentes 
situações.

Questionamentos 
refletindo sobre 
implicações para 
além daquelas 
mencionadas na 
etapa anterior.

a) Caça-palavras 
(características da 
água adequada para 
beber e algumas 
fontes de água);
b) Leitura e 
discussão de 
notícias: esgoto, 
assoreamento, lixo e 
economia de água 
(Jornal da Cidade, 
2007);
c) Apresentação do 
ciclo da água 
(Medeiros, 2004);
d) Reconhecimento 
de usos da água e 
escrita descritiva das 
situações;
e) Leitura da “cartilha 
da água” (Instituto 
Vidágua, 2004): 
esgoto, desperdício, 
doenças e 
importância das 
matas ciliares.

a) Lista de 
ações: 
consumo 
consciente e 
preservação 
da água; 
Desenhos: b) 
esgoto a céu 
aberto e 
tratado; c) 
ciclo da água.
d) Elaboração 
de história em 
quadrinhos 
coletiva em 
material 
imantado;
e) Elaboração 
de HQ coletiva 
sobre a água 
(em papel).

a) Elaboração de 
cartazes sobre o 
meio ambiente;
b) Utilização do 
software de HQs 
para criação de 
histórias 
individuais.

Quadro 1: Ações metodológicas

4. Resultados 

Os resultados obtidos em cada momento são apresentados na 

seqüência em que foram executados:

4.1 Ponto de partida da prática educativa (prática social)

A conversa inicial apontou que: a) Os alunos identificam “água limpa”

como apropriada para consumo, mas não indicam o que define ser limpa; b) 

Em relação à origem, respondem que “a água vem da torneira”, “do DAE”

(Departamento de Água e Esgoto), “do mar”, “do rio e da chuva”; c) Os 

alunos mencionam tomar banho, beber e sobrevivência das plantas como 

principais usos da água.

4.2 Problematização: com base no repertório apresentado pelos 

alunos, questionou-se: a água é sempre limpa? O que polui a água além do 

esgoto das casas? O que acontece quando o esgoto fica a céu aberto ou 
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quando é jogado lixo em lugares inadequados?

Os alunos afirmam que a água não é sempre limpa e que quando 

isso ocorre, o cheiro é ruim e não apontam as doenças além do mau cheiro. 

A poluição é colocada como resultado do esgoto das casas e os poluentes 

industriais e a responsabilidade do Estado no tratamento do esgoto não são 

citados. Também não é indicado que as enchentes resultam do lixo 

despejado em locais inadequados e da falta de áreas verdes.

4.3 Instrumentalização: discutiu-se a economia e preservação da 

água enquanto atividade individual e coletiva; o ciclo da água e suas 

implicações sócio-ambientais; diferença entre água doce e salgada. Os 

desdobramentos da instrumentalização são mais bem demonstrados na 

etapa da catarse.

4.4 Catarse: 

a) Lista de ações: elaborada coletivamente, destacou ações de 

consumo consciente, como fechar a torneira enquanto lava a louça ou toma 

banho e incluiu menções sobre o desmatamento e poluição dos rios. Verifica-

se, desta forma, que os educandos compreenderam a relação indivíduo-

sociedade e avançaram em suas reflexões, pois essas questões não 

apareciam nas colocações iniciais dos alunos.

b) Os desenhos sobre tratamento de esgoto e as discussões 

decorrentes deles mostraram as características destes locais (sujeira, 

doenças, inadequação da água para consumo, etc), que estes ambientes 

são modificados pelo homem e que as condições de moradia e saneamento 

interferem na qualidade de vida das pessoas. 

Na figura 1, o aluno ilustrou dois ambientes: um sem tratamento de 

esgoto, com expressões tristes, insetos e lixo e outro com tratamento de 

esgoto, onde a ilustração se opõe com o sol “feliz”, pássaros borboletas e 

uma tampa de esgoto.
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Figura 1: Desenho de ambientes contrapostos pela 
existência ou não do tratamento de esgoto

c) No desenho sobre o ciclo da água (figura 2), os alunos o 

representaram indicando suas etapas e quatro deles utilizaram até setas 

indicativas para explicar no desenho a passagem de uma etapa para outra: 

desenho do sol (etapa 1), que aquece a água (2), para evaporar e formar as 

nuvens (3), as quais ficam pesadas e formam a chuva (4), caindo nos mares, 

rios e lagos (superfície) e sendo absorvida pela terra, alimentando os 

vegetais (5) e novamente sendo aquecida pelo sol, recomeçando o ciclo. 

Uma vez que no ponto de partida os alunos respondiam que a água 

vem da torneira, nota-se a aprendizagem dos educandos ao realizarem os 

desenhos e verbalizarem as etapas do ciclo da água.
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Figura 2: Ilustração do ciclo da água desenhado por um dos 
alunos

d) O material imantado permitiu a elaboração de uma HQ coletiva 

sobre o tema do lixo. Esse material é constituído de três placas de metal em 

tamanho A3 e personagens, cenários, acessórios e balões imantados que 

são organizados conforme o desejo do aluno e afixados sobre as placas 

criando a seqüência da história.

Foi elaborada a seguinte história: a menina viu lixo jogado no chão e 

no rio e recolheu tudo. Depois, encontrou um amigo que lhe deu parabéns 

pela atitude. Essa seqüência reflete o posicionamento dos alunos diante da 

problemática do despejo do lixo em locais indevidos.

e) O texto coletivo elaborado para a HQ em papel elegeu alguns 

tópicos para serem mencionados que apresentaram a preocupação em falar 

sobre usos da água e poluição. Vale destacar que nessa história, os alunos 

associaram a poluição dos rios com as atitudes das pessoas, mas vão além, 

abordando também os prejuízos causados pelas indústrias.

4.5 Ponto de chegada da prática educativa (prática social modificada)

a) Cartazes sobre meio ambiente: a atividade foi feita em duplas

usando desenhos e recortes de figuras de jornais e revistas e ao final os 

trabalhos foram apresentados e comentados, permitindo a circulação de 
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informações entre eles. A solicitação da professora foi de que os alunos 

fizessem cartazes sobre o meio ambiente, destacando um aspecto do que 

havia sido discutido até aquele momento. Os cartazes elaborados trataram

de queimadas, desmatamento, lixo (nas ruas e no mar), desperdício de água 

e poluição dos rios, apresentando coerência com o conteúdo que havia sido 

abordado.

b) O software “Quadrinhos do Chico Bento”2 foi utilizado na criação de 

HQs individuais com o repertório adquirido pelos alunos por meio das ações

pedagógicas. Nas histórias elaboradas, como por exemplo, a apresentada 

nas figuras 3 e 4, permitem indicar que os alunos compreenderam a 

diferença e características de ambientes poluídos e não poluídos e que a 

poluição não se refere somente às ações individuais, mas são parte do

contexto da sociedade e seus valores.

 Figura 3: HQ produzida com o software “Quadrinhos do Chico Bento”
(parte I)
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Figura 4: HQ produzida pelos alunos (parte II)

Pode-se relatar ainda como mudança qualitativa dos alunos em 

relação ao tema, observações feitas durante um passeio nas imediações da 

escola, onde os mesmos chamaram a atenção para o lixo nas ruas e as 

conseqüências para a natureza e para o homem. O objetivo principal do 

passeio não estava relacionado ao tema da água, o que indica que os 

alunos articularam o assunto à sua realidade e às outras áreas de 

conhecimento.

5. Conclusão

Os objetivos propostos foram alcançados utilizando uma abordagem 

crítica em relação ao meio ambiente, fazendo com que os alunos 

compreendessem o homem como parte da natureza, que a transforma 

produzindo seus meios de vida de acordo com suas necessidades e 

interesses.

É necessário que se discuta a questão da coerência entre práticas 

pedagógicas e sua vinculação com as teorias que as sustentam, 
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examinando as colaborações que a pedagogia histórico-crítica tem recebido 

para sua constituição. De acordo com Duarte (1994, p. 130),

A construção coletiva dessa pedagogia está em andamento tanto 
no que diz respeito à elaboração teórica, quanto no que diz 
respeito ao enfrentamento dos problemas postos pela prática no 
campo educacional. Há muito por ser feito nessas duas direções. 
Entendo que, ao estudarmos e analisarmos o pensamento de 
Dermeval Saviani, não podemos adotar a postura cômoda e 
acomodada de esperar encontrar nesse pensamento toda a teoria 
da Pedagogia histórico-crítica. Trata-se, isto sim, de buscar 
elementos a partir dos quais possamos avançar na elaboração de 
nosso próprio pensamento. 

Desta forma, espera-se que este artigo contribua para a consolidação 

desta vertente teórica e suas possibilidades de aplicação em diferentes 

áreas do conhecimento com resultados qualitativamente significativos para o 

processo de ensino-aprendizagem na educação escolar.
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